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PaÒcakanipÈtapÈÄi
_____
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.

1. PaÔhamapaÓÓÈsaka
1. Sekhabalavagga
1. SaÑkhittasutta
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–
PaÒcimÈni bhikkhave sekhabalÈni1. KatamÈni paÒca? SaddhÈbalaÑ
hirÊbalaÑ2 ottappabalaÑ vÊriyabalaÑ3 paÒÒÈbalaÑ. ImÈni kho bhikkhave
paÒca sekhabalÈni.
TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “saddhÈbalena samannÈgatÈ
bhavissÈma sekhabalena, hirÊbalena samannÈgatÈ bhavissÈma sekhabalena,
ottappabalena samannÈgatÈ bhavissÈma sekhabalena, vÊriyabalena
samannÈgatÈ bhavissÈma sekhabalena, paÒÒÈbalena samannÈgatÈ
bhavissÈma sekhabalenÈ”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ
abhinandunti. . PaÔhamaÑ.
______________________________________________________________
1. SekkhabalÈni (Ka)

2. HiribalaÑ (SÊ, I)

3. ViriyabalaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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2. Vitthatasutta

2. PaÒcimÈni bhikkhave sekhabalÈni. KatamÈni paÒca? SaddhÈbalaÑ
hirÊbalaÑ ottappabalaÑ vÊriyabalaÑ paÒÒÈbalaÑ. KatamaÒca bhikkhave
saddhÈbalaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako saddho hoti, saddahati
TathÈgatassa bodhiÑ “itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. IdaÑ vuccati bhikkhave
saddhÈbalaÑ.
KatamaÒca bhikkhave hirÊbalaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako hirÊmÈ
hoti, hirÊyati kÈyaduccaritena vacÊduccaritena manoduccaritena, hirÊyati
pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ. IdaÑ vuccati bhikkhave
hirÊbalaÑ.
KatamaÒca bhikkhave ottappabalaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako
ottappÊ hoti, ottappati kÈyaduccaritena vacÊduccaritena manoduccaritena,
ottappati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ. IdaÑ vuccati
bhikkhave ottappabalaÑ.
KatamaÒca bhikkhave vÊriyabalaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako
ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ upasampadÈya, thÈmavÈ daÄhaparakkamo anikkhittadhuro
kusalesu dhammesu. IdaÑ vuccati bhikkhave vÊriyabalaÑ.
KatamaÒca bhikkhave paÒÒÈbalaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako
paÒÒavÈ hoti, udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya samannÈgato ariyÈya
nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ, idaÑ vuccati bhikkhave
paÒÒÈbalaÑ. ImÈni kho bhikkhave paÒca sekhabalÈni.
TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “saddhÈbalena samannÈgatÈ
bhavissÈma sekhabalena, hirÊbalena. Ottappabalena. VÊriyabalena.
PaÒÒÈbalena samannÈgatÈ bhavissÈma sekhabalenÈ”ti. EvaÑ hi kho
bhikkhave sikkhitabbanti. . DutiyaÑ.
3. Dukkhasutta
3. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu diÔÔheva
dhamme dukkhaÑ viharati savighÈtaÑ sa-upÈyÈsaÑ sapariÄÈhaÑ, kÈyassa ca
bhedÈ paraÑ
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maraÓÈ duggati pÈÔika~khÈ. Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave bhikkhu
assaddho hoti, ahiriko hoti. AnottappÊ hoti, kusÊto hoti, duppaÒÒo hoti.
Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu diÔÔheva
dhamme dukkhaÑ viharati savighÈtaÑ sa-upÈyÈsaÑ sapariÄÈhaÑ, kÈyassa ca
bhedÈ paraÑ maraÓÈ duggati pÈÔika~khÈ.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu diÔÔheva dhamme
sukhaÑ viharati avighÈtaÑ anupÈyÈsaÑ apariÄÈhaÑ, kÈyassa ca bhedÈ
paraÑ maraÓÈ sugati pÈÔika~khÈ. Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave
bhikkhu saddho hoti, hirÊmÈ hoti, ottappÊ hoti, ÈraddhavÊriyo hoti, paÒÒavÈ
hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu
diÔÔheva dhamme sukhaÑ viharati avighÈtaÑ anupÈyÈsaÑ apariÄÈhaÑ,
kÈyassa ca bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugati pÈÔika~khÈti. . TatiyaÑ.
4. YathÈbhatasutta
4. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu yathÈbhataÑ
nikkhitto evaÑ niraye. Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave bhikkhu
assaddho hoti, ahiriko hoti, anottappÊ hoti, kusÊto hoti, duppaÒÒo hoti. Imehi
kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu yathÈbhataÑ
nikkhitto evaÑ niraye.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu yathÈbhataÑ
nikkhitto evaÑ sagge. Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave bhikkhu saddho
hoti, hirÊmÈ hoti, ottappÊ hoti, ÈraddhavÊriyo hoti, paÒÒavÈ hoti. Imehi kho
bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu yathÈbhataÑ nikkhitto
evaÑ saggeti. . CatutthaÑ.
5. SikkhÈsutta
5. Yo hi koci bhikkhave bhikkhu vÈ bhikkhunÊ vÈ sikkhaÑ paccakkhÈya
hÊnÈyÈvattati, tassa diÔÔheva1 dhamme paÒca sahadhammikÈ vÈdÈnupÈtÈ2
gÈrayhÈ ÔhÈnÈ Ègacchanti. Katame paÒca? SaddhÈpi nÈma te nÈhosi kusalesu
dhammesu, hirÊpi nÈma te nÈhosi kusalesu dhammesu,
______________________________________________________________
1. DiÔÔhe ceva (SÊ)

2. VÈdÈnuvÈdÈ (AÑ 3. 26; AÑ 1. 161 piÔÔhepi.)
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ottappampi nÈma te nÈhosi kusalesu dhammesu, vÊriyampi nÈma te nÈhosi
kusalesu dhammesu, paÒÒÈpi nÈma te nÈhosi kusalesu dhammesu. Yo hi
koci bhikkhave bhikkhu vÈ bhikkhunÊ vÈ sikkhaÑ paccakkhÈya
hÊnÈyÈvattati, tassa diÔÔheva dhamme ime paÒca sahadhammikÈ vÈdÈnupÈtÈ
gÈrayhÈ ÔhÈnÈ Ègacchanti.
Yo hi koci bhikkhave bhikkhu vÈ bhikkhunÊ vÈ sahÈpi dukkhena sahÈpi
domanassena assumukho1 rudamÈno paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ
brahmacariyaÑ carati, tassa diÔÔheva dhamme paÒca sahadhammikÈ
pÈsaÑsÈ ÔhÈnÈ2 Ègacchanti. Katame paÒca? SaddhÈpi nÈma te ahosi kusalesu
dhammesu, hirÊpi nÈma te ahosi kusalesu dhammesu, ottappampi nÈma te
ahosi kusalesu dhammesu, vÊriyampi nÈma te ahosi kusalesu dhammesu,
paÒÒÈpi nÈma te ahosi kusalesu dhammesu. Yo hi koci bhikkhave bhikkhu
vÈ bhikkhunÊ vÈ sahÈpi dukkhena sahÈpi domanassena assumukho
rudamÈno paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ carati, tassa diÔÔheva
dhamme ime paÒca sahadhammikÈ pÈsaÑsÈ ÔhÈnÈ ÈgacchantÊti. .
PaÒcamaÑ.
6. SamÈpattisutta
6. Na tÈva bhikkhave akusalassa samÈpatti hoti, yÈva saddhÈ
paccupaÔÔhitÈ hoti kusalesu dhammesu. Yato ca kho bhikkhave saddhÈ
antarahitÈ hoti assaddhiyaÑ pariyuÔÔhÈya tiÔÔhati, atha akusalassa samÈpatti
hoti.
Na tÈva bhikkhave akusalassa samÈpatti hoti, yÈva hirÊ paccupaÔÔhitÈ
hoti kusalesu dhammesu. Yato ca kho bhikkhave hirÊ antarahitÈ hoti
ahirikaÑ pariyuÔÔhÈya tiÔÔhati, atha akusalassa samÈpatti hoti.
Na tÈva bhikkhave akusalassa samÈpatti hoti, yÈva ottappaÑ
paccupaÔÔhitaÑ hoti kusalesu dhammesu. Yato ca kho bhikkhave ottappaÑ
antarahitaÑ hoti anottappaÑ pariyuÔÔhÈya tiÔÔhati, atha akusalassa samÈpatti
hoti.
______________________________________________________________
1. Assumukhopi (SyÈ)

2. PÈsaÑsaÑ ÔhÈnaÑ (SyÈ)
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Na tÈva bhikkhave akusalassa samÈpatti hoti, yÈva vÊriyaÑ
paccupaÔÔhitaÑ hoti kusalesu dhammesu. Yato ca kho bhikkhave vÊriyaÑ
antarahitaÑ hoti kosajjaÑ pariyuÔÔhÈya tiÔÔhati, atha akusalassa samÈpatti
hoti.
Na tÈva bhikkhave akusalassa samÈpatti hoti, yÈva paÒÒÈ paccupaÔÔhitÈ
hoti kusalesu dhammesu. Yato ca kho bhikkhave paÒÒÈ antarahitÈ hoti
duppaÒÒÈ1 pariyuÔÔhÈya tiÔÔhati, atha akusalassa samÈpatti hotÊti. .
ChaÔÔhaÑ.
7. KÈmasutta
7. Yebhuyyena bhikkhave sattÈ kÈmesu laÄitÈ2. AsitabyÈbha~giÑ3
bhikkhave kulaputto ohÈya agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito hoti,
“saddhÈpabbajito kulaputto”ti alaÑ vacanÈya. TaÑ kissa hetu? LabbhÈ4
bhikkhave yobbanena kÈmÈ, te ca kho yÈdisÈ vÈ tÈdisÈ vÈ. Ye ca bhikkhave
hÊnÈ kÈmÈ, ye ca majjhimÈ kÈmÈ, ye ca paÓÊtÈ kÈmÈ, sabbe kÈmÈ
“kÈmÈ”tveva sa~khaÑ gacchanti. SeyyathÈpi bhikkhave daharo kumÈro
mando uttÈnaseyyako dhÈtiyÈ pamÈdamanvÈya kaÔÔhaÑ vÈ kaÔhalaÑ5 vÈ
mukhe Èhareyya, tamenaÑ dhÈti sÊghaÑ sÊghaÑ6 manasi kareyya, sÊghaÑ
sÊghaÑ manasi karitvÈ sÊghaÑ sÊghaÑ Èhareyya. No ce sakkuÓeyya sÊghaÑ
sÊghaÑ ÈharituÑ, vÈmena hatthena sÊsaÑ pariggahetvÈ dakkhiÓena hatthena
va~ka~guliÑ karitvÈ salohitampi Èhareyya. TaÑ kissa hetu? AtthesÈ
bhikkhave kumÈrassa vihesÈ, nesÈ natthÊti vadÈmi. KaraÓÊyaÒca kho etaÑ7
bhikkhave dhÈtiyÈ atthakÈmÈya hitesiniyÈ anukampikÈya anukampaÑ
upÈdÈya. Yato ca kho bhikkhave so kumÈro vuddho hoti alaÑpaÒÒo,
anapekkhÈ dÈni8 bhikkhave dhÈti tasmiÑ kumÈre hoti “attagutto dÈni
kumÈro, nÈlaÑ pamÈdÈyÈ”ti.
EvamevaÑ kho bhikkhave yÈvakÊvaÒca bhikkhuno saddhÈya akataÑ
hoti kusalesu dhammesu, hiriyÈ akataÑ hoti kusalesu dhammesu, ottappena
akataÑ hoti kusalesu dhammesu, vÊriyena akataÑ
______________________________________________________________
1. DuppaÒÒaÑ (Ka)
4. LabbhÈ hi (SyÈ)
7. EvaÑ (Ka)

2. PalÈÄitÈ (SÊ)
5. KathalaÑ (Ka)

3. AsitabyÈbha~giÑ cepi (?)
6. SÊghasÊghaÑ (SÊ)
8. AnapekkhÈ pana (SÊ, SyÈ, KaÑ)

6

PaÒcakanipÈtapÈÄi

hoti kusalesu dhammesu, paÒÒÈya akataÑ hoti kusalesu dhammesu.
Anurakkhitabbo tÈva me so bhikkhave bhikkhu hoti. Yato ca kho bhikkhave
bhikkhuno saddhÈya kataÑ hoti kusalesu dhammesu, hiriyÈ kataÑ hoti
kusalesu dhammesu, ottappena kataÑ hoti kusalesu dhammesu, vÊriyena
kataÑ hoti kusalesu dhammesu, paÒÒÈya kataÑ hoti kusalesu dhammesu.
Anapekkho dÈnÈhaÑ1 bhikkhave tasmiÑ bhikkhusmiÑ homi “attagutto dÈni
bhikkhu, nÈlaÑ pamÈdÈyÈ”ti. . SattamaÑ.
8. Cavanasutta
8. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu cavati
nappatiÔÔhÈti saddhamme. Katamehi paÒcahi? Assaddho bhikkhave bhikkhu
cavati nappatiÔÔhÈti saddhamme, ahiriko bhikkhave bhikkhu cavati
nappatiÔÔhÈti saddhamme, anottappÊ bhikkhave bhikkhu cavati nappatiÔÔhÈti
saddhamme, kusÊto bhikkhave bhikkhu cavati nappatiÔÔhÈti saddhamme,
duppaÒÒo bhikkhave bhikkhu cavati nappatiÔÔhÈti saddhamme. Imehi kho
bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu cavati nappatiÔÔhÈti
saddhamme.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu na cavati patiÔÔhÈti
saddhamme. Katamehi paÒcahi? Saddho bhikkhave bhikkhu na cavati
patiÔÔhÈti saddhamme, hirÊmÈ bhikkhave bhikkhu na cavati patiÔÔhÈti
saddhamme, ottappÊ bhikkhave bhikkhu na cavati patiÔÔhÈti saddhamme,
ÈraddhavÊriyo bhikkhave bhikkhu na cavati patiÔÔhÈti saddhamme, paÒÒavÈ
bhikkhave bhikkhu na cavati patiÔÔhÈti saddhamme. Imehi kho bhikkhave
paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu na cavati patiÔÔhÈti saddhammeti.
. AÔÔhamaÑ.
9. PaÔhama agÈravasutta
9. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu agÈravo
appatisso cavati nappatiÔÔhÈti saddhamme. Katamehi paÒcahi? Assaddho
bhikkhave bhikkhu agÈravo appatisso cavati nappatiÔÔhÈti saddhamme,
ahiriko bhikkhave bhikkhu agÈravo appatisso cavati nappatiÔÔhÈti
saddhamme, anottappÊ bhikkhave bhikkhu agÈravo appatisso cavati
nappatiÔÔhÈti saddhamme,
______________________________________________________________
1. PanÈhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ)
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kusÊto bhikkhave bhikkhu agÈravo appatisso cavati nappatiÔÔhÈti
saddhamme, duppaÒÒo bhikkhave bhikkhu agÈravo appatisso cavati
nappatiÔÔhÈti saddhamme. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgato bhikkhu agÈravo appatisso cavati nappatiÔÔhÈti saddhamme.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu sagÈravo
sappatisso na cavati patiÔÔhÈti saddhamme. Katamehi paÒcahi? Saddho
bhikkhave bhikkhu sagÈravo sappatisso na cavati patiÔÔhÈti saddhamme,
hirÊmÈ bhikkhave bhikkhu sagÈravo sappatisso na cavati patiÔÔhÈti
saddhamme, ottappÊ bhikkhave bhikkhu sagÈravo sappatisso na cavati
patiÔÔhÈti saddhamme, ÈraddhavÊriyo bhikkhave bhikkhu sagÈravo sappatisso
na cavati patiÔÔhÈti saddhamme, paÒÒavÈ bhikkhave bhikkhu sagÈravo
sappatisso na cavati patiÔÔhÈti saddhamme. Imehi kho bhikkhave paÒcahi
dhammehi samannÈgato bhikkhu sagÈravo sappatisso na cavati patiÔÔhÈti
saddhammeti. . NavamaÑ.
10. Dutiya agÈravasutta
10. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu agÈravo
appatisso abhabbo imasmiÑ dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ
ÈpajjituÑ. Katamehi paÒcahi? Assaddho bhikkhave bhikkhu agÈravo
appatisso abhabbo imasmiÑ dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ
ÈpajjituÑ, ahiriko bhikkhave bhikkhu agÈravo appatisso abhabbo imasmiÑ
dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjituÑ, anottappÊ bhikkhave
bhikkhu agÈravo appatisso abhabbo imasmiÑ dhammavinaye vuddhiÑ
vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjituÑ, kusÊto bhikkhave bhikkhu agÈravo appatisso
abhabbo imasmiÑ dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjituÑ,
duppaÒÒo bhikkhave bhikkhu agÈravo appatisso abhabbo imasmiÑ
dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjituÑ. Imehi kho bhikkhave
paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu agÈravo appatisso abhabbo
imasmiÑ dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjituÑ.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu sagÈravo
sappatisso bhabbo imasmiÑ dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ
ÈpajjituÑ. Katamehi paÒcahi? Saddho bhikkhave bhikkhu sagÈravo
sappatisso bhabbo imasmiÑ
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dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjituÑ, hirÊmÈ bhikkhave
bhikkhu -pa- ottappÊ bhikkhave bhikkhu -pa- ÈraddhavÊriyo bhikkhave
bhikkhu -pa- paÒÒavÈ bhikkhave bhikkhu sagÈravo sappatisso bhabbo
imasmiÑ dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjituÑ. Imehi kho
bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu sagÈravo sappatisso
bhabbo imasmiÑ dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ Èpajjitunti. .
DasamaÑ.
Sekhabalavaggo paÔÔhamo.
TassuddÈnaÑ
SaÑkhittaÑ VitthataÑ DukkhÈ, BhataÑ SikkhÈya paÒcamaÑ.
SamÈpatti ca KÈmesu, CavanÈ dve AgÈravÈti.
_____
2. Balavagga
1. Ananussutasutta
11. PubbÈhaÑ bhikkhave ananussutesu dhammesu
abhiÒÒÈvosÈnapÈramippatto paÔijÈnÈmi. PaÒcimÈni bhikkhave TathÈgatassa
TathÈgatabalÈni, yehi balehi samannÈgato TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ
paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ nadati, brahmacakkaÑ pavatteti. KatamÈni
paÒca? SaddhÈbalaÑ hirÊbalaÑ ottappabalaÑ vÊriyabalaÑ paÒÒÈbalaÑ.
ImÈni kho bhikkhave paÒca TathÈgatassa TathÈgatabalÈni, yehi balehi
samannÈgato TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ
nadati, brahmacakkaÑ pavattetÊti. . PaÔhamaÑ.
2. K|Ôasutta
12. PaÒcimÈni bhikkhave sekhabalÈni. KatamÈni paÒca? SaddhÈbalaÑ
hirÊbalaÑ ottappabalaÑ vÊriyabalaÑ paÒÒÈbalaÑ. ImÈni kho bhikkhave
paÒca sekhabalÈni. ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ sekhabalÈnaÑ etaÑ
aggaÑ etaÑ sa~gÈhikaÑ etaÑ sa~ghÈtaniyaÑ, yadidaÑ paÒÒÈbalaÑ.
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SeyyathÈpi bhikkhave k|ÔÈgÈrassa etaÑ aggaÑ etaÑ sa~gÈhikaÑ etaÑ
sa~ghÈtaniyaÑ, yadidaÑ k|ÔaÑ. EvamevaÑ kho bhikkhave imesaÑ
paÒcannaÑ sekhabalÈnaÑ etaÑ aggaÑ etaÑ sa~gÈhikaÑ etaÑ
sa~ghÈtaniyaÑ, yadidaÑ paÒÒÈbalaÑ.
TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “saddhÈbalena samannÈgatÈ
bhavissÈma sekhabalena, hirÊbalena. Ottappabalena. VÊriyabalena.
PaÒÒÈbalena samannÈgatÈ bhavissÈma sekhabalenÈ”ti. EvaÑ hi vo
bhikkhave sikkhitabbanti. . DutiyaÑ.
3. SaÑkhittasutta
13. PaÒcimÈni bhikkhave balÈni. KatamÈni paÒca? SaddhÈbalaÑ
vÊriyabalaÑ satibalaÑ samÈdhibalaÑ paÒÒÈbalaÑ. ImÈni kho bhikkhave
paÒca balÈnÊti. . TatiyaÑ.
4. Vitthatasutta
14. PaÒcimÈni bhikkhave balÈni. KatamÈni paÒca? SaddhÈbalaÑ
vÊriyabalaÑ satibalaÑ samÈdhibalaÑ paÒÒÈbalaÑ.
KatamaÒca bhikkhave saddhÈbalaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako
saddho hoti, saddahati TathÈgatassa bodhiÑ “itipi so BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. IdaÑ
vuccati bhikkhave saddhÈbalaÑ.
KatamaÒca bhikkhave vÊriyabalaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako
ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ upasampadÈya, thÈmavÈ daÄhaparakkamo anikkhittadhuro
kusalesu dhammesu. IdaÑ vuccati bhikkhave vÊriyabalaÑ.
KatamaÒca bhikkhave satibalaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako satimÈ
hoti paramena satinepakkena samannÈgato cirakatampi cirabhÈsitampi saritÈ
anussaritÈ. IdaÑ vuccati bhikkhave satibalaÑ.
KatamaÒca bhikkhave samÈdhibalaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako
vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ
vivekajaÑ
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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. Sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca
pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. IdaÑ
vuccati bhikkhave samÈdhibalaÑ.
KatamaÒca bhikkhave paÒÒÈbalaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako
paÒÒavÈ hoti udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya samannÈgato ariyÈya
nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhaya gÈminiyÈ. IdaÑ vuccati bhikkhave
paÒÒÈbalaÑ. ImÈni kho bhikkhave paÒca balÈnÊti. . CatutthaÑ.
5. DaÔÔhabbasutta
15. PaÒcimÈni bhikkhave balÈni. KatamÈni paÒca? SaddhÈbalaÑ
vÊriyabalaÑ satibalaÑ samÈdhibalaÑ paÒÒÈbalaÑ. Kattha ca bhikkhave
saddhÈbalaÑ daÔÔhabbaÑ? Cat|su sotÈpattiya~gesu, ettha saddhÈbalaÑ
daÔÔhabbaÑ. Kattha ca bhikkhave vÊriyabalaÑ daÔÔhabbaÑ? Cat|su
sammappadhÈnesu, ettha vÊriyabalaÑ daÔÔhabbaÑ. Kattha ca bhikkhave
satibalaÑ daÔÔhabbaÑ? Cat|su satipaÔÔhÈnesu, ettha satibalaÑ daÔÔhabbaÑ.
Kattha ca bhikkhave samÈdhibalaÑ daÔÔhabbaÑ? Cat|su jhÈnesu, ettha
samÈdhibalaÑ daÔÔhabbaÑ. Kattha ca bhikkhave paÒÒÈbalaÑ daÔÔhabbaÑ?
Cat|su ariyasaccesu, ettha paÒÒÈbalaÑ daÔÔhabbaÑ. ImÈni kho bhikkhave
paÒca balÈnÊti. . PaÒcamaÑ.
6. Punak|Ôasutta
16. PaÒcimÈni bhikkhave balÈni. KatamÈni paÒca? SaddhÈbalaÑ
vÊriyabalaÑ satibalaÑ samÈdhibalaÑ paÒÒÈbalaÑ. ImÈni kho bhikkhave
paÒca balÈni. ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ balÈnaÑ etaÑ aggaÑ etaÑ
sa~gÈhikaÑ etaÑ sa~ghÈtaniyaÑ, yadidaÑ paÒÒÈbalaÑ. SeyyathÈpi
bhikkhave k|ÔÈgÈrassa etaÑ aggaÑ etaÑ sa~gÈhikaÑ etaÑ sa~ghÈtaniyaÑ,
yadidaÑ k|ÔaÑ. EvamevaÑ kho bhikkhave imesaÑ paÒcannaÑ balÈnaÑ
etaÑ aggaÑ etaÑ sa~gÈhikaÑ etaÑ sa~ghÈtaniyaÑ, yadidaÑ paÒÒÈbalanti.
. ChaÔÔhaÑ.
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7. PaÔhamahitasutta
17. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu attahitÈya
paÔipanno hoti no parahitÈya. Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave bhikkhu
attanÈ sÊlasampanno hoti, no paraÑ sÊlasampadÈya samÈdapeti. AttanÈ
samÈdhisampanno hoti, no paraÑ samÈdhisampadÈya samÈdapeti. AttanÈ
paÒÒÈsampanno hoti, no paraÑ paÒÒÈsampa dÈya samÈdapeti. AttanÈ
vimuttisampanno hoti, no paraÑ vimuttisampadÈya samÈda peti. AttanÈ
vimuttiÒÈÓadassanasampanno hoti, no paraÑ vimuttiÒÈÓadassana sampadÈya
samÈdapeti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi a~gehi samannÈgato bhikkhu
attahitÈya paÔipanno hoti no parahitÈyÈti. . SattamaÑ.
8. Dutiyahitasutta
18. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu parahitÈya
paÔipanno hoti no attahitÈya. Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave bhikkhu
attanÈ na sÊlasampanno hoti, paraÑ sÊlasampadÈya samÈdapeti. AttanÈ na
samÈdhisampanno hoti, paraÑ samÈdhisampadÈya samÈdapeti. AttanÈ na
paÒÒÈsampanno hoti, paraÑ paÒÒÈsampadÈya samÈdapeti. AttanÈ na
vimuttisampanno hoti, paraÑ vimuttisampadÈya samÈdapeti. AttanÈ na
vimuttiÒÈÓadassanasampanno hoti, paraÑ vimuttiÒÈÓadassanasampadÈya
samÈdapeti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu
parahitÈya paÔipanno hoti no attahitÈyÈti. . AÔÔhamaÑ.
9. Tatiyahitasutta
19. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu neva attahitÈya
paÔipanno hoti no parahitÈya. Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave bhikkhu
attanÈ na sÊlasampanno hoti, no paraÑ sÊlasampadÈya samÈdapeti. AttanÈ na
samÈdhisampanno hoti, no paraÑ samÈdhisampadÈya samÈdapeti. AttanÈ na
paÒÒÈsampanno hoti, no paraÑ paÒÒÈsampadÈya samÈdapeti. AttanÈ na
vimuttisampanno hoti, no paraÑ vimuttisampadÈya samÈdapeti. AttanÈ na
vimuttiÒÈÓadassanasampanno hoti, no paraÑ vimuttiÒÈÓadassanasampadÈya
samÈdapeti. Imehi
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kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu neva attahitÈya
paÔipanno hoti no parahitÈyÈti. . NavamaÑ.
10. Catutthahitasutta
20. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu attahitÈya ca
paÔipanno hoti parahitÈya ca. Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave bhikkhu
attanÈ ca sÊlasampanno hoti, paraÒca sÊlasampadÈya samÈdapeti. AttanÈ ca
samÈdhisampanno hoti, paraÒca samÈdhisampadÈya samÈdapeti. AttanÈ ca
paÒÒÈsampanno hoti, paraÒca paÒÒÈsampadÈya samÈdapeti. AttanÈ ca
vimuttisampanno hoti, paraÒca vimuttisampadÈya samÈdapeti. AttanÈ ca
vimuttiÒÈÓadassanasampanno hoti, paraÒca vimuttiÒÈÓadassanasampadÈya
samÈdapeti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu
attahitÈya ca paÔipanno hoti parahitÈya cÈti. . DasamaÑ.
Balavaggo dutiyo.
TassuddÈnaÑ
Ananussutak|ÔaÒca, SaÑkhittaÑ Vitthatena ca.
DaÔÔhabbaÒca puna K|ÔaÑ, cattÈropi Hitena cÈti.
_____
3. PaÒca~gikavagga
1. PaÔhama agÈravasutta
21. So vata bhikkhave bhikkhu agÈravo appatisso asabhÈgavuttiko
sabrahmacÈrÊsu ÈbhisamÈcÈrikaÑ dhammaÑ parip|ressatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ
vijjati, ÈbhisamÈcÈrikaÑ dhammaÑ aparip|retvÈ sekhaÑ1 dhammaÑ
parip|ressatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, sekhaÑ dhammaÑ aparip|retvÈ sÊlÈni
parip|ressatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, sÊlÈni aparip|retvÈ sammÈdiÔÔhiÑ
parip|ressatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, sammÈdiÔÔhiÑ aparip|retvÈ
sammÈsamÈdhiÑ parip|ressatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
______________________________________________________________
1. SekkhaÑ (Ka)
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So vata bhikkhave bhikkhu sagÈravo sappatisso sabhÈgavuttiko
sabrahmacÈrÊsu ÈbhisamÈcÈrikaÑ dhammaÑ parip|ressatÊti ÔhÈnametaÑ
vijjati, ÈbhisamÈcÈrikaÑ dhammaÑ parip|retvÈ sekhaÑ dhammaÑ
parip|ressatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati, sekhaÑ dhammaÑ parip|retvÈ sÊlÈni
parip|ressatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati, sÊlÈni parip|retvÈ sammÈdiÔÔhiÑ
parip|ressatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati, sammÈdiÔÔhiÑ parip|retvÈ
sammÈsamÈdhiÑ parip|ressatÊti ÔhÈnametaÑ vijjatÊti. . PaÔhamaÑ.
2. Dutiya agÈravasutta
22. So vata bhikkhave bhikkhu agÈravo appatisso asabhÈgavuttiko
sabrahmacÈrÊsu ÈbhisamÈcÈrikaÑ dhammaÑ parip|ressatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ
vijjati, ÈbhisamÈcÈrikaÑ dhammaÑ aparip|retvÈ sekhaÑ dhammaÑ
parip|ressatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, sekhaÑ dhammaÑ aparip|retvÈ
sÊlakkhandhaÑ parip|ressatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, sÊlakkhandhaÑ
aparip|retvÈ samÈdhikkhandhaÑ parip|ressatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati,
samÈdhikkhandhaÑ aparip|retvÈ paÒÒÈkkhandhaÑ parip|ressatÊti netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati.
So vata bhikkhave bhikkhu sagÈravo sappatisso sabhÈgavuttiko
sabrahmacÈrÊsu ÈbhisamÈcÈrikaÑ dhammaÑ parip|ressatÊti ÔhÈnametaÑ
vijjati, ÈbhisamÈcÈrikaÑ dhammaÑ parip|retvÈ sekhaÑ dhammaÑ
parip|ressatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati, sekhaÑ dhammaÑ parip|retvÈ
sÊlakkhandhaÑ parip|ressatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati, sÊlakkhandhaÑ
parip|retvÈ samÈdhikkhandhaÑ parip|ressatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati,
samÈdhikkhandhaÑ parip|retvÈ paÒÒÈkkhandhaÑ parip|ressatÊti
ÔhÈnametaÑ vijjatÊti. . DutiyaÑ.
3. Upakkilesasutta
23. PaÒcime bhikkhave jÈtar|passa upakkilesÈ, yehi ukkilesehi
upakkiliÔÔhaÑ jÈtar|paÑ na ceva mudu hoti na ca kammaniyaÑ na ca
pabhassaraÑ, pabha~gu ca, na ca sammÈ upeti kammÈya. Katame paÒca?
Ayo lohaÑ tipu sÊsaÑ sajjhaÑ1. Ime kho bhikkhave paÒca jÈtar|passa
upakki
______________________________________________________________
1. Sajjhu (SÊ)
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lesÈ, yehi upakkilesehi upakkiliÔÔhaÑ jÈtar|paÑ na ceva mudu hoti na ca
kammaniyaÑ na ca pabhassaraÑ, pabha~gu ca, na ca sammÈ upeti
kammÈya. Yato ca kho bhikkhave jÈtar|paÑ imehi paÒcahi upakkilesehi
vimuttaÑ1 hoti, taÑ hoti jÈtar|paÑ mudu ca kammaniyaÒca pabhassaraÒca,
na ca pabha~gu, sammÈ upeti kammÈya, yassÈ yassÈ ca2 piÄandhanavikatiyÈ
Èka~khati, yadi muddikÈya yadi kuÓÉalÈya yadi gÊveyyakÈya3 yadi
suvaÓÓamÈlÈya, taÒcassa atthaÑ anubhoti.
EvamevaÑ kho bhikkhave paÒcime cittassa upakkilesÈ, yehi
upakkilesehi upakkiliÔÔhaÑ cittaÑ na ceva mudu hoti na ca kammaniyaÑ na
ca pabhassaraÑ, pabha~gu ca, na ca sammÈ samÈdhiyati ÈsavÈnaÑ khayÈya.
Katame paÒca? kÈmacchando byÈpÈdo thinamiddhaÑ4 uddhaccakukkuccaÑ
vicikicchÈ. Ime kho bhikkhave paÒca cittassa upakkilesÈ yehi upakkilesehi
upakkiliÔÔhaÑ cittaÑ na ceva mudu hoti na ca kammaniyaÑ na ca
pabhassaraÑ, pabha~gu ca, na ca sammÈ samÈdhiyati ÈsavÈnaÑ khayÈya.
Yato ca kho bhikkhave cittaÑ imehi paÒcahi upakkilesehi vimuttaÑ hoti,
taÑ hoti cittaÑ mudu ca kammaniyaÒca pabhassaraÒca, na ca pabha~gu,
sammÈ samÈdhiyati ÈsavÈnaÑ khayÈya, yassa yassa ca abhiÒÒÈsacchi
karaÓÊyassa dhammassa cittaÑ abhininnÈmeti abhiÒÒÈsacchikiriyÈya. Tatra
tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓÈti sati sati Èyatane.
So sace Èka~khati “anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhaveyyaÑ,
ekopi hutvÈ bahudhÈ assaÑ, bahudhÈpi hutvÈ eko assaÑ, ÈvibhÈvaÑ
tirobhÈvaÑ tirokuÔÔaÑ tiropÈkÈraÑ tiropabbataÑ asajjamÈno gaccheyyaÑ
seyyathÈpi ÈkÈse, pathaviyÈpi ummujjanimujjaÑ kareyyaÑ seyyathÈpi
udake, udakepi abhijjamÈno gaccheyyaÑ seyyathÈpi pathaviyaÑ, ÈkÈsepi
palla~kena kameyyaÑ seyyathÈpi pakkhÊ sakuÓo, imepi candimas|riye5
evaÑmahiddhike evaÑmahÈnubhÈve pÈÓinÈ parimaseyyaÑ6 parimajjeyyaÑ,
yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteyyan”ti, tatra tatreva
sakkhibhabbataÑ pÈpuÓÈti sati sati Èyatane.
______________________________________________________________
1. VippamuttaÑ (SÊ)
2. Yassa kassaci (SyÈ, I)
3. GÊveyyakena (SyÈ, KaÑ, Ka; AÑ 1. 255 piÔÔhepi.)
4. ThÊnamiddhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
5. Candimasuriye (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
6. ParÈmaseyyaÑ (Ka)
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So sace Èka~khati “dibbÈya sotadhÈtuyÈ visuddhÈya
atikkantamÈnusikÈya ubho sadde suÓeyyaÑ dibbe ca mÈnuse ca ye d|re
santike cÈ”ti, tatra tatreva sakkhi bhabbataÑ pÈpuÓÈti sati sati Èyatane.
So sace Èka~khati “parasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ cetasÈ ceto paricca
pajÈneyyaÑ, sarÈgaÑ vÈ cittaÑ ‘sarÈgaÑ cittan’ti pajÈneyyaÑ, vÊtarÈgaÑ vÈ
cittaÑ ‘vÊtarÈgaÑ cittan’ti pajÈneyyaÑ, sadosaÑ vÈ cittaÑ ‘sadosaÑ
cittan’ti pajÈneyyaÑ, vÊtadosaÑ vÈ cittaÑ ‘vÊtadosaÑ cittan’ti pajÈneyyaÑ,
samohaÑ vÈ cittaÑ ‘samohaÑ cittan’ti pajÈneyyaÑ, vÊtamohaÑ vÈ cittaÑ
‘vÊtamohaÑ cittan’ti pajÈneyyaÑ, saÑkhittaÑ vÈ cittaÑ ‘saÑkhittaÑ
cittan’ti pajÈneyyaÑ, vikkhittaÑ vÈ cittaÑ ‘vikkhittaÑ cittan’ti pajÈneyyaÑ,
mahaggataÑ vÈ cittaÑ ‘mahaggataÑ cittan’ti pajÈneyyaÑ, amahaggataÑ vÈ
cittaÑ ‘amahaggataÑ cittan’ti pajÈneyyaÑ, sa-uttaraÑ vÈ cittaÑ ‘sa-uttaraÑ
cittan’ti pajÈneyyaÑ, anuttaraÑ vÈ cittaÑ ‘anuttaraÑ cittan’ti pajÈneyyaÑ,
samÈhitaÑ vÈ cittaÑ ‘samÈhitaÑ cittan’ti pajÈneyyaÑ, asamÈhitaÑ vÈ
cittaÑ ‘asamÈhitaÑ cittan’ti pajÈneyyaÑ, vimuttaÑ vÈ cittaÑ ‘vimuttaÑ
cittan’ti pajÈneyyaÑ, avimuttaÑ vÈ cittaÑ ‘avimuttaÑ cittan’ti
pajÈneyyan’ti, tatra tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓÈti sati sati Èyatane.
So sace Èka~khati “anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussareyyaÑ.
SeyyathidaÑ1? Ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo tissopi jÈtiyo catassopi jÈtiyo
paÒcapi jÈtiyo dasapi jÈtiyo vÊsampi jÈtiyo tiÑsampi jÈtiyo cattÈrÊsampi
jÈtiyo paÒÒÈsampi jÈtiyo jÈtisatampi jÈtisahassampi jÈtisatasahassampi
anekepi saÑvaÔÔakappe anekepi vivaÔÔakappe anekepi saÑvaÔÔavivaÔÔakappe
‘amutrÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto amutra
udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto
idh|papanno’ti. Iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ
anussareyyan”ti, tatra tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓÈti sati sati Èyatane.
______________________________________________________________
1. SeyyathÊdaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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So sace Èka~khati “dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena
satte passeyyaÑ cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe
sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈneyyaÑ ‘ime vata bhonto sattÈ
kÈyaduccaritena samannÈgatÈ vacÊduccaritena samannÈgatÈ
manoduccaritena samannÈgatÈ ariyÈnaÑ upavÈdakÈ micchÈdiÔÔhikÈ
micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannÈ. Ime vÈ pana bhonto sattÈ
kÈyasucaritena samannÈgatÈ vacÊsucaritena samannÈgatÈ manosucaritena
samannÈgatÈ ariyÈnaÑ anupavÈdakÈ sammÈdiÔÔhikÈ
sammÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ
saggaÑ lokaÑ upapannÈ’ti. Iti dibbena cakkhunÈ visuddhena
atikkantamÈnusakena satte passeyyaÑ cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈneyyan”ti,
tatra tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓÈti sati sati Èyatane.
So sace Èka~khati “ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
upasampajjavihareyyan”ti, tatra tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓÈti sati sati
Èyataneti. . TatiyaÑ.
4. DussÊlasutta
24. * DussÊlassa bhikkhave sÊlavipannassa hat|paniso hoti
sammÈsamÈdhi, sammÈsamÈdhimhi asati sammÈsamÈdhivipannassa
hat|panisaÑ hoti yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ, yathÈbh|taÒÈÓadassane asati
yathÈbh|taÒÈÓadassanavipannassa hat|paniso hoti nibbidÈvirÈgo,
nibbidÈvirÈge asati nibbidÈvirÈgavipannassa hat|panisaÑ hoti
vimuttiÒÈÓadassanaÑ. SeyyathÈpi bhikkhave rukkho sÈkhÈpalÈsavipanno,
tassa papaÔikÈpi na pÈrip|riÑ gacchati, tacopi na pÈrip|riÑ gacchati,
pheggupi na pÈrip|riÑ gacchati, sÈropi na pÈrip|riÑ gacchati. EvamevaÑ
kho bhikkhave dussÊlassa sÊlavipannassa hat|paniso hoti sammÈsamÈdhi,
sammÈsamÈdhimhi asati sammÈsamÈdhivipannassa hat|panisaÑ hoti
yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ, yathÈbh|taÒÈÓadassane asati
yathÈbh|taÒÈÓadassana vipannassa hat|paniso
______________________________________________________________
* Upari 175, 316, 472 piÔÔhepi.
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hoti nibbidÈvirÈgo, nibbidÈvirÈge asati nibbidÈvirÈgavipannassa
hat|panisaÑ hoti vimuttiÒÈÓadassanaÑ.
SÊlavato bhikkhave sÊlasampannassa upanisasampanno hoti
sammÈsamÈdhi, sammÈsamÈdhimhi sati sammÈsamÈdhisampannassa
upanisasampannaÑ hoti yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ, yathÈbh|taÒÈÓadassane
sati yathÈbh|taÒÈÓadassanasampannassa upanisasampanno hoti
nibbidÈvirÈgo, nibbidÈvirÈge sati nibbidÈvirÈgasampannassa
upanisasampannaÑ hoti vimuttiÒÈÓadassanaÑ. SeyyathÈpi bhikkhave
rukkho sÈkhÈpalÈsasampanno, tassa papaÔikÈpi pÈrip|riÑ gacchati, tacopi
pÈrip|riÑ gacchati, pheggupi pÈrip|riÑ gacchati, sÈropi pÈrip|riÑ gacchati.
EvamevaÑ kho bhikkhave sÊlavato sÊlasampannassa upanisasampanno hoti
sammÈsamÈdhi, sammÈsamÈdhimhi sati sammÈsamÈdhisampannassa
upanisasampannaÑ hoti yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ, yathÈbh|taÒÈÓadassane
sati yathÈbh|taÒÈÓadassana sampannassa upanisasampanno hoti
nibbidÈvirÈgo, nibbidÈvirÈge sati nibbidÈvirÈga sampannassa
upanisasampannaÑ hoti vimuttiÒÈÓadassananti. . CatutthaÑ.
5. Anuggahitasutta
25. PaÒcahi bhikkhave a~gehi anuggahitÈ sammÈdiÔÔhi cetovimuttiphalÈ
ca hoti cetovimuttiphalÈnisaÑsÈ ca, paÒÒÈvimuttiphalÈ ca hoti
paÒÒÈvimuttiphalÈnisaÑsÈ ca.
Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave sammÈdiÔÔhi sÊlÈnuggahitÈ ca hoti,
sutÈnuggahitÈ ca hoti, sÈkacchÈnuggahitÈ ca hoti, samathÈnuggahitÈ ca hoti,
vipassanÈnuggahitÈ ca hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi a~gehi anuggahitÈ
sammÈdiÔÔhi cetovimuttiphalÈ ca hoti cetovimuttiphalÈnisaÑsÈ ca,
paÒÒÈvimuttiphalÈ ca hoti paÒÒÈvimuttiphalÈnisaÑsÈ cÈti. . PaÒcamaÑ.
6. VimuttÈyatanasutta
26. PaÒcimÈni bhikkhave vimuttÈyatanÈni, yattha bhikkhuno
appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato avimuttaÑ vÈ cittaÑ vimuccati,
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aparikkhÊÓÈ vÈ ÈsavÈ parikkhayaÑ gacchanti, ananuppattaÑ vÈ anuttaraÑ
yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈti.
KatamÈni paÒca? Idha bhikkhave bhikkhuno SatthÈ dhammaÑ deseti
aÒÒataro vÈ garuÔÔhÈniyo sabrahmacÈrÊ, yathÈ yathÈ bhikkhave tassa
bhikkhuno SatthÈ dhammaÑ deseti aÒÒataro vÈ garuÔÔhÈniyo sabrahmacÈrÊ,
tathÈ tathÈ so tasmiÑ dhamme atthapaÔisaÑvedÊ ca hoti dhammapaÔisaÑvedÊ
ca, tassa atthapaÔisaÑvedino dhammapaÔisaÑvedino pÈmojjaÑ1 jÈyati,
pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo
sukhaÑ vedeti2 sukhino cittaÑ samÈdhiyati. IdaÑ bhikkhave paÔhamaÑ
vimuttÈyatanaÑ, yattha bhikkhuno appamattassa ÈtÈpino pahitattassa
viharato avimuttaÑ vÈ cittaÑ vimuccati aparikkhÊÓÈ vÈ ÈsavÈ parikkhayaÑ
gacchanti, ananuppattaÑ vÈ anuttaraÑ yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈti.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhuno na heva kho SatthÈ dhammaÑ
deseti aÒÒataro vÈ garuÔÔhÈniyo sabrahmacÈrÊ, api ca kho yathÈsutaÑ
yathÈpariyattaÑ dhammaÑ vitthÈrena paresaÑ deseti. YathÈ yathÈ
bhikkhave bhikkhu yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ vitthÈrena
paresaÑ deseti, tathÈ tathÈ so tasmiÑ dhamme atthapaÔisaÑvedÊ ca hoti
dhammapaÔisaÑvedÊ ca. Tassa atthapaÔisaÑvedino dhammapaÔisaÑvedino
pÈmojjaÑ jÈyati, pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati,
passaddhakÈyo sukhaÑ vedeti, sukhino cittaÑ samÈdhiyati. IdaÑ bhikkhave
dutiyaÑ vimuttÈyatanaÑ, yattha bhikkhuno appamattassa ÈtÈpino
pahitattassa viharato avimuttaÑ vÈ cittaÑ vimuccati, aparikkhÊÓÈ vÈ ÈsavÈ
parikkhayaÑ gacchanti, ananuppattaÑ vÈ anuttaraÑ yogakkhemaÑ
anupÈpuÓÈti.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhuno na heva kho SatthÈ dhammaÑ
deseti, aÒÒataro vÈ garuÔÔhÈniyo sabrahmacÈrÊ, nÈpi yathÈsutaÑ
yathÈpariyattaÑ dhammaÑ vitthÈrena paresaÑ deseti, api ca kho
yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ vitthÈrena sajjhÈyaÑ karoti. YathÈ
yathÈ bhikkhave bhikkhu yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ vitthÈrena
sajjhÈyaÑ karoti, tathÈ tathÈ so tasmiÑ dhamme atthapaÔisaÑvedÊ ca hoti
dhammapaÔisaÑvedÊ ca. Tassa
______________________________________________________________
1. PÈmujjaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) DÊ 3. 201 piÔÔhepi passitabbaÑ.
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atthapaÔisaÑvedino dhammapaÔisaÑvedino pÈmojjaÑ jÈyati, pamuditassa
pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo sukhaÑ vedeti,
sukhino cittaÑ samÈdhiyati. IdaÑ bhikkhave tatiyaÑ vimuttÈyatanaÑ,
yattha bhikkhuno appamattassa ÈtÈpino -pa- yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈti.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhuno na heva kho SatthÈ dhammaÑ
deseti, aÒÒataro vÈ garuÔÔhÈniyo sabrahmacÈrÊ, nÈpi yathÈsutaÑ
yathÈpariyattaÑ dhammaÑ vitthÈrena paresaÑ deseti, nÈpi yathÈsutaÑ
yathÈpariyattaÑ dhammaÑ vitthÈrena sajjhÈyaÑ karoti, api ca kho
yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ cetasÈ anuvitakketi anuvicÈreti
manasÈnupekkhati. YathÈ yathÈ bhikkhave bhikkhu yathÈsutaÑ
yathÈpariyattaÑ dhammaÑ cetasÈ anuvitakketi anuvicÈreti
manasÈnupekkhati, tathÈ tathÈ so tasmiÑ dhamme atthapaÔisaÑvedÊ ca hoti
dhammapaÔisaÑvedÊ ca. Tassa atthapaÔisaÑvedino dhammapaÔisaÑvedino
pÈmojjaÑ jÈyati, pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati,
passaddhakÈyo sukhaÑ vedeti, sukhino cittaÑ samÈdhiyati. IdaÑ bhikkhave
catutthaÑ vimuttÈyatanaÑ, yattha bhikkhuno appamattassa ÈtÈpino
pahitattassa viharato avimuttaÑ vÈ cittaÑ vimuccati, aparikkhÊÓÈ vÈ ÈsavÈ
parikkhayaÑ gacchanti, ananuppattaÑ vÈ anuttaraÑ yogakkhemaÑ
anupÈpuÓÈti.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhuno na heva kho SatthÈ dhammaÑ
deseti, aÒÒataro vÈ garuÔÔhÈniyo sabrahmacÈrÊ, nÈpi yathÈsutaÑ
yathÈpariyattaÑ dhammaÑ vitthÈrena paresaÑ deseti, nÈpi yathÈsutaÑ
yathÈpariyattaÑ dhammaÑ vitthÈrena sajjhÈyaÑ karoti, nÈpi yathÈsutaÑ
yathÈpariyattaÑ dhammaÑ cetasÈ anuvitakketi anuvicÈreti
manasÈnupekkhati, api ca khvassa aÒÒataraÑ samÈdhinimittaÑ suggahitaÑ
hoti sumanasikataÑ s|padhÈritaÑ suppaÔividdhaÑ paÒÒÈya. YathÈ yathÈ
bhikkhave bhikkhuno aÒÒataraÑ samÈdhinimittaÑ suggahitaÑ hoti
sumanasikataÑ s|padhÈritaÑ suppaÔividdhaÑ paÒÒÈya, tathÈ tathÈ so
tasmiÑ dhamme atthapaÔisaÑvedÊ ca hoti dhammapaÔisaÑvedÊ ca. Tassa
atthapaÔisaÑvedino dhammapaÔisaÑvedino pÈmojjaÑ jÈyati, pamuditassa
pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo sukhaÑ vedeti,
sukhino cittaÑ samÈdhiyati. IdaÑ bhikkhave paÒcamaÑ vimuttÈyatanaÑ,
yattha bhikkhuno appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato avimuttaÑ vÈ
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cittaÑ vimuccati, aparikkhÊÓÈ vÈ ÈsavÈ parikkhayaÑ gacchanti,
ananuppattaÑ vÈ anuttaraÑ yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈti.
ImÈni kho bhikkhave paÒca vimuttÈyatanÈni, yattha bhikkhuno
appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato avimuttaÑ vÈ cittaÑ vimuccati,
aparikkhÊÓÈ vÈ ÈsavÈ parikkhayaÑ gacchanti, ananuppattaÑ vÈ anuttaraÑ
yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈtÊti. . ChaÔÔhaÑ.
7. SamÈdhisutta
27. SamÈdhiÑ bhikkhave bhÈvetha appamÈÓaÑ nipakÈ patissatÈ,
samÈdhiÑ bhikkhave bhÈvayataÑ appamÈÓaÑ nipakÈnaÑ patissatÈnaÑ
paÒca ÒÈÓÈni paccattaÒÒeva uppajjanti. KatamÈni paÒca? “AyaÑ samÈdhi
paccuppannasukho ceva ÈyatiÑ ca sukhavipÈko”ti paccattaÒÒeva ÒÈÓaÑ
uppajjati, “ayaÑ samÈdhi ariyo nirÈmiso”ti paccattaÒÒeva ÒÈÓaÑ uppajjati,
“ayaÑ samÈdhi akÈpurisasevito”ti1 paccattaÒÒeva ÒÈÓaÑ uppajjati, “ayaÑ
samÈdhi santo paÓÊto paÔippassaddhaladdho ekodibhÈvÈdhigato na
sasa~khÈraniggayhavÈritagato”ti2 paccattaÒÒeva ÒÈÓaÑ uppajjati, “sato kho
panÈhaÑ imaÑ samÈpajjÈmi sato vuÔÔhahÈmÊ”ti3 paccattaÒÒeva ÒÈÓaÑ
uppajjati.
SamÈdhiÑ bhikkhave bhÈvetha appamÈÓaÑ nipakÈ patissatÈ, samÈdhiÑ
bhikkhave bhÈvayataÑ appamÈÓaÑ nipakÈnaÑ patissatÈnaÑ imÈni paÒca
ÒÈÓÈni paccattaÒÒeva uppajjantÊti. . SattamaÑ.
8. PaÒca~gikasutta
28. Ariyassa bhikkhave paÒca~gikassa sammÈsamÈdhissa bhÈvanaÑ
desessÈmi, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ
bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
______________________________________________________________
1. MahÈpurisasevitoti (Ka)
2. Na ca sasa~khÈraniggayhavÈritappatitoti (SÊ), na ca
sasa~khÈraniggayhavÈritapattoti (SyÈ), na ca sasa~khÈraniggayhavÈrivÈvaÔoti (Ka),
na sasa~khÈraniggayhavÈriyÈdhigatoti (?) DÊ 3. 234; AÑ 1. 256; AÑ 3. 225 piÔÔhepi.
3. So kho panÈhaÑ imaÑ samÈdhiÑ satova samÈpajjÈmi, sato uÔÔhahÈmÊti (SÊ, SyÈ,
KaÑ)
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KatamÈ ca bhikkhave ariyassa paÒca~gikassa sammÈsamÈdhissa
bhÈvanÈ? Idha bhikkhave bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ
upasampajja viharati, so imameva kÈyaÑ vivekajena pÊtisukhena abhisandeti
parisandeti parip|reti parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa
vivekajena pÊtisukhena apphuÔaÑ hoti. SeyyathÈpi bhikkhave dakkho
nhÈpako1 vÈ nhÈpakantevÈsÊ vÈ kaÑsathÈle nhÈnÊyacuÓÓÈni2 ÈkiritvÈ
udakena paripphosakaÑ paripphosakaÑ sanneyya, sÈyaÑ nhÈnÊyapiÓÉi3
snehÈnugatÈ snehaparetÈ santarabÈhirÈ phuÔÈ snehena na ca paggharinÊ.
EvamevaÑ kho bhikkhave bhikkhu imameva kÈyaÑ vivekajena pÊtisukhena
abhisandeti parisandeti parip|reti parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato
kÈyassa vivekajena pÊtisukhena apphuÔaÑ hoti, ariyassa bhikkhave
paÒca~gikassa sammÈsamÈdhissa ayaÑ paÔhamÈ bhÈvanÈ.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -padutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, so imameva kÈyaÑ samÈdhijena
pÊtisukhena abhisandeti parisandeti parip|reti parippharati, nÈssa kiÒci
sabbÈvato kÈyassa samÈdhijena pÊtisukhena apphuÔaÑ hoti. SeyyathÈpi
bhikkhave udakarahado gambhÊro ubbhidodako4, tassa nevassa
puratthimÈya disÈya udakassa ÈyamukhaÑ, na pacchimÈya disÈya udakassa
ÈyamukhaÑ, na uttarÈya disÈya udakassa ÈyamukhaÑ, na dakkhiÓÈya disÈya
udakassa ÈyamukhaÑ, devo ca kÈlena kÈlaÑ sammÈ dhÈraÑ
nÈnuppaveccheyya5, atha kho tamhÈva udakarahadÈ sÊtÈ vÈridhÈrÈ
ubbhijjitvÈ tameva udakarahadaÑ sÊtena vÈrinÈ abhisandeyya parisandeyya
parip|reyya paripphareyya, nÈssa kiÒci sabbÈvato udakarahadassa sÊtena
vÈrinÈ apphuÔaÑ assa. EvamevaÑ kho bhikkhave bhikkhu imameva kÈyaÑ
samÈdhijena pÊtisukhena abhisandeti parisandeti parip|reti parippharati,
nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa samÈdhijena pÊtisukhena apphuÔaÑ hoti.
Ariyassa bhikkhave paÒca~gikassa sammÈsamÈdhissa ayaÑ dutiyÈ bhÈvanÈ.
______________________________________________________________
1. NahÈpako (SÊ, I)
2. NahÈnÊyacuÓÓÈni (SÊ, I)
3. SÈssa nahÈnÊyapiÓÉÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ)
4. Ubbhitodako (SyÈ, KaÑ, Ka)
5. Devo ca na kÈlena ... anupaveccheyya (DÊ 1. 70; Ma 2. 208 piÔÔhesu)
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Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ
upasampajja viharati, so imameva kÈyaÑ nippÊtikena sukhena abhisandeti
parisandeti parip|reti parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa
nippÊtikena sukhena apphuÔaÑ hoti. SeyyathÈpi bhikkhave uppaliniyaÑ vÈ
paduminiyaÑ vÈ puÓÉarÊkiniyaÑ vÈ appekaccÈni uppalÈni vÈ padumÈni vÈ
puÓÉarÊkÈni vÈ udake jÈtÈni udake saÑvaÉÉhÈni udakÈnuggatÈni anto
nimuggaposÊni, tÈni yÈva caggÈ yÈva ca m|lÈ sÊtena vÈrinÈ abhisannÈni
parisannÈni parip|rÈni paripphuÔÈni, nÈssa kiÒci sabbÈvataÑ uppalÈnaÑ vÈ
padumÈnaÑ vÈ puÓÉarÊkÈnaÑ vÈ sÊtena vÈrinÈ apphuÔaÑ assa. Evameva kho
bhikkhave bhikkhu imameva kÈyaÑ nippÊtikena sukhena abhisandeti
parisandeti parip|reti parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa
nippÊtikena sukhena apphuÔaÑ hoti. Ariyassa bhikkhave paÒca~gikassa
sammÈsamÈdhissa ayaÑ tatiyÈ bhÈvanÈ.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ
jhÈnaÑ upasampajja viharati, so imameva kÈyaÑ parisuddhena cetasÈ
pariyodÈtena pharitvÈ nisinno hoti, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa
parisuddhena cetasÈ pariyodÈtena apphuÔaÑ hoti. SeyyathÈpi bhikkhave
puriso odÈtena vatthena sasÊsaÑ pÈrupitvÈ nisinno assa, nÈssa kiÒci
sabbÈvato kÈyassa odÈtena vatthena apphuÔaÑ assa. Evameva kho
bhikkhave bhikkhu imameva kÈyaÑ parisuddhena cetasÈ pariyodÈtena
pharitvÈ nisinno hoti, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa parisuddhena cetasÈ
pariyodÈtena apphuÔaÑ hoti. Ariyassa bhikkhave paÒca~gikassa
sammÈsamÈdhissa ayaÑ catutthÈ bhÈvanÈ.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhuno paccavekkhaÓÈnimittaÑ
suggahitaÑ hoti sumanasikataÑ s|padhÈritaÑ suppaÔividdhaÑ paÒÒÈya.
SeyyathÈpi bhikkhave aÒÒova aÒÒaÑ1 paccavekkheyya, Ôhito vÈ nisinnaÑ
paccavekkheyya, nisinno vÈ nipannaÑ paccavekkheyya. Evameva kho
bhikkhave bhikkhuno paccavekkhaÓÈnimittaÑ suggahitaÑ hoti
sumanasikataÑ s|padhÈritaÑ suppaÔividdhaÑ paÒÒÈya. Ariyassa bhikkhave
paÒca~gikassa sammÈsamÈdhissa ayaÑ paÒcamÈ2 bhÈvanÈ. EvaÑ bhÈvite
______________________________________________________________
1. AÒÒo vÈ aÒÒaÑ vÈ (SÊ), aÒÒo vÈ aÒÒaÑ (SyÈ, KaÑ), aÒÒo aÒÒaÑ (?)
2. PaÒcamÊ (SÊ)
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kho bhikkhave bhikkhu1 ariye paÒca~gike sammÈsamÈdhimhi evaÑ
bahulÊkate yassa yassa abhiÒÒÈsacchikaraÓÊyassa dhammassa cittaÑ
abhininnÈmeti abhiÒÒÈsacchikiriyÈya, tatra tatreva sakkhibhabbataÑ
pÈpuÓÈti sati sati Èyatane.
SeyyathÈpi bhikkhave udakamaÓiko ÈdhÈre Ôhapito p|ro udakassa
samatittiko kÈkapeyyo, tamenaÑ balavÈ puriso yato yato Èvajjeyya2
“Ègaccheyya udakan”ti. EvaÑ bhante. EvamevaÑ kho bhikkhave bhikkhu
evaÑ bhÈvite ariye paÒca~gike sammÈsamÈdhimhi evaÑ bahulÊkate yassa
yassa abhiÒÒÈsacchikaraÓÊyassa dhammassa cittaÑ abhininnÈmeti
abhiÒÒÈsacchikiriyÈya, tatra tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓÈti sati sati
Èyatane.
SeyyathÈpi bhikkhave same bh|mibhÈge pokkharaÓÊ caturaÑsÈ
ÈlibaddhÈ p|rÈ udakassa samatittikÈ kÈkapeyyÈ, tamenaÑ balavÈ puriso yato
yato ÈliÑ muÒceyya “Ègaccheyya udakan”ti, evaÑ bhante. EvamevaÑ kho
bhikkhave bhikkhu evaÑ bhÈvite ariye paÒca~gike sammÈsamÈdhimhi evaÑ
bahulÊkate yassa yassa abhiÒÒÈsacchikaraÓÊyassa dhammassa -pa- sati sati
Èyatane.
SeyyathÈpi bhikkhave subh|miyaÑ catumahÈpathe3 ÈjaÒÒaratho yutto
assa Ôhito odhastapatodo. TamenaÑ dakkho yoggÈcariyo assadammasÈrathi
abhiruhitvÈ vÈmena hatthena rasmiyo gahetvÈ dakkhiÓena hatthena patodaÑ
gahetvÈ yenicchakaÑ yadicchakaÑ sÈreyyapi paccÈsÈreyyapi. EvamevaÑ
kho bhikkhave bhikkhu evaÑbhÈvite ariye paÒca~gike sammÈsamÈdhimhi
evaÑ bahulÊkate yassa yassa abhiÒÒÈsacchikaraÓÊyassa dhammassa cittaÑ
abhininnÈmeti abhiÒÒÈsacchikiriyÈya, tatra tatreva sakkhibhabbataÑ
pÈpuÓÈti sati sati Èyatane.
So sace Èka~khati “anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhaveyyaÑ,
ekopi hutvÈ bahudhÈ assaÑ -pa- yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ
vatteyyan”ti, tatra tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓÈti sati sati Èyatane.
______________________________________________________________
1. EvaÑ bhÈvite kho bhikkhave (SÊ)
2. ŒvaÔÔeyya (SyÈ, KaÑ)
3. CÈtummahÈpathe (SÊ, I), catummahÈpathe (SyÈ, KaÑ)
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So sace Èka~khati “dibbÈya sotadhÈtuyÈ visuddhÈya
atikkantamÈnusikÈya ubho sadde suÓeyyaÑ dibbe ca mÈnuse ca ye d|re
santike cÈ”ti, tatra tatreva sakkhi bhabbataÑ pÈpuÓÈti sati sati Èyatane.
So sace Èka~khati “parasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ cetasÈ ceto paricca
pajÈneyyaÑ, sarÈgaÑ vÈ cittaÑ ‘sarÈgaÑ cittan’ti pajÈneyyaÑ, vÊtarÈgaÑ vÈ
cittaÑ ‘vÊtarÈgaÑ cittan’ti pajÈneyyaÑ. SadosaÑ vÈ cittaÑ. VÊtadosaÑ vÈ
cittaÑ. SamohaÑ vÈ cittaÑ. VÊtamohaÑ vÈ cittaÑ. SaÑkhittaÑ vÈ cittaÑ.
VikkhittaÑ vÈ cittaÑ. MahaggataÑ vÈ cittaÑ. AmahaggataÑ vÈ cittaÑ.
Sa-uttaraÑ vÈ cittaÑ. AnuttaraÑ vÈ cittaÑ. SamÈhitaÑ vÈ cittaÑ.
AsamÈhitaÑ vÈ cittaÑ. VimuttaÑ vÈ cittaÑ. AvimuttaÑ vÈ cittaÑ
‘avimuttaÑ cittan’ti pajÈneyyan”ti, tatra tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓÈti
sati sati Èyatane.
So sace Èka~khati “anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussareyyaÑ,
seyyathidaÑ? Ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussareyyan”ti, tatra tatreva sakkhibhabbataÑ
pÈpuÓÈti sati sati Èyatane.
So sace Èka~khati “dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena
-pa- yÈthÈkamm|page satte pajÈneyyan”ti, tatra tatreva sakkhibhabbataÑ
pÈpuÓÈti sati sati Èyatane.
So sace Èka~khati “ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
vihareyyan”ti, tatra tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓÈti sati sati Èyataneti. .
AÔÔhamaÑ.
9. Ca~kamasutta
29. PaÒcime bhikkhave ca~kame ÈnisaÑsÈ. Katame paÒca?
AddhÈnakkhamo hoti, padhÈnakkhamo hoti, appÈbÈdho hoti, asitaÑ pÊtaÑ
khÈyitaÑ sÈyitaÑ sammÈ pariÓÈmaÑ gacchati, ca~kamÈdhigato samÈdhi
ciraÔÔhitiko hoti. Ime kho bhikkhave paÒca ca~kame ÈnisaÑsÈti. .
NavamaÑ.
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10. NÊgitasutta
30. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu cÈrikaÑ
caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ yena IcchÈna~galaÑ nÈma
KosalÈnaÑ brÈhmaÓagÈmo tadavasari. Tatra sudaÑ BhagavÈ IcchÈna~gale
viharati IcchÈna~galavanasaÓÉe. AssosuÑ kho IcchÈna~galakÈ1
brÈhmaÓagahapatikÈ “samaÓo khalu bho Gotamo Sakyaputto SakyakulÈ
pabbajito IcchÈna~galaÑ anuppatto IcchÈna~gale viharati
IcchÈna~galavanasaÓÉe, taÑ kho pana BhavantaÑ GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo
kittisaddo abbhuggato ‘itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ’ti, so imaÑ lokaÑ sadevakaÑ
samÈrakaÑ sabrahmakaÑ sassamaÓabrÈhmaÓiÑ pajaÑ sadevamanussaÑ
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedeti, so dhammaÑ deseti ÈdikalyÈÓaÑ
majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈseti. SÈdhu kho pana
tathÈr|pÈnaÑ ArahataÑ dassanaÑ hotÊ”ti. Atha kho IcchÈna~galakÈ
brÈhmaÓagahapatikÈ tassÈ rattiyÈ accayena pah|taÑ khÈdanÊyaÑ
bhojanÊyaÑ ÈdÈya yena IcchÈna~galavanasaÓÉo tenupasa~kamiÑsu,
upasa~kamitvÈ bahidvÈrakoÔÔhake aÔÔhaÑsu uccÈsaddamahÈsaddÈ.
Tena kho pana samayena ÈyasmÈ NÈgito Bhagavato upaÔÔhÈko hoti.
Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ NÈgitaÑ Èmantesi “ke pana kho NÈgita
uccÈsaddamahÈsaddÈ kevaÔÔÈ maÒÒe macchavilope”ti. Ete bhante
IcchÈna~galakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ pah|taÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ
ÈdÈya bahidvÈrakoÔÔhake ÔhitÈ BhagavantaÒÒeva uddissa
bhikkhusaÑghaÒcÈti. MÈhaÑ NÈgita yasena samÈgamaÑ, mÈ ca mayÈ yaso.
Yo kho NÈgita nayimassa nekkhammasukhassa pavivekasukhassa
upasamasukhassa sambodhasukhassa nikÈmalÈbhÊ assa akicchalÈbhÊ
akasiralÈbhÊ, yassÈhaÑ nekkhamma sukhassa pavivekasukkhassa
upasamasukhassa sambodhasukhassa nikÈmalÈbhÊ
______________________________________________________________
1. IcchÈna~galikÈ (SÊ), upari 300; AÑ 3. 154 piÔÔhesupi.
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akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ, so taÑ1 mÊÄhasukhaÑ middhasukhaÑ
lÈbhasakkÈrasilokasukhaÑ sÈdiyeyyÈti.
AdhivÈsetu dÈni bhante BhagavÈ, adhivÈsetu Sugato, adhivÈsanakÈlo
dÈni bhante Bhagavato, yena yeneva dÈni BhagavÈ gamissati, taÑninnÈva
gamissanti brÈhmaÓagahapatikÈ negamÈ ceva jÈnapadÈ ca. SeyyathÈpi
bhante thullaphusitake deve vassante yathÈninnaÑ udakÈni pavattanti.
EvamevaÑ kho bhante yena yeneva dÈni BhagavÈ gamissati, taÑninnÈva
gamissanti brÈhmaÓagahapatikÈ negamÈ ceva jÈnapadÈ ca. TaÑ kissa hetu?
TathÈ hi bhante Bhagavato sÊlapaÒÒÈÓanti.
MÈhaÑ NÈgita yasena samÈgamaÑ, mÈ ca mayÈ yaso. Yo kho NÈgita
nayimassa nekkhammasukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa
sambodhasukhassa nikÈmalÈbhÊ assa akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ, yassÈhaÑ
nekkhammasukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa
sambodhasukhassa nikÈmalÈbhÊ akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ, so taÑ
mÊÄhasukhaÑ middhasukhaÑ lÈbhasakkÈrasilokasukhaÑ sÈdiyeyya.
AsitapÊtakhÈyitasÈyitassa kho NÈgita uccÈrapassÈvo, eso tassa nissando.
PiyÈnaÑ kho NÈgita vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ uppajjanti
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ, eso tassa nissando.
AsubhanimittÈnuyogaÑ anuyuttassa kho NÈgita subhanimitte pÈÔikulyatÈ2
saÓÔhÈti, eso tassa nissando. Chasu kho NÈgita phassÈyatanesu
aniccÈnupassino viharato phasse pÈÔikulyatÈ saÓÔhÈti, eso tassa nissando.
PaÒcasu kho NÈgita upÈdÈnakkhandhesu udayabbayÈnupassino viharato
upÈdÈne pÈÔikulyatÈ saÓÔhÈti, eso tassa nissandoti. . DasamaÑ.
PaÒca~gikavaggo tatiyo.
TassuddÈnaÑ
Dve AgÈravupakkilesÈ, DussÊlÈnuggahitena ca.
VimuttisamÈdhipaÒca~gikÈ, Ca~kamaÑ NÈgitena cÈti.
______________________________________________________________
1. SohaÑ (Ka), so (SyÈ, KaÑ)

2. PaÔikk|latÈ (SÊ), pÈÔikkulyatÈ (SyÈ, KaÑ)
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4. Sumanavagga
1. Sumanasutta
31. EkaÑ samayaÑ -pa- AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho SumanÈ
rÈjakumÈrÊ paÒcahi rathasatehi paÒcahi rÈjakumÈrisatehi parivutÈ yena
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnÈ kho SumanÈ rÈjakumÈrÊ BhagavantaÑ
etadavoca–
Idhassu bhante Bhagavato dve sÈvakÈ samasaddhÈ samasÊlÈ samapaÒÒÈ
eko dÈyako eko adÈyako. Te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ
lokaÑ upapajjeyyuÑ. Devabh|tÈnaÑ pana nesaÑ1 bhante siyÈ viseso siyÈ
nÈnÈkaraÓanti.
“SiyÈ Sumane”ti BhagavÈ avoca. Yo so Sumane dÈyako, so amuÑ
adÈyakaÑ devabh|to samÈno paÒcahi ÔhÈnehi adhigaÓhÈti, dibbena ÈyunÈ
dibbena vaÓÓena dibbena sukhena dibbena yasena dibbena Èdhipateyyena.
Yo so Sumane dÈyako, so amuÑ adÈyakaÑ devabh|to samÈno imehi
paÒcahi ÔhÈnehi adhigaÓhÈti.
Sace pana te bhante tato cutÈ itthattaÑ Ègacchanti, manussabh|tÈnaÑ
pana nesaÑ bhante siyÈ viseso siyÈ nÈnÈkaraÓanti. “SiyÈ Sumane”ti BhagavÈ
avoca. Yo so Sumane dÈyako, so amuÑ adÈyakaÑ manussabh|to samÈno
paÒcahi ÔhÈnehi adhigaÓhÈti mÈnusakena ÈyunÈ mÈnusakena vaÓÓena
mÈnusakena sukhena mÈnusakena yasena mÈnusakena Èdhipateyyena. Yo so
Sumane dÈyako, so amuÑ adÈyakaÑ manussabh|to samÈno imehi paÒcahi
ÔhÈnehi adhigaÓhÈti.
Sace pana te bhante ubho agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti,
pabbajitÈnaÑ pana nesaÑ bhante siyÈ viseso siyÈ nÈnÈkaraÓanti. “SiyÈ
Sumane”ti BhagavÈ avoca. Yo so Sumane dÈyako, so amuÑ adÈyakaÑ
pabbajito samÈno paÒcahi ÔhÈnehi adhigaÓhÈti yÈcitova bahulaÑ cÊvaraÑ
paribhuÒjati appaÑ ayÈcito, yÈcitova bahulaÑ piÓÉapÈtaÑ
______________________________________________________________
1. TesaÑ (SÊ)
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paribhuÒjati appaÑ ayÈcito, yÈcitova bahulaÑ senÈsanaÑ paribhuÒjati
appaÑ ayÈcito, yÈcitova bahulaÑ gilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈraÑ
paribhuÒjati appaÑ ayÈcito. Yehi kho pana sabrahmacÈrÊhi saddhiÑ
viharati, tyassa manÈpeneva bahulaÑ kÈyakammena samudÈcaranti appaÑ
amanÈpena, manÈpeneva bahulaÑ vacÊkammena samudÈcaranti appaÑ
amanÈpena, manÈpeneva bahulaÑ manokammena samudÈcaranti appaÑ
amanÈpena, manÈpaÑyeva bahulaÑ upahÈraÑ upaharanti appaÑ
amanÈpaÑ. Yo so Sumane dÈyako, so amuÑ adÈyakaÑ pabbajito samÈno
imehi paÒcahi ÔhÈnehi adhigaÓhÈtÊti.
Sace pana te bhante ubho arahattaÑ pÈpuÓanti, arahattappattÈnaÑ pana
nesaÑ bhante siyÈ viseso, siyÈ nÈnÈkaraÓanti. Ettha kho panesÈhaÑ Sumane
na kiÒci nÈnÈkaraÓaÑ vadÈmi yadidaÑ vimuttiyÈ vimuttinti1.
AcchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, yÈvaÒcidaÑ bhante alameva
dÈnÈni dÈtuÑ, alaÑ puÒÒÈni kÈtuÑ, yatra hi nÈma devabh|tassÈpi upakÈrÈni
puÒÒÈni, manussabh|tassÈpi upakÈrÈni puÒÒÈni, pabbajitassÈpi upakÈrÈni
puÒÒÈnÊti. EvametaÑ Sumane, alaÑ hi Sumane dÈnÈni dÈtuÑ, alaÑ puÒÒÈni
kÈtuÑ. Devabh|tassÈpi upakÈrÈni puÒÒÈni, manussabh|tassÈpi upakÈrÈni
puÒÒÈni, pabbajitassÈpi upakÈrÈni puÒÒÈnÊti.
Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna2 Sugato athÈparaÑ etadavoca
SatthÈ–
“YathÈpi cando vimalo, gacchaÑ ÈkÈsadhÈtuyÈ.
Sabbe tÈrÈgaÓe loke, ÈbhÈya atirocati.
Tatheva sÊlasampanno, saddho purisapuggalo.
Sabbe maccharino loke, cÈgena atirocati.
YathÈpi megho thanayaÑ, vijjumÈlÊ satakkaku.
ThalaÑ ninnaÒca p|reti, abhivassaÑ vasundharaÑ.
EvaÑ dassanasampanno, SammÈsambuddhasÈvako.
MacchariÑ adhigaÓhÈti, paÒcaÔhÈnehi paÓÉito.
______________________________________________________________
1. Vimuttanti (SyÈ, KaÑ)
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ŒyunÈ yasasÈ ceva1, vaÓÓena ca sukhena ca.
Sa ve bhogapariby|Äho2, pecca sagge pamodatÊ”ti. . PaÔhamaÑ.
2. CundÊsutta
32. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane
kalandakanivÈpe atha kho CundÊ rÈjakumÈrÊ paÒcahi rathasatehi paÒcahi ca
kumÈrisatehi parivutÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnÈ kho CundÊ
rÈjakumÈrÊ BhagavantaÑ etadavoca–
AmhÈkaÑ bhante bhÈtÈ Cundo nÈma rÈjakumÈro so evamÈha “yadeva
so hoti itthÊ vÈ puriso vÈ BuddhaÑ saraÓaÑ gato, dhammaÑ saraÓaÑ gato,
saÑghaÑ saraÓaÑ gato, pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato, adinnÈdÈnÈ paÔivirato,
kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato, musÈvÈdÈ paÔivirato,
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
sugatiÑyeva upapajjati no duggatin”ti. SÈhaÑ bhante BhagavantaÑ
pucchÈmi kathaÑr|pe kho bhante Satthari pasanno kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ sugatiÑyeva upapajjati no duggatiÑ, kathaÑr|pe dhamme pasanno
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑyeva upapajjati no duggatiÑ,
kathaÑr|pe saÑghe pasanno kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑyeva
upapajjati no duggatiÑ, kathaÑr|pesu sÊlesu parip|rakÈrÊ kÈyassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ sugatiÑyeva upapajjati no duggatinti.
YÈvatÈ Cundi sattÈ apadÈ vÈ dvipadÈ vÈ catuppadÈ vÈ bahuppadÈ3 vÈ
r|pino vÈ ar|pino vÈ saÒÒino vÈ asaÒÒino vÈ nevasaÒÒinÈsaÒÒino vÈ,
TathÈgato tesaÑ aggamakkhÈyati ArahaÑ SammÈsambuddho. Ye kho Cundi
Buddhe pasannÈ, agge te pasannÈ, agge kho pana pasannÈnaÑ aggo vipÈko
hoti.
YÈvato Cundi dhammÈ sa~khatÈ, ariyo aÔÔha~giko maggo tesaÑ
aggamakkhÈ yati. Ye Cundi ariye aÔÔha~gike magge pasannÈ, agge te
pasannÈ, agge kho pana pasannÈnaÑ aggo vipÈko hoti.
______________________________________________________________
1. ŒyunÈ ca yasena ca (Ka)
2. Bhogaparibb|Äho (SÊ)
3. ApÈdÈ vÈ dvipÈdÈ vÈ catuppÈdÈ vÈ bahuppÈdÈ vÈ (SÊ) AÑ 1. 343; Khu 1. 255
piÔÔhesupi.
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YÈvatÈ Cundi dhammÈ sa~khatÈ vÈ asa~khatÈ vÈ, virÈgo tesaÑ1
aggamakkhÈyati, yadidaÑ madanimmadano pipÈsavinayo ÈlayasamugghÈto
vaÔÔupacchedo taÓhÈkkhayo virÈgo nirodho nibbÈnaÑ. Ye kho Cundi virÈge
dhamme pasannÈ, agge te pasannÈ, agge kho pana pasannÈnaÑ aggo vipÈko
hoti.
YÈvatÈ Cundi saÑghÈ vÈ gaÓÈ vÈ, TathÈgatasÈvakasaÑgho tesaÑ
aggamakkhÈyati, yadidaÑ cattÈri purisayugÈni aÔÔha purisapuggalÈ, esa
Bhagavato sÈvakasaÑgho Èhuneyyo pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo
anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Ye kho Cundi saÑghe pasannÈ, agge te
pasannÈ, agge kho pana pasannÈnaÑ aggo vipÈko hoti.
YÈvatÈ Cundi sÊlÈni, ariyakantÈni sÊlÈni tesaÑ2 aggamakkhÈyati
yadidaÑ akhaÓÉÈni acchiddÈni asabalÈni akammÈsÈni bhujissÈni
viÒÒuppasatthÈni aparÈmaÔÔhÈni samÈdhisaÑvattanikÈni. Ye kho Cundi
ariyakantesu sÊlesu parip|rakÈrino, agge te parip|rakÈrino, agge kho pana
parip|rakÈrÊnaÑ aggo vipÈko hotÊti.
Aggato ve pasannÈnaÑ, aggaÑ dhammaÑ vijÈnataÑ.
Agge Buddhe pasannÈnaÑ, dakkhiÓeyye anuttare.
Agge dhamme pasannÈnaÑ, virÈg|pasame sukhe.
Agge saÑghe pasannÈnaÑ, puÒÒakkhette anuttare.
AggasmiÑ dÈnaÑ dadataÑ, aggaÑ puÒÒaÑ pavaÉÉhati.
AggaÑ Èyu ca vaÓÓo ca, yaso kitti sukhaÑ balaÑ.
Aggassa dÈtÈ medhÈvÊ, aggadhammasamÈhito.
Devabh|to manusso vÈ, aggappatto pamodatÊti. . TatiyaÑ.
3. Uggahasutta
33. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Bhaddiye viharati jÈtiyÈ vane. Atha kho
Uggaho MeÓÉakanattÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho
Uggaho MeÓÉakanattÈ BhagavantaÑ etadavoca–
______________________________________________________________
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AdhivÈsetu me bhante BhagavÈ svÈtanÈya attacatuttho bhattanti.
AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. Atha kho Uggaho MeÓÉakanattÈ
Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ
padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi.
Atha kho BhagavÈ tassÈ rattiyÈ accayena pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ
pattacÊvaramÈdÈya yena Uggahassa MeÓÉakanattuno nivesanaÑ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. Atha kho Uggaho
MeÓÉakanattÈ BhagavantaÑ paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ
santappesi sampavÈresi. Atha kho Uggaho MeÓÉakanattÈ BhagavantaÑ
bhuttÈviÑ onÊtapattapÈÓiÑ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho
Uggaho MeÓÉakanattÈ BhagavantaÑ etadavoca “imÈ me bhante kumÈriyo
patikulÈni gamissanti, ovadatu tÈsaÑ bhante BhagavÈ, anusÈsatu tÈsaÑ
bhante BhagavÈ, yaÑ tÈsaÑ assa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti.
Atha kho BhagavÈ tÈ kumÈriyo etadavoca–tasmÈtiha kumÈriyo evaÑ
sikkhitabbaÑ “yassa vo1 mÈtÈpitaro bhattuno dassanti atthakÈmÈ hitesino
anukampakÈ anukampaÑ upÈdÈya, tassa bhavissÈma pubbuÔÔhÈyiniyo
pacchÈnipÈtiniyo kiÑkÈrapaÔissÈviniyo manÈpacÈriniyo piyavÈdiniyo”ti.
EvaÑ hi vo kumÈriyo sikkhitabbaÑ.
TasmÈtiha kumÈriyo evaÑ sikkhitabbaÑ “ye te bhattu garuno2
bhavissanti ‘mÈtÈ’ti vÈ ‘pitÈ’ti vÈ ‘samaÓabrÈhmaÓÈ’ti vÈ, te sakkarissÈma
garuÑ karissÈma3 mÈnessÈma p|jessÈma, abbhÈgate ca Èsanodakena
paÔip|jessÈmÈ”ti4. EvaÑ hi vo kumÈriyo sikkhitabbaÑ.
TasmÈtiha kumÈriyo evaÑ sikkhitabbaÑ “ye te bhattu abbhantarÈ
kammantÈ ‘uÓÓÈ’ti vÈ ‘kappÈsÈ’ti vÈ, tattha dakkhÈ bhavissÈma
______________________________________________________________
1. Yassa kho (SÊ, SyÈ, KaÑ)

2. Guruno (Ka)

3. GarukarissÈma (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

4. P|jessÈmÈti (SÊ)
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analasÈ tatrupÈyÈya vÊmaÑsÈya samannÈgatÈ alaÑ kÈtuÑ alaÑ
saÑvidhÈtun”ti. EvaÑ hi vo kumÈriyo sikkhitabbaÑ.
TasmÈtiha kumÈriyo evaÑ sikkhitabbaÑ “yo so bhattu abbhantaro1
antojano dÈsÈti vÈ pessÈti vÈ kammakarÈti vÈ, tesaÑ kataÒca katato
jÈnissÈma, akataÒca akatato jÈnissÈma, gilÈnakÈnaÒca balÈbalaÑ jÈnissÈma,
khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÒcassa paccaÑsena2 saÑvibhajissÈmÈ”ti3. EvaÑ hi vo
kumÈriyo sikkhitabbaÑ.
TasmÈ tiha kumÈriyo evaÑ sikkhitabbaÑ “yaÑ bhattÈ Èharissati
dhanaÑ vÈ dhaÒÒaÑ vÈ rajataÑ vÈ jÈtar|paÑ vÈ, taÑ Èrakkhena4 guttiyÈ
sampÈdessÈma, tattha ca bhavissÈma adhuttÊ athenÊ asoÓÉÊ avinÈsikÈyo”ti.
EvaÑ hi vo kumÈriyo sikkhitabbaÑ. Imehi kho kumÈriyo paÒcahi
dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
manÈpakÈyikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊti.
Yo naÑ bharati sabbadÈ, niccaÑ ÈtÈpi ussuko.
SabbakÈmaharaÑ posaÑ, bhattÈraÑ nÈtimaÒÒati.
Na cÈpi sotthi bhattÈraÑ, issÈcÈrena5 rosaye.
Bhattu ca garuno sabbe, paÔip|jeti paÓÉitÈ.
UÔÔhÈhikÈ6 analasÈ, sa~gahÊtaparijjanÈ.
Bhattu manÈpaÑ7 carati, sambhataÑ anurakkhati.
YÈ evaÑ vattatÊ nÈrÊ, bhattu chandavasÈnugÈ.
ManÈpÈ nÈma te devÈ, yattha sÈ upapajjatÊti. . TatiyaÑ.
4. SÊhasenÈpatisutta
34. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho SÊho senÈpati yena BhagavÈ tenupasa~kami,
______________________________________________________________
1. Abbhantare (Ka)
2. PaccayaÑ tena (Ka-SÊ), paccayaÑsena (SyÈ, KaÑ), paccayaÑ senÈsanaÑ
paccattaÑsena (Ka) AÑ 3. 93 piÔÔhe.
3. VibhajissÈmÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ)
4. TaÑ ÈrakkhÈya (SÊ)
5. IcchÈcÈrena (SÊ), issÈvÈdena (I)
6. UÔÔhÈyikÈ (SyÈ, KaÑ, Ka)
7. ManÈpÈ (SÊ)
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upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho SÊho senÈpati BhagavantaÑ etadavoca–sakkÈ nu kho bhante
BhagavÈ sandiÔÔhikaÑ dÈnaphalaÑ paÒÒÈpetunti.
“SakkÈ SÊhÈ”ti BhagavÈ avoca, dÈyako SÊha dÈnapati bahuno janassa
piyo hoti manÈpo, yampi SÊha dÈyako dÈnapati bahuno janassa piyo hoti
manÈpo, idampi sandiÔÔhikaÑ dÈnaphalaÑ.
Puna caparaÑ SÊha dÈyakaÑ dÈnapatiÑ santo sappurisÈ bhajanti, yampi
SÊha dÈyakaÑ dÈnapatiÑ santo sappurisÈ bhajanti, idampi sandiÔÔhikaÑ
dÈnaphalaÑ.
Puna caparaÑ SÊha dÈyakassa dÈnapatino kalyÈÓo kittisaddo
abbhuggacchati, yampi SÊha dÈyakassa dÈnapatino kalyÈÓo kittisaddo
abbhuggacchati, idampi sandiÔÔhikaÑ dÈnaphalaÑ.
Puna caparaÑ SÊha dÈyako dÈnapati yaÑ yadeva parisaÑ upasa~kamati
yadi khattiyaparisaÑ yadi brÈhmaÓaparisaÑ yadi gahapatiparisaÑ yadi
samaÓaparisaÑ, visÈrado1 upasa~kamati ama~kubh|to. Yampi SÊha dÈyako
dÈnapati yaÑ yadeva parisaÑ upasa~kamati yadi khattiyaparisaÑ yadi
brÈhmaÓaparisaÑ yadi gahapatiparisaÑ yadi samaÓaparisaÑ, visÈrado
upasa~kamati ama~kubh|to. Idampi sandiÔÔhikaÑ dÈnaphalaÑ.
Puna caparaÑ SÊha dÈyako dÈnapati kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati, yampi SÊha dÈyako dÈnapati kÈyassa
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. IdaÑ2
samparÈyikaÑ dÈnaphalanti.
EvaÑ vutte SÊho senÈpati BhagavantaÑ etadavoca “yÈnimÈni bhante
BhagavatÈ cattÈri sandiÔÔhikÈni dÈnaphalÈni akkhÈtÈni, nÈhaÑ ettha
Bhagavato saddhÈya gacchÈmi, ahaÑpetÈni jÈnÈmi. AhaÑ bhante dÈyako
dÈnapati, bahuno janassa piyo manÈpo, ahaÑ bhante dÈyako dÈnapati, maÑ
santo sappurisÈ bhajanti, ahaÑ bhante dÈyako dÈnapati, mayhaÑ kalyÈÓo
kittisaddo abbhuggato “SÊho senÈpati dÈyako
______________________________________________________________
1. VisÈradova (SÊ), upari 458 piÔÔhepi passitabbaÑ.

2. Idampi SÊha (Ka)
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kÈrako saÑghupaÔÔhÈko”ti, ahaÑ bhante dÈyako dÈnapati, yaÑ yadeva
parisaÑ upasa~kamÈmi yadi khattiyaparisaÑ yadi brÈhmaÓaparisaÑ yadi
gahapatiparisaÑ yadi samaÓaparisaÑ, visÈrado upasa~kamÈmi
ama~kubh|to. YÈnimÈni bhante BhagavatÈ cattÈri sandiÔÔhikÈni dÈnaphalÈni
akkhÈtÈni, nÈhaÑ ettha Bhagavato saddhÈya gacchÈmi, ahaÑpetÈni jÈnÈmi.
YaÒca kho maÑ bhante BhagavÈ evamÈha “dÈyako SÊha dÈnapati kÈyassa
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjatÊ”ti. EtÈhaÑ na
jÈnÈmi, ettha ca panÈhaÑ Bhagavato saddhÈya gacchÈmÊti. EvametaÑ SÊha
evametaÑ SÊha, dÈyako dÈnapati kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ
saggaÑ lokaÑ upapajjatÊti.
DadaÑ piyo hoti bhajanti naÑ bah|,
KittiÒca pappoti yaso ca vaÉÉhati1.
Ama~kubh|to parisaÑ vigÈhati,
VisÈrado hoti naro amaccharÊ.
TasmÈ hi dÈnÈni dadanti paÓÉitÈ,
Vineyya maccheramalaÑ sukhesino.
Te dÊgharattaÑ tidive patiÔÔhitÈ,
DevÈnaÑ sahabyagatÈ ramanti te2.
KatÈvakÈsÈ katakusalÈ ito cutÈ3,
SayaÑpabhÈ anuvicaranti NandanaÑ4.
Te tattha nandanti ramanti modare,
SamappitÈ kÈmaguÓehi paÒcahi.
KatvÈna vÈkyaÑ asitassa tÈdino,
Ramanti sagge5 Sugatassa sÈvakÈti. . CatutthaÑ.
5. DÈnÈnisaÑsasutta
35. PaÒcime bhikkhave dÈne ÈnisaÑsÈ. Katame paÒca? Bahuno janassa
piyo hoti manÈpo, santo sappurisÈ bhajanti, kalyÈÓo
______________________________________________________________
1. Yasassa vaÉÉhati (SyÈ, KaÑ), yasaÑ pavaÉÉhati (Ka)
2. SahabyataÑ gatÈ ramanti (SÊ), sahabyatÈ ramanti te (Ka)
3. Tato cutÈ (SÊ)
4. Nandane (SyÈ, KaÑ)
5. Ramanti SumanÈ (Ka), kamanti sabbe (SyÈ, KaÑ)
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kittisaddo abbhuggacchati, gihidhammÈ anapagato1 hoti, kÈyassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. Ime kho bhikkhave paÒca
dÈne ÈnisaÑsÈti.
DadamÈno piyo hoti, sataÑ dhammaÑ anukkamaÑ.
Santo naÑ sadÈ bhajanti2, saÒÒatÈ brahmacÈrayo.
Te tassa dhammaÑ desenti, sabbadukkhÈpan|danaÑ.
YaÑ so dhammaÑ idhaÒÒÈya, parinibbÈti anÈsavoti. . PaÒcamaÑ.
6. KÈladÈnasutta
36. PaÒcimÈni bhikkhave kÈladÈnÈni. KatamÈni paÒca? Œgantukassa
dÈnaÑ deti, gamikassa dÈnaÑ deti, gilÈnassa dÈnaÑ deti, dubbhikkhe dÈnaÑ
deti, yÈni tÈni navasassÈni navaphalÈni, tÈni paÔhamaÑ sÊlavantesu
patiÔÔhÈpeti. ImÈni kho bhikkhave paÒca kÈladÈnÈnÊti.
KÈle dadanti sappaÒÒÈ, vadaÒÒ| vÊtamaccharÈ.
KÈlena dinnaÑ ariyesu, ujubh|tesu tÈdisu.
VippasannamanÈ tassa, vipulÈ hoti dakkhiÓÈ.
Ye tattha anumodanti, veyyÈvaccaÑ karonti vÈ.
Na tena3 dakkhinÈ |nÈ, tepi puÒÒassa bhÈgino.
TasmÈ dade appaÔivÈnacitto, yattha dinnaÑ mahapphalaÑ.
PuÒÒÈni paralokasmiÑ, patiÔÔhÈ honti pÈÓinanti. . ChaÔÔhaÑ.
7. Bhojanasutta
37. BhojanaÑ bhikkhave dadamÈno dÈyako paÔiggÈhakÈnaÑ paÒca
ÔhÈnÈni deti. KatamÈni paÒca? ŒyuÑ deti, vaÓÓaÑ deti, sukhaÑ deti, balaÑ
deti, paÔibhÈnaÑ4 deti. ŒyuÑ kho pana datvÈ Èyussa bhÈgÊ hoti dibbassa vÈ
mÈnusassa vÈ, vaÓÓaÑ datvÈ vaÓÓassa bhÈgÊ hoti dibbassa vÈ mÈnusassa vÈ,
sukhaÑ datvÈ sukhassa bhÈgÊ hoti dibbassa vÈ
______________________________________________________________
1. GihidhammÈ anapeto (SÊ, I), gihidhammamanupagato (Ka)
2. Santo bhajanti sappurisÈ (SÊ)
3. Na tesaÑ (I, Ka)

4. PaÔibhÈÓaÑ (SÊ)
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mÈnusassa vÈ, balaÑ datvÈ balassa bhÈgÊ hoti dibbassa vÈ mÈnusassa vÈ,
paÔibhÈnaÑ datvÈ paÔibhÈnassa bhÈgÊ hoti dibbassa vÈ mÈnusassa vÈ.
BhojanaÑ bhikkhave dadamÈno dÈyako paÔiggÈhakÈnaÑ imÈni paÒca
ÔhÈnÈni detÊti.
Œyudo balado dhÊro, vaÓÓado paÔibhÈnado.
Sukhassa dÈtÈ medhÈvÊ, sukhaÑ so adhigacchati.
ŒyuÑ datvÈ balaÑ vaÓÓaÑ, sukhaÒca paÔibhÈnakaÑ1.
DÊghÈyu yasavÈ hoti, yattha yatth|papajjatÊti. . SattamaÑ.
8. Saddhasutta
38. PaÒcime bhikkhave saddhe kulaputte ÈnisaÑsÈ. Katame paÒca? Ye
te bhikkhave loke santo sappurisÈ, te saddhaÒÒeva paÔhamaÑ anukampantÈ
anukampanti no tathÈ assaddhaÑ, saddhaÒÒeva paÔhamaÑ upasa~kamantÈ
upasa~kamanti no tathÈ assaddhaÑ, saddhaÒÒeva paÔhamaÑ paÔiggaÓhantÈ
paÔiggaÓhanti no tathÈ assaddhaÑ, saddhaÒÒeva paÔhamaÑ dhammaÑ
desentÈ desenti no tathÈ assaddhaÑ, saddho kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. Ime kho bhikkhave paÒca saddhe
kulaputte ÈnisaÑsÈ.
SeyyathÈpi bhikkhave subh|miyaÑ catumahÈpathe mahÈnigrodho
samantÈ pakkhÊnaÑ paÔisaraÓaÑ hoti. EvamevaÑ kho bhikkhave saddho
kulaputto bahuno janassa paÔisaraÓaÑ hoti bhikkh|naÑ bhikkh|nÊnaÑ
upÈsakÈnaÑ upÈsikÈnanti.
SÈkhÈpattaphal|peto2, khandhimÈva3 mahÈdumo.
M|lavÈ phalasampanno, patiÔÔhÈ hoti pakkhinaÑ.
Manorame Èyatane, sevanti naÑ viha~gamÈ.
ChÈyaÑ chÈyatthikÈ4 yanti, phalatthÈ phalabhojino.
Tatheva sÊlasampannaÑ, saddhaÑ purisapuggalaÑ.
NivÈtavuttiÑ atthaddhaÑ, sorataÑ sakhilaÑ muduÑ.
______________________________________________________________
1. PaÔibhÈÓakaÑ (SÊ), paÔibhÈnado (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
2. SÈkhÈpattabahupeto (katthaci), sÈkhÈpattapalÈs|peto (?)
3. KhandhimÈ ca (SÊ)

4. ChÈyatthino (SÊ)
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VÊtarÈgÈ vÊtadosÈ, vÊtamohÈ anÈsavÈ.
PuÒÒakkhettÈni lokasmiÑ, sevanti tÈdisaÑ naraÑ.
Te tassa dhammaÑ desenti, sabbadukkhÈpan|danaÑ.
YaÑ so dhammaÑ idhaÒÒÈya, parinibbÈti anÈsavoti. . AÔÔhamaÑ.
9. Puttasutta
39. PaÒcimÈni bhikkhave ÔhÈnÈni sampassantÈ mÈtÈpitaro puttaÑ
icchanti kule jÈyamÈnaÑ. KatamÈni paÒca? Bhato vÈ no bharissati, kiccaÑ
vÈ no karissati, kulavaÑso ciraÑ Ôhassati, dÈyajjaÑ paÔipajjissati, atha vÈ
pana petÈnaÑ kÈla~katÈnaÑ dakkhiÓaÑ anuppadassatÊti. ImÈni kho
bhikkhave paÒca ÔhÈnÈni sampassantÈ mÈtÈpitaro puttaÑ icchanti kule
jÈyamÈnanti.
* PaÒca ÔhÈnÈni sampassaÑ, puttaÑ icchanti paÓÉitÈ.
Bhato vÈ no bharissati, kiccaÑ vÈ no karissati.
KulavaÑso ciraÑ tiÔÔhe, dÈyajjaÑ paÔipajjati.
Atha vÈ pana petÈnaÑ, dakkhiÓaÑ anuppadassati.
®hÈnÈnetÈni sampassaÑ, puttaÑ icchanti paÓÉitÈ.
TasmÈ santo sappurisÈ, kataÒÒ| katavedino.
Bharanti mÈtÈpitaro, pubbe katamanussaraÑ.
Karonti nesaÑ kiccÈni, yathÈ taÑ pubbakÈrinaÑ.
OvÈdakÈrÊ bhataposÊ, kulavaÑsaÑ ahÈpayaÑ.
Saddho sÊlena sampanno, putto hoti pasaÑsiyoti.
NavamaÑ.
10. MahÈsÈlaputtasutta
40. HimavantaÑ bhikkhave pabbatarÈjaÑ nissÈya mahÈsÈlÈ paÒcahi
vaÉÉhÊhi vaÉÉhanti. KatamÈhi paÒcahi? SÈkhÈpattapalÈsena vaÉÉhanti,
tacena vaÉÉhanti, papaÔikÈya vaÉÉhanti, pheggunÈ vaÉÉhanti, sÈrena
vaÉÉhanti. HimavantaÑ bhikkhave pabbatarÈjaÑ nissÈya mahÈsÈlÈ imÈhi
paÒcahi vaÉÉhÊhi vaÉÉhanti. EvamevaÑ kho bhikkhave saddhaÑ kulaputtaÑ
nissÈya antojano paÒcahi vaÉÉhÊhi vaÉÉhati.
______________________________________________________________
* Abhi 4. 261 piÔÔhepi.
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katamÈhi paÒcahi, saddhÈya vaÉÉhati, sÊlena vaÉÉhati, sutena vaÉÉhati,
cÈgena vaÉÉhati, paÒÒÈya vaÉÉhati. SaddhaÑ bhikkhave kulaputtaÑ nissÈya
antojano imÈhi paÒcahi vaÉÉhÊhi vaÉÉhatÊti.
YathÈ hi pabbato selo, araÒÒasmiÑ brahÈvane.
TaÑ rukkhÈ upanissÈya, vaÉÉhante te vanappatÊ.
Tatheva sÊlasampannaÑ, saddhaÑ kulaputtaÑ imaÑ1.
UpanissÈya vaÉÉhanti, puttadÈrÈ ca bandhavÈ.
AmaccÈ ÒÈtisaÑghÈ ca, ye cassa anujÊvino.
Tyassa sÊlavato sÊlaÑ, cÈgaÑ sucaritÈni ca.
PassamÈnÈnukubbanti, ye bhavanti vicakkhaÓÈ.
Idha dhammaÑ caritvÈna, maggaÑ2 sugatigÈminaÑ.
Nandino devalokasmiÑ, modanti kÈmakÈminoti. . DasamaÑ.
Sumanavaggo catuttho.
TassuddÈnaÑ
SumanÈ CundÊ Uggaho, SÊho DÈnÈnisaÑsako.
KÈlabhojanasaddhÈ ca, PuttasÈlehi te dasÈti.
_____
5. MuÓÉarÈjavagga
1. Œdiyasutta
41. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi,
ekamantaÑ nisinnaÑ kho AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ BhagavÈ etadavoca–
paÒcime gahapati bhogÈnaÑ ÈdiyÈ. Katame paÒca? Idha gahapati
ariyasÈvako uÔÔhÈnavÊriyÈdhigatehi bhogehi bÈhÈbalaparicitehi
sedÈvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi attÈnaÑ sukheti pÊÓeti,
sammÈ
______________________________________________________________
1. KulapatiÑ idha (SÊ), kulaputtaÑ idha (SyÈ)

2. SaggaÑ (SyÈ, Ka)
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sukhaÑ pariharati, mÈtÈpitaro sukheti pÊÓeti, sammÈ sukhaÑ pariharati,
puttadÈradÈsakammakaraporise sukheti pÊÓeti, sammÈ sukhaÑ pariharati.
AyaÑ paÔhamo bhogÈnaÑ Èdiyo.
Puna caparaÑ gahapati ariyasÈvako uÔÔhÈnavÊriyÈdhigatehi bhogehi
bÈhÈbalaparicitehi sedÈvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi
mittÈmacce sukheti pÊÓeti, sammÈ sukhaÑ pariharati. AyaÑ dutiyo
bhogÈnaÑ Èdiyo.
Puna caparaÑ gahapati ariyasÈvako uÔÔhÈnavÊriyÈdhigatehi bhogehi
bÈhÈbalaparicitehi sedÈvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi, yÈ tÈ
honti ÈpadÈ aggito vÈ udakato vÈ rÈjato vÈ corato vÈ appiyato vÈ dÈyÈdato1,
tathÈr|pÈsu ÈpadÈsu bhogehi pariyodhÈya vattati, sotthiÑ attÈnaÑ karoti.
AyaÑ tatiyo bhogÈnaÑ Èdiyo.
Puna caparaÑ gahapati ariyasÈvako uÔÔhÈnavÊriyÈdhigatehi bhogehi
bÈhÈbalaparicitehi sedÈvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi
paÒcabaliÑ kattÈ hoti ÒÈtibaliÑ atithibaliÑ pubbapetabaliÑ rÈjabaliÑ
devatÈbaliÑ. AyaÑ catuttho bhogÈnaÑ Èdiyo.
Puna caparaÑ gahapati ariyasÈvako uÔÔhÈnavÊriyÈdhigatehi bhogehi
bÈhÈbalaparicitehi sedÈvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi, ye te
samaÓabrÈhmaÓÈ madappamÈdÈ paÔiviratÈ khantisoracce niviÔÔhÈ
ekamattÈnaÑ damenti, ekamattÈnaÑ samenti, ekamattÈnaÑ parinibbÈpenti,
tathÈr|pesu samaÓabrÈhmaÓesu uddhaggikaÑ dakkhiÓaÑ patiÔÔhÈpeti
sovaggikaÑ sukhavipÈkaÑ saggasaÑvattanikaÑ. AyaÑ paÒcamo bhogÈnaÑ
Èdiyo. Ime kho gahapati paÒca bhogÈnaÑ ÈdiyÈ.
Tassa ce gahapati ariyasÈvakassa ime paÒca bhogÈnaÑ Èdiye Èdiyato
bhogÈ parikkhayaÑ gacchanti. Tassa evaÑ hoti “ye vata bhogÈnaÑ ÈdiyÈ, te
cÈhaÑ ÈdiyÈmi, bhogÈ ca me parikkhayaÑ gacchantÊ”ti. Itissa hoti
avippaÔisÈro, tassa ce gahapati ariyasÈvakassa ime paÒca bhogÈnaÑ Èdiye
Èdiyato bhogÈ
______________________________________________________________
1. Appiyato vÈ dÈyÈdato vÈ (bah|su) AÑ 1. 379; upari 152 piÔÔhesupi.
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abhivaÉÉhanti. Tassa evaÑ hoti “ye vata bhogÈnaÑ ÈdiyÈ, te cÈhaÑ
ÈdiyÈmi, bhogÈ ca me abhivaÉÉhantÊ”ti. Itissa hoti1 ubhayeneva
avippaÔisÈroti.
BhuttÈ bhogÈ bhatÈ bhaccÈ2, vitiÓÓÈ ÈpadÈsu me.
UddhaggÈ dakkhiÓÈ dinnÈ, atho paÒcabalÊkatÈ.
UpaÔÔhitÈ sÊlavanto, saÒÒatÈ brahmacÈrayo.
YadatthaÑ bhogaÑ iccheyya, paÓÉito gharamÈvasaÑ.
So me attho anuppatto, kataÑ ananutÈpiyaÑ.
EtaÑ3 anussaraÑ macco, ariyadhamme Ôhito naro.
Idheva naÑ pasaÑsanti, pecca sagge pamodatÊti4. . PaÔhamaÑ.
2. Sappurisasutta
42. Sappuriso bhikkhave kule jÈyamÈno bahuno janassa atthÈya hitÈya
sukhÈya hoti, mÈtÈpit|naÑ5 atthÈya hitÈya sukhÈya hoti, puttadÈrassa
atthÈya hitÈya sukhÈya hoti, dÈsakammakaraporisassa atthÈya hitÈya
sukhÈya hoti, mittÈmaccÈnaÑ atthÈya hitÈya sukhÈya hoti,
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ atthÈya hitÈya sukhÈya hoti.
SeyyathÈpi bhikkhave mahÈmegho sabbasassÈni sampÈdento bahuno
janassa atthÈya hitÈya sukhÈya hoti. EvamevaÑ kho bhikkhave sappuriso
kule jÈyamÈno bahuno janassa atthÈya hitÈya sukhÈya hoti, mÈtÈpit|naÑ
atthÈya hitÈya sukhÈya hoti, puttadÈrassa atthÈya hitÈya sukhÈya hoti,
dÈsakammakaraporisassa atthÈya hitÈya sukhÈya hoti, mittÈmaccÈnaÑ
atthÈya hitÈya sukhÈya hoti, samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ atthÈya hitÈya sukhÈya
hotÊti.
Hito bahunnaÑ paÔipajja bhoge, taÑ devatÈ rakkhati dhammaguttaÑ.
BahussutaÑ sÊlavat|papannaÑ, dhamme ÔhitaÑ na vijahati6 kitti.
______________________________________________________________
1. Itissa hoti avippaÔisÈro, (SÊ, SyÈ)
4. Pecca sagge ca modatÊti (SÊ, SyÈ)
6. VijahÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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DhammaÔÔhaÑ sÊlasampannaÑ, saccavÈdiÑ hirÊmanaÑ.
NekkhaÑ jambonadasseva, ko taÑ ninditumarahati.
DevÈpi naÑ pasaÑsanti, brahmunÈpi pasaÑsitoti. . DutiyaÑ.
3. IÔÔhasutta
43. Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinnaÑ kho AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ BhagavÈ etadavoca–
PaÒcime gahapati dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ dullabhÈ lokasmiÑ.
Katame paÒca? Œyu gahapati iÔÔho kanto manÈpo dullabho lokasmiÑ, vaÓÓo
iÔÔho kanto manÈpo dullabho lokasmiÑ, sukhaÑ iÔÔhaÑ kantaÑ manÈpaÑ
dullabhaÑ lokasmiÑ, yaso iÔÔho kanto manÈpo dullabho lokasmiÑ, saggÈ
iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ dullabhÈ lokasmiÑ. Ime kho gahapati paÒca dhammÈ
kantÈ manÈpÈ dullabhÈ lokasmiÑ.
ImesaÑ kho gahapati paÒcannaÑ dhammÈnaÑ iÔÔhÈnaÑ kantÈnaÑ
manÈpÈnaÑ dullabhÈnaÑ lokasmiÑ na ÈyÈcanahetu vÈ patthanÈhetu vÈ1
paÔilÈbhaÑ vadÈmi. ImesaÑ kho gahapati paÒcannaÑ dhammÈnaÑ iÔÔhÈnaÑ
kantÈnaÑ manÈpÈnaÑ dullabhÈnaÑ lokasmiÑ ÈyÈcanahetu vÈ patthanÈhetu
vÈ paÔilÈbho abhavissa, ko idha kena hÈyetha.
Na kho gahapati arahati ariyasÈvako ÈyukÈmo ÈyuÑ ÈyÈcituÑ vÈ
abhinandituÑ vÈ, Èyussa vÈpi hetu ÈyukÈmena gahapati ariyasÈvakena
ÈyusaÑvattanikÈ paÔipadÈ paÔipajjitabbÈ, ÈyusaÑvattanikÈ hissa paÔipadÈ
paÔipannÈ ÈyupaÔilÈbhÈya saÑvattati, so lÈbhÊ hoti Èyussa dibbassa vÈ
mÈnusassa vÈ.
Na kho gahapati arahati ariyasÈvako vaÓÓakÈmo vaÓÓaÑ ÈyÈcituÑ vÈ
abhinandituÑ vÈ, vaÓÓassa vÈpi hetu vaÓÓakÈmena gahapati ariyasÈvakena
vaÓÓasaÑvattanikÈ paÔipadÈ paÔipajjitabbÈ, vaÓÓasaÑvattanikÈ hissa
paÔipadÈ paÔipannÈ vaÓÓapaÔilÈbhÈya saÑvattati, so lÈbhÊ hoti vaÓÓassa
dibbassa vÈ mÈnusassa vÈ.
______________________________________________________________
1. Na patthanÈhetu vÈ (SyÈ, KaÑ, I)
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Na kho gahapati arahati ariyasÈvako sukhakÈmo sukhaÑ ÈyÈcituÑ vÈ
abhinandituÑ vÈ, sukhassa vÈpi hetu sukhakÈmena gahapati ariyasÈvakena
sukhasaÑvattanikÈ paÔipadÈ paÔipajjitabbÈ, sukhasaÑvattanikÈ hissa
paÔipadÈ paÔipannÈ sukhapaÔilÈbhÈya saÑvattati, so lÈbhÊ hoti sukhassa
dibbassa vÈ mÈnusassa vÈ.
Na kho gahapati arahati ariyasÈvako yasakÈmo yasaÑ ÈyÈcituÑ vÈ
abhinandituÑ vÈ, yasassa vÈpi hetu yasakÈmena gahapati ariyasÈvakena
yasasaÑvattanikÈ paÔipadÈ paÔipajjitabbÈ, yasasaÑvattanikÈ hissa paÔipadÈ
paÔipannÈ yasapaÔilÈbhÈya saÑvattati, so lÈbhÊ hoti yasassa dibbassa vÈ
mÈnusassa vÈ.
Na kho gahapati arahati ariyasÈvako saggakÈmo saggaÑ ÈyÈcituÑ vÈ
abhinandituÑ vÈ, saggÈnaÑ vÈpi hetu saggakÈmena gahapati ariyasÈvakena
saggasaÑvattanikÈ paÔipadÈ paÔipajjitabbÈ, saggasaÑvattanikÈ hissa paÔipadÈ
paÔipannÈ saggapaÔilÈbhÈya saÑvattati, so lÈbhÊ hoti saggÈnanti.
ŒyuÑ vaÓÓaÑ yasaÑ kittiÑ, saggaÑ uccÈkulÊnataÑ.
Ratiyo patthayÈnena1, uÄÈrÈ aparÈparÈ.
AppamÈdaÑ pasaÑsanti, puÒÒakiriyÈsu paÓÉitÈ.
Appamatto ubho atthe, adhigaÓhÈti paÓÉito.
DiÔÔhe dhamme ca2 yo attho, yo cattho samparÈyiko.
AtthÈbhisamayÈ dhÊro, “paÓÉito”ti pavuccatÊti. . TatiyaÑ.
4. ManÈpadÈyÊsutta
44. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ
pattacÊvaramÈdÈya yena Uggassa gahapatino VesÈlikassa nivesanaÑ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. Atha kho Uggo
gahapati VesÈliko yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
BhagavantaÑ
______________________________________________________________
1. PatthayamÈnena (Ka)

2. DiÔÔheva dhamme (SÊ)
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abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Uggo gahapati
VesÈliko BhagavantaÑ etadavoca–
SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ sammukhÈ paÔiggahitaÑ
“manÈpadÈyÊ labhate manÈpan”ti. ManÈpaÑ me bhante sÈlapupphakaÑ1
khÈdanÊyaÑ, taÑ me BhagavÈ paÔiggaÓhÈtu anukampaÑ upÈdÈyÈti.
PaÔiggahesi BhagavÈ anukampaÑ upÈdÈya.
SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ sammukhÈ paÔiggahitaÑ
“manÈpadÈyÊ labhate manÈpan”ti. ManÈpaÑ me bhante sampannakolakaÑ
s|karamaÑsaÑ2, taÑ me BhagavÈ paÔiggaÓhÈtu anukampaÑ upÈdÈyÈti.
PaÔiggahesi BhagavÈ anukampaÑ upÈdÈya.
SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ sammukhÈ paÔiggahitaÑ
“manÈpadÈyÊ labhate manÈpan”ti. ManÈpaÑ me bhante nibbattatelakaÑ3
nÈliyasÈkaÑ, taÑ me BhagavÈ paÔiggaÓhÈtu anukampaÑ upÈdÈyÈti.
PaÔiggahesi BhagavÈ anukampaÑ upÈdÈya.
SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ sammukhÈ paÔiggahitaÑ
“manÈpadÈyÊ labhate manÈpan”ti. ManÈpo me bhante sÈlÊnaÑ odano
vicitakÈÄako4 anekas|po anekabyaÒjano, taÑ me BhagavÈ paÔiggaÓhÈtu
anukampaÑ upÈdÈyÈti. PaÔiggahesi BhagavÈ anukampaÑ upÈdÈya.
SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ sammukhÈ paÔiggahitaÑ
“manÈpadÈyÊ labhate manÈpan”ti. ManÈpÈni me bhante kÈsikÈni vatthÈni,
tÈni me BhagavÈ paÔiggaÓhÈtu anukampaÑ upÈdÈyÈti. PaÔiggahesi BhagavÈ
anukampaÑ upÈdÈya.
SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ sammukhÈ paÔiggahitaÑ
“manÈpadÈyÊ labhate manÈpan”ti. ManÈpo me bhante palla~ko gonakatthato
paÔalikatthato kadalimigapavarapaccattharaÓo5 sa-uttaracchado
ubhatolohitak|padhÈno, api ca bhante mayampetaÑ jÈnÈma “netaÑ
Bhagavato kappatÊ”ti. IdaÑ me bhante candanaphalakaÑ agghati
adhikasatasahassaÑ, taÑ me
______________________________________________________________
1. SÈlipupphakaÑ (Ka)
2. Sampannas|karamaÑsaÑ (SÊ), sampannavaras|karamaÑsaÑ (SyÈ)
3. NibaddhatelakaÑ (I, SÊ-®Ôha), nibbaÔÔatelakaÑ (SyÈ-®Ôha)
4. VigatakÈlako (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
5. KÈdalimigapavarapaccattharaÓo (SÊ)
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BhagavÈ paÔiggaÓhÈtu anukampaÑ upÈdÈyÈti. PaÔiggahesi BhagavÈ
anukampaÑ upÈdÈya. Atha kho BhagavÈ UggaÑ gahapatiÑ VesÈlikaÑ
iminÈ anumodanÊyena anumodi–
“ManÈpadÈyÊ labhate manÈpaÑ,
Yo ujjubh|tesu1 dadÈti chandasÈ.
AcchÈdanaÑ sayanamannapÈnaÑ2,
NÈnÈppakÈrÈni ca paccayÈni.
CattaÒca muttaÒca anuggahÊtaÑ3,
Khett|pame arahante viditvÈ.
So duccajaÑ sappuriso cajitvÈ,
ManÈpadÈyÊ labhate manÈpan”ti.
Atha kho BhagavÈ UggaÑ gahapatiÑ VesÈlikaÑ iminÈ anumodanÊyena
anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi.
Atha kho Uggo gahapati VesÈliko aparena samayena kÈlamakÈsi,
kÈla~kato4 ca Uggo gahapati VesÈliko aÒÒataraÑ manomayaÑ kÈyaÑ
upapajji. Tena kho pana samayena BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho Uggo devaputto abhikkantÈya rattiyÈ
abhikkantavaÓÓo kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ
aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitaÑ kho UggaÑ devaputtaÑ BhagavÈ etadavoca
“kacci te Ugga yathÈdhippÈyo”ti. Taggha me BhagavÈ yathÈdhippÈyoti.
Atha kho BhagavÈ UggaÑ devaputtaÑ gÈthÈhi ajjhabhÈsi–
“ManÈpadÈyÊ labhate manÈpaÑ,
Aggassa dÈtÈ labhate punaggaÑ.
Varassa dÈtÈ varalÈbhi hoti,
SeÔÔhaÑ dado seÔÔhamupeti ÔhÈnaÑ.
______________________________________________________________
1. Ujubh|tesu (SyÈ, KaÑ, I)
3. AnaggahÊtaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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Yo aggadÈyÊ varadÈyÊ, seÔÔhadÈyÊ ca yo naro.
DÊghÈyu yasavÈ hoti, yattha yatth|papajjatÊ”ti. . CatutthaÑ.
5. PuÒÒÈbhisandasutta
45. PaÒcime bhikkhave puÒÒÈbhisandÈ kusalÈbhisandÈ sukhassÈhÈrÈ
sovaggikÈ sukhavipÈkÈ saggasaÑvattanikÈ iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya
sukhÈya saÑvattanti.
Katame paÒca? Yassa bhikkhave bhikkhu cÊvaraÑ paribhuÒjamÈno
appamÈÓaÑ cetosamÈdhiÑ upasampajja viharati, appamÈÓo tassa
puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando sukhassÈhÈro sovaggiko sukhavipÈko
saggasaÑvattaniko iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya sukhÈya saÑvattati.
Yassa bhikkhave bhikkhu piÓÉapÈtaÑ paribhuÒjamÈno -pa-. Yassa
bhikkhave bhikkhu vihÈraÑ paribhuÒjamÈno -pa-. Yassa bhikkhave bhikkhu
maÒcapÊÔhaÑ paribhuÒjamÈno -pa-.
Yassa bhikkhave bhikkhu gilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈraÑ
paribhuÒjamÈno appamÈÓaÑ cetosamÈdhiÑ upasampajja viharati, appamÈÓo
tassa puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando sukhassÈhÈro sovaggiko sukhavipÈko
saggasaÑvattaniko iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya sukhÈya saÑvattati.
Ime kho bhikkhave paÒca puÒÒÈbhisandÈ kusalÈbhisandÈ sukhassÈhÈrÈ
sovaggikÈ sukhavipÈkÈ saggasaÑvattanikÈ iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya
sukhÈya saÑvattanti.
Imehi ca pana bhikkhave paÒcahi puÒÒÈbhisandehi kusalÈbhisandehi
samannÈgatassa ariyasÈvakassa na sukaraÑ puÒÒassa padhÈÓaÑ gahetuÑ
“ettako puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando sukhassÈhÈro sovaggiko
sukhavipÈko saggasaÑvattaniko iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya sukhÈya
saÑvattatÊ”ti, atha kho asa~kheyyo appameyyo mahÈpuÒÒakkhandhotveva
sa~khaÑ gacchati.
SeyyathÈpi bhikkhave mahÈsamudde na sukaraÑ udakassa pamÈÓaÑ
gahetuÑ “ettakÈni udakÈÄhakÈnÊ”ti vÈ “ettakÈni udakÈÄhakasatÈnÊ”ti
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vÈ “ettakÈni udakÈÄhakasahassÈnÊ”ti vÈ “ettakÈni udakÈÄhakasatasahassÈnÊ”ti
vÈ, atha kho asa~kheyyo appameyyo mahÈ-udakakkhandhotveva sa~khaÑ
gacchati. EvamevaÑ kho bhikkhave imehi paÒcahi puÒÒÈbhisandehi
kusalÈbhisandehi samannÈgatassa ariyasÈvakassa na sukaraÑ puÒÒassa
pamÈÓaÑ gahetuÑ “ettako puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando sukhassÈhÈro
sovaggiko sukhavipÈko saggasaÑvattaniko iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya
sukhÈya saÑvattatÊ”ti, atha kho asa~kheyyo appameyyo
mahÈpuÒÒakkhandhotveva sa~khaÑ gacchatÊti.
MahodadhiÑ aparimitaÑ mahÈsaraÑ,
BahubheravaÑ ratnagaÓÈnamÈlayaÑ.
Najjo yathÈ naragaÓasaÑghasevitÈ1,
Puth| savantÊ upayanti sÈgaraÑ.
EvaÑ naraÑ annadapÈnavatthadaÑ,
SeyyÈnisajjattharaÓassa dÈyakaÑ.
PuÒÒassa dhÈrÈ upayanti paÓÉitaÑ,
Najjo yathÈ vÈrivahÈva sÈgaranti. . PaÒcamaÑ.
6. SampadÈsutta
46. PaÒcimÈ bhikkhave sampadÈ. KatamÈ paÒca? SaddhÈsampadÈ
sÊlasampadÈ sutasampadÈ cÈgasampadÈ paÒÒÈsampadÈ. ImÈ kho bhikkhave
paÒca sampadÈti. . ChaÔÔhaÑ.
7. Dhanasutta
47. PaÒcimÈni bhikkhave dhanÈni. KatamÈni paÒca? SaddhÈdhanaÑ
sÊladhanaÑ sutadhanaÑ cÈgadhanaÑ paÒÒÈdhanaÑ.
KatamaÒca bhikkhave saddhÈdhanaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako
saddho hoti, saddahati TathÈgatassa bodhiÑ “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. IdaÑ vuccati bhikkhave
saddhÈdhanaÑ.
______________________________________________________________
1. MacchagaÓasaÑghasevitÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) SaÑ 3. 349 piÔÔhepi passitabbaÑ.

5. MuÓÉarÈjavagga

47

KatamaÒca bhikkhave sÊladhanaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako
pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti -pa- surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti.
IdaÑ vuccati bhikkhave sÊladhanaÑ.
KatamaÒca bhikkhave sutadhanaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako
bahussuto hoti -pa- diÔÔhiyÈ suppaÔividdho. IdaÑ vuccati bhikkhave
sutadhanaÑ.
KatamaÒca bhikkhave cÈgadhanaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako
vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati muttacÈgo payatapÈÓi
vosaggarato yÈcayogo dÈnasaÑvibhÈgarato. IdaÑ vuccati bhikkhave
cÈgadhanaÑ.
KatamaÒca bhikkhave paÒÒÈdhanaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako
paÒÒÈvÈ hoti udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya samannÈgato ariyÈya
nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ. IdaÑ vuccati bhikkhave
paÒÒÈdhanaÑ. ImÈni kho bhikkhave paÒca dhanÈnÊti.
* Yassa saddhÈ TathÈgate, acalÈ SuppatiÔÔhitÈ.
SÊlaÒca yassa kalyÈÓaÑ, ariyakantaÑ pasaÑsitaÑ.
SaÑghe pasÈdo yassatthi, ujubh|taÒca dassanaÑ.
“Adaliddo”ti taÑ Èhu, amoghaÑ tassa jÊvitaÑ.
TasmÈ saddhaÒca sÊlaÒca, pasÈdaÑ dhammadassanaÑ.
AnuyuÒjetha medhÈvÊ, saraÑ BuddhÈna sÈsananti. . SattamaÑ.
8. AlabbhanÊyaÔhÈnasutta
48. PaÒcimÈni bhikkhave alabbhanÊyÈni ÔhÈnÈni samaÓena vÈ
brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ lokasmiÑ.
KatamÈni paÒca? JarÈdhammaÑ “mÈ jÊrÊ”ti alabbhanÊyaÑ ÔhÈnaÑ samaÓena
vÈ brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ lokasmiÑ.
ByÈdhidhammaÑ “mÈ byÈdhÊyÊ”ti1 -pa-. MaraÓadhammaÑ “mÈ mÊyÊ”ti.
KhayadhammaÑ “mÈ khÊyÊ”ti. NassanadhammaÑ “mÈ nassÊ”ti
alabbhanÊyaÑ ÔhÈnaÑ samaÓena vÈ brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ
brahmunÈ vÈ kenaci vÈ lokasmiÑ.
______________________________________________________________
* AÑ 1. 368 piÔÔhepi.
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Assutavato bhikkhave puthujjanassa jarÈdhammaÑ jÊrati, so
jarÈdhamme jiÓÓe na iti paÔisaÒcikkhati “na kho mayhevekassa1
jarÈdhammaÑ jÊrati, atha kho yÈvatÈ sattÈnaÑ Ègati gati cuti upapatti,
sabbesaÑ sattÈnaÑ jarÈdhammaÑ jÊrati. AhaÒceva2 kho pana jarÈdhamme
jiÓÓe soceyyaÑ kilameyyaÑ parideveyyaÑ, urattÈÄiÑ kandeyyaÑ,
sammohaÑ ÈpajjeyyaÑ, bhattampi me nacchÈdeyya, kÈyepi dubbaÓÓiyaÑ
okkameyya, kammantÈpi nappavatteyyuÑ3, amittÈpi attamanÈ assu, mittÈpi
dummanÈ ass|”ti. So jarÈdhamme jiÓÓe socati kilamati paridevati, urattÈÄiÑ
kandati, sammohaÑ Èpajjati, ayaÑ vuccati bhikkhave assutavÈ puthujjano
viddho savisena sokasallena attÈnaÑyeva paritÈpeti.
Puna caparaÑ bhikkhave assutavato puthujjanassa byÈdhidhammaÑ
byÈdhÊyati -pa-. MaraÓadhammaÑ mÊyati. KhayadhammaÑ khÊyati.
NassanadhammaÑ nassati, so nassanadhamme naÔÔhe na iti paÔisaÒcikkhati
“na kho mayhevekassa nassanadhammaÑ nassati, atha kho yÈvatÈ sattÈnaÑ
Ègati gati cuti upapatti, sabbesaÑ sattÈnaÑ nassanadhammaÑ nassati,
ahaÒceva kho pana nassanadhamme naÔÔhe soceyyaÑ kilameyyaÑ
parideveyyaÑ, urattÈÄiÑ kandeyyaÑ, sammohaÑ ÈpajjeyyaÑ, bhattampi me
nacchÈdeyya, kÈyepi dubbaÓÓiyaÑ okkameyya, kammantÈpi
nappavatteyyuÑ, amittÈpi attamanÈ assu, mittÈpi dummanÈ ass|”ti. So
nassanadhamme naÔÔhe socati kilamati paridevati, urattÈÄiÑ kandati,
sammohaÑ Èpajjati. AyaÑ vuccati bhikkhave assutavÈ puthujjano viddho
savisena sokasallena attÈnaÑyeva paritÈpeti.
Sutavato ca kho bhikkhave ariyasÈvakassa jarÈdhammaÑ jÊrati, so
jarÈdhamme jiÓÓe iti paÔisaÒcikkhati “na kho mayhevekassa jarÈdhammaÑ
jÊrati, atha kho yÈvatÈ sattÈnaÑ Ègati gati cuti upapatti, sabbesaÑ sattÈnaÑ
jarÈdhammaÑ jÊrati. AhaÒceva kho pana jarÈdhamme jiÓÓe soceyyaÑ
kilameyyaÑ parideveyyaÑ, urattÈÄiÑ kandeyyaÑ, sammohaÑ ÈpajjeyyaÑ,
bhattampi me nacchÈdeyya, kÈyepi dubbaÓÓiyaÑ okkameyya, kammantÈpi
nappavatteyyuÑ, amittÈpi attamanÈ assu, mittÈpi dummanÈ ass|”ti. So
jarÈdhamme jiÓÓe na socati na kilamati na paridevati, na urattÈÄiÑ kandati,
na sammohaÑ
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1. Mayhamevekassa (SÊ)

2. AhaÒce (?)
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Èpajjati. AyaÑ vuccati bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako abbuhi1 savisaÑ
sokasallaÑ. Yena viddho assutavÈ puthujjano attÈnaÑyeva paritÈpeti. Asoko
visallo ariyasÈvako attÈnaÑyeva parinibbÈpeti.
Puna caparaÑ bhikkhave sutavato ariyasÈvakassa byÈdhidhammaÑ
byÈdhÊyati -pa-. MaraÓadhammaÑ mÊyati. KhayadhammaÑ khÊyati.
NassanadhammaÑ nassati, so nassanadhamme naÔÔhe iti paÔisaÒcikkhati “na
kho mayhevekassa nassanadhammaÑ nassati, atha kho yÈvatÈ sattÈnaÑ
Ègati gati cuti upapatti, sabbesaÑ sattÈnaÑ nassanadhammaÑ nassati.
AhaÒceva kho pana nassanadhamme naÔÔhe soceyyaÑ kilameyyaÑ
parideveyyaÑ, urattÈÄiÑ kandeyyaÑ, sammohaÑ ÈpajjeyyaÑ, bhattampi me
nacchÈdeyya, kÈyepi dubbaÓÓiyaÑ okkameyya, kammantÈpi
nappavatteyyuÑ, amittÈpi attamanÈ assu, mittÈpi dummanÈ ass|”ti. So
nassanadhamme naÔÔhe na socati na kilamati na paridevati, na urattÈÄiÑ
kandati, na sammohaÑ Èpajjati. AyaÑ vuccati bhikkhave sutavÈ
ariyasÈvako abbuhi savisaÑ sokasallaÑ. Yena viddho assutavÈ puthujjano
attÈnaÑyeva paritÈpeti. Asoko visallo ariyasÈvako attÈnaÑyeva
parinibbÈpetÊti.
ImÈni kho bhikkhave paÒca alabbhanÊyÈni ÔhÈnÈni samaÓena vÈ
brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ lokasminti.
* Na socanÈya paridevanÈya,
Atthodha labbhÈ2 api appakopi.
SocantamenaÑ dukhitaÑ viditvÈ,
PaccatthikÈ attamanÈ bhavanti.
Yato ca kho paÓÉito ÈpadÈsu,
Na vedhatÊ atthavinicchayaÒÒ|.
PaccatthikÈssa dukhitÈ bhavanti,
DisvÈ mukhaÑ avikÈraÑ purÈÓaÑ.
______________________________________________________________
1. Abbahi (SÊ)
* Khu 5. 131 JÈtakepi.

2. Attho idha labbhati (SyÈ), attho idha labbhÈ (I)
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Jappena mantena subhÈsitena,
AnuppadÈnena paveÓiyÈ vÈ.
YathÈ yathÈ yattha1 labhetha atthaÑ,
TathÈ tathÈ tattha parakkameyya.
Sace pajÈneyya alabbhaneyyo,
MayÈ va2 aÒÒena vÈ esa attho.
AsocamÈno adhivÈsayeyya,
KammaÑ daÄhaÑ kinti karomi dÈnÊti. . AÔÔhamaÑ.
9. Kosalasutta

49. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi.
(Tena kho pana samayena MallikÈ devÊ kÈla~katÈ hoti.)3 Atha kho
aÒÒataro puriso yena rÈjÈ Pasenadi Kosalo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
raÒÒo Pasenadissa Kosalassa upakaÓÓake Èrocesi “MallikÈ devÊ deva4
kÈla~katÈ”ti. EvaÑ vutte rÈjÈ Pasenadi Kosalo dukkhÊ dummano
pattakkhandho adhomukho pajjhÈyanto appaÔibhÈno nisÊdi.
Atha kho BhagavÈ rÈjÈnaÑ PasenadiÑ KosalaÑ dukkhiÑ dummanaÑ
pattakkhandhaÑ adhomukhaÑ pajjhÈyantaÑ appaÔibhÈnaÑ viditvÈ rÈjÈnaÑ
PasenadiÑ KosalaÑ etadavoca–paÒcimÈni mahÈrÈja alabbhanÊyÈni ÔhÈnÈni
samaÓena vÈ brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ
lokasmiÑ. KatamÈni paÒca? JarÈdhammaÑ “mÈ jÊrÊ”ti alabbhanÊyaÑ
ÔhÈnaÑ -pa- na socanÈya paridevanÈya -pa- kammaÑ daÄhaÑ kinti karomi
dÈnÊti. . NavamaÑ.
10. NÈradasutta
15. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ NÈrado PÈÔaliputte viharati KukkuÔÈrÈme.
Tena kho pana samayena MuÓÉassa raÒÒo BhaddÈ devÊ
______________________________________________________________
1. YathÈ yathÈ yattha yattha (Ka)
3. ( ) Natthi (SÊ)

2. MayÈ vÈ (SyÈ, KaÑ, I)
4. Deva devÊ (SyÈ, KaÑ, I)
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kÈla~katÈ hoti piyÈ manÈpÈ. So BhaddÈya deviyÈ kÈla~katÈya piyÈya
manÈpÈya neva nhÈyati1 na vilimpati na bhattaÑ bhuÒjati, na kammantaÑ
payojeti, rattindivaÑ2 BhaddÈya deviyÈ sarÊre ajjhomucchito. Atha kho
MuÓÉo rÈjÈ PiyakaÑ kosÈrakkhaÑ3 Èmantesi “tena hi samma Piyaka
BhaddÈya deviyÈ sarÊraÑ ÈyasÈya teladoÓiyÈ pakkhipitvÈ aÒÒissÈ ÈyasÈya
doÓiyÈ paÔikujjatha, yathÈ mayaÑ BhaddÈya deviyÈ sarÊraÑ cirataraÑ
passeyyÈmÈ”ti. “EvaÑ devÈ”ti kho Piyako kosÈrakkho MuÓÉassa raÒÒo
paÔissutvÈ BhaddÈya deviyÈ sarÊraÑ ÈyasÈya teladoÓiyÈ pakkhipitvÈ aÒÒissÈ
ÈyasÈya doÓiyÈ paÔikujji.
Atha kho Piyakassa kosÈrakkhassa etadahosi “imassa kho MuÓÉassa
raÒÒo BhaddÈ devÊ kÈla~katÈ piyÈ manÈpÈ, so BhaddÈya deviyÈ kÈla~katÈya
piyÈya manÈpÈya neva nhÈyati, na vilimpati, na bhattaÑ bhuÒjati, na
kammantaÑ payojeti, rattindivaÑ BhaddÈya deviyÈ sarÊre ajjhomucchito.
KaÑ4 nu kho MuÓÉo rÈjÈ samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ payirupÈseyya, yassa
dhammaÑ sutvÈ sokasallaÑ pajaheyyÈ”ti.
Atha kho Piyakassa kosÈrakkhassa etadahosi “ayaÑ kho ÈyasmÈ
NÈrado PÈÔaliputte viharati KukkuÔÈrÈme, taÑ kho panÈyasmantaÑ
NÈradaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato ‘paÓÉito viyatto5 medhÈvÊ
bahussuto cittakathÊ kalyÈÓapaÔibhÈno vuddho ceva6 arahÈ ca’7. YaÑn|na
MuÓÉo rÈjÈ ÈyasmantaÑ NÈradaÑ payirupÈseyya, appeva nÈma MuÓÉo rÈjÈ
Èyasmato NÈradassa dhammaÑ sutvÈ sokasallaÑ pajaheyyÈ”ti.
Atha kho Piyako kosÈrakkho yena MuÓÉo rÈjÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ MuÓÉaÑ rÈjÈnaÑ etadavoca “ayaÑ kho deva ÈyasmÈ
NÈrado PÈÔaliputte viharati KukkuÔÈrÈme, taÑ kho panÈyasmantaÑ
NÈradaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato ‘paÓÉito viyatto medhÈvÊ
bahussuto cittakathÊ kalyÈÓapaÔibhÈno vuddho
______________________________________________________________
1. NahÈyati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
4. KiÑ (Ka)
6. Buddho ceva (Ka)

2. RattidivaÑ (Ka)
3. SokÈrakkhaÑ (SyÈ)
5. Byatto (SÊ, I), byatto (SyÈ, KaÑ, DÊ 2. 253)
7. ArahÈ cÈ’ti (?)

52

PaÒcakanipÈtapÈÄi

ceva arahÈ ca’1. Yadi pana devo ÈyasmantaÑ NÈradaÑ payirupÈseyya,
appeva nÈma devo Èyasmato NÈradassa dhammaÑ sutvÈ sokasallaÑ
pajaheyyÈ”ti. Tena hi samma Piyaka ÈyasmantaÑ NÈradaÑ paÔivedehi
“kathaÑ hi nÈma mÈdiso samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ vijite vasantaÑ pubbe
appaÔisaÑvidito upasa~kamitabbaÑ maÒÒeyyÈ”ti. “EvaÑ devÈ”ti kho
Piyako kosÈrakkho MuÓÉassa raÒÒo paÔissutvÈ yenÈyasmÈ NÈrado
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ NÈradaÑ abhivÈdetvÈ
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Piyako kosÈrakkho ÈyasmantaÑ
NÈradaÑ etadavoca–
“Imassa bhante MuÓÉassa raÒÒo BhaddÈ devÊ kÈla~katÈ piyÈ manÈpÈ,
so BhaddÈya deviyÈ kÈla~katÈya piyÈya manÈpÈya neva nhÈyati, na
vilimpati, na bhattaÑ bhuÒjati, na kammantaÑ payojeti, rattindivaÑ
BhaddÈya deviyÈ sarÊre ajjhomucchito. SÈdhu bhante ÈyasmÈ NÈrado
MuÓÉassa raÒÒo tathÈ dhammaÑ desetu, yathÈ MuÓÉo rÈjÈ Èyasmato
NÈradassa dhammaÑ sutvÈ sokasallaÑ pajaheyyÈ”ti. YassadÈni Piyaka
MuÓÉo rÈjÈ kÈlaÑ maÒÒatÊti.
Atha kho Piyako kosÈrakkho uÔÔhÈyÈsanÈ ÈyasmantaÑ NÈradaÑ
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ yena MuÓÉo rÈjÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ MuÓÉaÑ rÈjÈnaÑ etadavoca “katÈvakÈso kho deva ÈyasmatÈ
NÈradena, yassadÈni devo kÈlaÑ maÒÒatÊ”ti. Tena hi samma Piyaka
bhadrÈni bhadrÈni yÈnÈni yojÈpehÊti. “EvaÑ devÈ”ti kho Piyako kosÈrakkho
MuÓÉassa raÒÒo paÔissutvÈ bhadrÈni bhadrÈni yÈnÈni yojÈpetvÈ MuÓÉaÑ
rÈjÈnaÑ etadavoca “yuttÈni kho te deva bhadrÈni bhadrÈni yÈnÈni, yassadÈni
devo kÈlaÑ maÒÒatÊ”ti.
Atha kho MuÓÉo rÈjÈ bhadraÑ yÈnaÑ2 abhiruhitvÈ bhadrehi bhadrehi
yÈnehi yena KukkuÔÈrÈmo tena pÈyÈsi mahaccÈ3 rÈjÈnubhÈvena ÈyasmantaÑ
NÈradaÑ dassanÈya. YÈvatikÈ yÈnassa bh|mi, yÈnena gantvÈ yÈnÈ
paccorohitvÈ pattikova ÈrÈmaÑ pÈvisi. Atha kho MuÓÉo
______________________________________________________________
1. ArahÈ cÈ’ti (?)
2. BhadraÑ bhadraÑ yÈnaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka), bhaddaÑ yÈnaÑ (I)
3. Mahacca (bah|su)
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rÈjÈ yena ÈyasmÈ NÈrado tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ
NÈradaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho MuÓÉaÑ
rÈjÈnaÑ ÈyasmÈ NÈrado etadavoca–
PaÒcimÈni mahÈrÈja alabbhanÊyÈni ÔhÈnÈni samaÓena vÈ brÈhmaÓena vÈ
devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ lokasmiÑ. KatamÈni paÒca?
JarÈdhammaÑ “mÈ jÊrÊ”ti alabbhanÊyaÑ ÔhÈnaÑ samaÓena vÈ brÈhmaÓena
vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ lokasmiÑ,
byÈdhidhammaÑ “mÈ byÈdhÊyÊ”ti. MaraÓadhammaÑ “mÈ mÊyÊ”ti.
KhayadhammaÑ “mÈ khÊyÊ”ti. NassanadhammaÑ “mÈ nassÊ”ti
alabbhanÊyaÑ ÔhÈnaÑ samaÓena vÈ brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ
brahmunÈ vÈ kenaci vÈ lokasmiÑ.
Assutavato mahÈrÈja puthujjanassa jarÈdhammaÑ jÊrati, so jarÈdhamme
jiÓÓe na iti paÔisaÒcikkhati. “Na kho mayhevekassa jarÈdhammaÑ jÊrati,
atha kho yÈvatÈ sattÈnaÑ Ègati gati cuti upapatti, sabbesaÑ sattÈnaÑ
jarÈdhammaÑ jÊrati. AhaÒceva kho pana jarÈdhamme jiÓÓe soceyyaÑ
kilameyyaÑ parideveyyaÑ, urattÈÄiÑ kandeyyaÑ, sammohaÑ ÈpajjeyyaÑ,
bhattampi me nacchÈdeyya, kÈyepi dubbaÓÓiyaÑ okkameyya, kammantÈpi
nappavatteyyuÑ, amittÈpi attamanÈ assu, mittÈpi dummanÈ ass|”ti. So
jarÈdhamme jiÓÓe socati kilamati paridevati, urattÈÄiÑ kandati, sammohaÑ
Èpajjati. AyaÑ vuccati mahÈrÈja assutavÈ puthujjano viddho savisena
sokasallena attÈnaÑyeva paritÈpeti.
Puna caparaÑ mahÈrÈja assutavato puthujjanassa byÈdhidhammaÑ
byÈdhÊyati -pa- maraÓadhammaÑ mÊyati. KhayadhammaÑ khÊyati.
NassanadhammaÑ nassati, so nassanadhamme naÔÔhe na iti paÔisaÒcikkhati
“na kho mayhevekassa nassanadhammaÑ nassati, atha kho yÈvatÈ sattÈnaÑ
Ègati gati cuti upapatti, sabbesaÑ sattÈnaÑ nassanadhammaÑ nassati.
AhaÒceva kho pana nassanadhamme naÔÔhe soceyyaÑ kilameyyaÑ
parideveyyaÑ, urattÈÄiÑ kandeyyaÑ, sammohaÑ ÈpajjeyyaÑ, bhattampi me
nacchÈdeyya, kÈyepi dubbaÓÓiyaÑ okkameyya, kammantÈpi
nappavatteyyuÑ, amittÈpi attamanÈ assu, mittÈpi dummanÈ ass|”ti. So
nassanadhamme naÔÔhe socati kilamati paridevati, urattÈÄiÑ kandati,
sammohaÑ Èpajjati. AyaÑ vuccati mahÈrÈja assutavÈ puthujjano viddho
savisena sokasallena attÈnaÑyeva paritÈpeti.
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Sutavato ca kho mahÈrÈja ariyasÈvakassa jarÈdhammaÑ jÊrati, so
jarÈdhamme jiÓÓe iti paÔisaÒcikkhati, “na kho mayhevekassa jarÈdhammaÑ
jÊrati, atha kho yÈvatÈ sattÈnaÑ Ègati gati cuti upapatti, sabbesaÑ sattÈnaÑ
jarÈdhammaÑ jÊrati. AhaÒceva kho pana jarÈdhamme jiÓÓe soceyyaÑ
kilameyyaÑ parideveyyaÑ, urattÈÄiÑ kandeyyaÑ, sammohaÑ ÈpajjeyyaÑ,
bhattampi me nacchÈdeyya, kÈyepi dubbaÓÓiyaÑ okkameyya, kammantÈpi
nappavatteyyuÑ, amittÈpi attamanÈ assu, mittÈpi dummanÈ ass|”ti. So
jarÈdhamme jiÓÓe na socati na kilamati na paridevati, na urattÈÄiÑ kandati,
na sammohaÑ Èpajjati. AyaÑ vuccati mahÈrÈja sutavÈ ariyasÈvako abbuhi
savisaÑ sokasallaÑ, yena viddho assutavÈ puthujjano attÈnaÑyeva
paritÈpeti. Asoko visallo ariyasÈvako attÈnaÑyeva parinibbÈpeti.
Puna caparaÑ mahÈrÈja sutavato ariyasÈvakassa byÈdhidhammaÑ
byÈdhÊyati -pa- maraÓadhammaÑ mÊyati. KhayadhammaÑ khÊyati.
NassanadhammaÑ nassati, so nassanadhamme naÔÔhe iti paÔisaÒcikkhati, “na
kho mayhevekassa nassanadhammaÑ nassati, atha kho yÈvatÈ sattÈnaÑ
Ègati gati cuti upapatti, sabbesaÑ sattÈnaÑ nassanadhammaÑ nassati.
AhaÒceva kho pana nassanadhamme naÔÔhe soceyyaÑ kilameyyaÑ
parideveyyaÑ, urattÈÄiÑ kandeyyaÑ, sammohaÑ ÈpajjeyyaÑ, bhattampi me
nacchÈdeyya, kÈyepi dubbaÓÓiyaÑ okkameyya, kammantÈpi
nappavatteyyuÑ, amittÈpi attamanÈ assu, mittÈpi dummanÈ ass|”ti. So
nassanadhamme naÔÔhe na socati na kilamati na paridevati, na urattÈÄiÑ
kandati, na sammohaÑ Èpajjati. AyaÑ vuccati mahÈrÈja sutavÈ ariyasÈvako
abbuhi savisaÑ sokasallaÑ, yena viddho assutavÈ puthujjano attÈnaÑyeva
paritÈpeti. Asoko visallo ariyasÈvako attÈnaÑyeva parinibbÈpeti.
ImÈni kho mahÈrÈja paÒca alabbhanÊyÈni ÔhÈnÈni samaÓena vÈ
brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ lokasminti.
Na socanÈya paridevanÈya,
Atthodha labbhÈ api appakopi.
SocantamenaÑ dukhitaÑ viditvÈ,
PaccatthikÈ attamanÈ bhavanti.
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Yato ca kho paÓÉito ÈpadÈsu,
Na vedhatÊ atthavinicchayaÒÒ|.
PaccatthikÈssa dukhitÈ bhavanti,
DisvÈ mukhaÑ avikÈraÑ purÈÓaÑ.
Jappena mantena subhÈsitena,
AnuppadÈnena paveÓiyÈ vÈ.
YathÈ yathÈ yattha labhetha atthaÑ,
TathÈ tathÈ tattha parakkameyya.
Sace pajÈneyya alabbhaneyyo,
MayÈ va aÒÒena vÈ esa attho.
AsocamÈno adhivÈsayeyya,
KammaÑ daÄhaÑ karomi dÈnÊti.*
EvaÑ vutte MuÓÉo rÈjÈ ÈyasmantaÑ NÈradaÑ etadavoca “ko nÈmo1
ayaÑ bhante dhammapariyÈyo”ti. SokasallaharaÓo nÈma ayaÑ mahÈrÈja
dhammapariyÈyoti. Taggha bhante sokasallaharaÓo2, imaÑ hi me bhante
dhammapariyÈyaÑ sutvÈ sokasallaÑ pahÊnanti.
Atha kho MuÓÉo rÈjÈ PiyakaÑ kosÈrakkhaÑ Èmantesi “tena hi samma
Piyaka BhaddÈya deviyÈ sarÊraÑ jhÈpetha, th|paÒcassÈ karotha, ajjatagge
dÈni mayaÑ nhÈyissÈma ceva vilimpissÈma, bhattaÒca bhuÒjissÈma,
kammante ca payojessÈmÈ”ti. . DasamaÑ.
MuÓÉarÈjavaggo paÒcamo.
TassuddÈnaÑ
Œdiyo Sappuriso IÔÔhÈ, ManÈpadÈyÊbhisandaÑ.
SampadÈ ca DhanaÑ ®hÈnaÑ, Kosalo NÈradena cÈti.

PaÔhamo paÓÓÈsako samatto.
______________________________________________________________
* Khu 5. 131 piÔÔhe JÈtakepi.
1. Ko nu kho (SÊ, I)
2. Taggha bhante sokasallaharaÓo, taggha bhante sokasallaharaÓo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. DutiyapaÓÓÈsaka
(6) 1. NÊvaraÓavagga
1. ŒvaraÓasutta
51. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassesuÑ. BhagavÈ
etadavoca–
PaÒcime bhikkhave ÈvaraÓÈ nÊvaraÓÈ cetaso ajjhÈrutÈ paÒÒÈya
dubbalÊkaraÓÈ. Katame paÒca? KÈmacchando bhikkhave ÈvaraÓo nÊvaraÓo
cetaso ajjhÈruho paÒÒÈya dubbalÊkaraÓo. ByÈpÈdo bhikkhave ÈvaraÓo
nÊvaraÓo cetaso ajjhÈruho paÒÒÈya dubbalÊkaraÓo. ThinamiddhaÑ
bhikkhave ÈvaraÓaÑ nÊvaraÓaÑ cetaso ajjhÈruhaÑ paÒÒÈya
dubbalÊkaraÓaÑ. UddhaccakukkuccaÑ bhikkhave ÈvaraÓaÑ nÊvaraÓaÑ
cetaso ajjhÈruhaÑ paÒÒÈya dubbalÊkaraÓaÑ. VicikicchÈ bhikkhave ÈvaraÓÈ
nÊvaraÓÈ cetaso ajjhÈruhÈ paÒÒÈya dubbalÊkaraÓÈ. Ime kho bhikkhave paÒca
ÈvaraÓÈ nÊvaraÓÈ cetaso ajjhÈruhÈ paÒÒÈya dubbalÊkaraÓÈ.
So vata bhikkhave bhikkhu ime paÒca ÈvaraÓe nÊvaraÓe cetaso
ajjhÈruhe paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe appahÈya abalÈya paÒÒÈya dubbalÈya
attatthaÑ vÈ Òassati, paratthaÑ vÈ Òassati, ubhayatthaÑ vÈ Òassati, uttari1 vÈ
manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ sacchikarissatÊti netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati. SeyyathÈpi bhikkhave nadÊ pabbateyyÈ d|ra~gamÈ2 sÊghasotÈ
hÈrahÈrinÊ, tassÈ puriso ubhato na~galamukhÈni vivareyya. EvaÑ hi so
bhikkhave majjhe nadiyÈ soto vikkhitto visaÔo byÈdiÓÓo neva3 d|ra~gamo
assa na4 sÊghasoto na4 hÈrahÈrÊ5. EvamevaÑ kho bhikkhave so vata bhikkhu
ime paÒca ÈvaraÓe nÊvaraÓe cetaso ajjhÈruhe paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe
appahÈya abalÈya paÒÒÈya dubbalÈya
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1. UttariÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
4. Na ca (Ka)

2. D|ragamÈ (SÊ)

3. Na ceva (Ka)
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attatthaÑ vÈ Òassati, paratthaÑ vÈ Òassati, ubhayatthaÑ vÈ Òassati, uttari vÈ
manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ sacchikarissatÊti netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati.
So vata bhikkhave bhikkhu ime paÒca ÈvaraÓe nÊvaraÓe cetaso
ajjhÈruhe paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe pahÈya balavatiyÈ paÒÒÈya attatthaÑ vÈ
Òassati, paratthaÑ vÈ Òassati, ubhayatthaÑ vÈ Òassati, uttari vÈ
manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ sacchikarissatÊti
ÔhÈnametaÑ vijjati. SeyyathÈpi bhikkhave nadÊ pabbateyyÈ d|ra~gamÈ
sÊghasotÈ hÈrahÈrinÊ. TassÈ puriso ubhato na~galamukhÈni pidaheyya. EvaÑ
hi so bhikkhave majjhe nadiyÈ soto avikkhitto avisaÔo abyÈdiÓÓo
d|ra~gamo ceva assa sÊghasoto ca hÈrahÈrÊ ca. EvamevaÑ kho bhikkhave
so vata bhikkhu ime paÒca ÈvaraÓe nÊvaraÓe cetaso ajjhÈruhe paÒÒÈya
dubbalÊkaraÓe pahÈya balavatiyÈ paÒÒÈya attatthaÑ vÈ Òassati, paratthaÑ vÈ
Òassati, ubhayatthaÑ vÈ Òassati, uttari vÈ manussadhammÈ
alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ sacchikarissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjatÊti. .
PaÔhamaÑ.
2. AkusalarÈsisutta
52. “AkusalarÈsÊ”ti bhikkhave vadamÈno paÒca nÊvaraÓe1 sammÈ
vadamÈno vadeyya, kevalo hÈyaÑ2 bhikkhave akusalarÈsi yadidaÑ paÒca
nÊvaraÓÈ. Katame paÒca? KÈmacchandanÊvaraÓaÑ byÈpÈdanÊvaraÓaÑ
thinamiddhanÊvaraÓaÑ uddhaccakukkuccanÊvaraÓaÑ vicikicchÈnÊvaraÓaÑ.
“AkusalarÈsÊ”ti bhikkhave vadamÈno ime paÒca nÊvaraÓe sammÈ vadamÈno
vadeyya, kevalo hÈyaÑ bhikkhave akusalarÈsi yadidaÑ paÒca nÊvaraÓÈti. .
DutiyaÑ.
3. PadhÈniya~gasutta
53. PaÒcimÈni bhikkhave padhÈniya~gÈni. KatamÈni paÒca? Idha
bhikkhave bhikkhu saddho hoti, saddahati TathÈgatassa bodhiÑ “itipi so
BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid|
Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti.
AppÈbÈdho
______________________________________________________________
1. Ime paÒca nÊvaraÓe (SÊ)

2. HayaÑ (SÊ), cÈyaÑ (SyÈ, KaÑ), sÈyaÑ (Ka)

58

PaÒcakanipÈtapÈÄi

hoti appÈta~ko samavepÈkiniyÈ gahaÓiyÈ samannÈgato nÈtisÊtÈya
nÈccuÓhÈya majjhimÈya padhÈnakkhamÈya, asaÔho hoti amÈyÈvÊ
yathÈbh|taÑ attÈnaÑ ÈvikattÈ Satthari vÈ viÒÒ|su vÈ sabrahmacÈrÊsu,
ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ upasampadÈya, thÈmavÈ daÄhaparakkamo anikkhittadhuro
kusalesu dhammesu, paÒÒavÈ hoti udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya samannÈgato
ariyÈya nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ. ImÈni kho bhikkhave
paÒca padhÈniya~gÈnÊti. . TatiyaÑ.
4. Samayasutta
54. PaÒcime bhikkhave asamayÈ padhÈnÈya. Katame paÒca? Idha
bhikkhave bhikkhu jiÓÓo hoti jarÈyÈbhibh|to. AyaÑ bhikkhave paÔhamo
asamayo padhÈnÈya.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu byÈdhito hoti byÈdhinÈbhibh|to.
AyaÑ bhikkhave dutiyo asamayo padhÈnÈya.
Puna caparaÑ bhikkhave dubbhikkhaÑ hoti dussassaÑ dullabhapiÓÉaÑ,
na sukaraÑ uÒchena paggahena yÈpetuÑ. AyaÑ bhikkhave tatiyo asamayo
padhÈnÈya.
Puna caparaÑ bhikkhave bhayaÑ hoti aÔavisa~kopo, cakkasamÈr|ÄhÈ
jÈnapadÈ pariyÈyanti. AyaÑ bhikkhave catuttho asamayo padhÈnÈya.
Puna caparaÑ bhikkhave saÑgho bhinno hoti, saÑghe kho pana
bhikkhave bhinne aÒÒamaÒÒaÑ akkosÈ ca honti, aÒÒamaÒÒaÑ paribhÈsÈ ca
honti, aÒÒamaÒÒaÑ parikkhepÈ ca honti, aÒÒamaÒÒaÑ pariccajÈ ca honti.
Tattha appasannÈ ceva nappasÊdanti, pasannÈnaÒca ekaccÈnaÑ aÒÒathattaÑ
hoti. AyaÑ bhikkhave paÒcamo asamayo padhÈnÈya. Ime kho bhikkhave
paÒca asamayÈ padhÈnÈyÈti.
PaÒcime bhikkhave samayÈ padhÈnÈya. Katame paÒca? Idha bhikkhave
bhikkhu daharo hoti yuvÈ susu kÈÄakeso bhadrena yobbanena samannÈgato
paÔhamena vayasÈ. AyaÑ bhikkhave paÔhamo samayo padhÈnÈya.
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Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu appÈbÈdho hoti appÈta~ko
samavepÈkiniyÈ gahaÓiyÈ samannÈgato nÈtisÊtÈya nÈccuÓÈya majjhimÈya
padhÈnakkhamÈya. AyaÑ bhikkhave dutiyo samayo padhÈnÈya.
Puna caparaÑ bhikkhave subhikkhaÑ hoti susassaÑ sulabhapiÓÉaÑ,
sukaraÑ uÒchena paggahena yÈpetuÑ. AyaÑ bhikkhave tatiyo samayo
padhÈnÈya.
Puna caparaÑ bhikkhave manussÈ samaggÈ sammodamÈnÈ
avivadamÈnÈ khÊrodakÊbh|tÈ aÒÒamaÒÒaÑ piyacakkh|hi sampassantÈ
viharanti. AyaÑ bhikkhave catuttho samayo padhÈnÈya.
Puna caparaÑ bhikkhave saÑgho samaggo sammodamÈno
avivadamÈno ekuddeso phÈsu viharati, saÑghe kho pana bhikkhave
samagge na ceva aÒÒamaÒÒaÑ akkosÈ honti, na ca aÒÒamaÒÒaÑ paribhÈsÈ
honti, na ca aÒÒamaÒÒaÑ parikkhepÈ honti, na ca aÒÒamaÒÒaÑ pariccajÈ
honti. Tattha appasannÈ ceva pasÊdanti, pasannÈnaÒca bhiyyobhÈvo1 hoti.
AyaÑ bhikkhave paÒcamo samayo padhÈnÈya. Ime kho bhikkhave paÒca
samayÈ padhÈnÈyÈti. . CatutthaÑ.
5. MÈtÈputtasutta
55. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena SÈvatthiyaÑ ubho
mÈtÈputtÈ vassÈvÈsaÑ upagamiÑsu2 bhikkhu ca bhikkhunÊ ca, te
aÒÒamaÒÒassa abhiÓhaÑ dassanakÈmÈ ahesuÑ. MÈtÈpi puttassa abhiÓhaÑ
dassanakÈmÈ ahosi, puttopi mÈtaraÑ abhiÓhaÑ dassanakÈmo ahosi. TesaÑ
abhiÓhaÑ dassanÈ saÑsaggo ahosi, saÑsagge sati vissÈso ahosi, vissÈse sati
otÈro ahosi. Te otiÓÓacittÈ sikkhaÑ apaccakkhÈya dubbalyaÑ anÈvikatvÈ
methunaÑ dhammaÑ paÔiseviÑsu.
Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ
nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ “idha bhante SÈvatthiyaÑ
ubho
______________________________________________________________
1. BhiyyobhÈvÈya (Ka)

2. Upasa~kamiÑsu (Ka)
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mÈtÈputtÈ vassÈvÈsaÑ upagamiÑsu bhikkhu ca bhikkh|nÊ ca, te
aÒÒamaÒÒassa abhiÓhaÑ dassanakÈmÈ ahesuÑ, mÈtÈpi puttassa abhiÓhaÑ
dassanakÈmÈ ahosi, puttopi mÈtaraÑ abhiÓhaÑ dassanakÈmo ahosi. TesaÑ
abhiÓhaÑ dassanÈ saÑsaggo ahosi, saÑsagge sati vissÈso ahosi, vissÈse sati
otÈro ahosi, te otiÓÓacittÈ sikkhaÑ apaccakkhÈya dubbalyaÑ anÈvikatvÈ
methunaÑ dhammaÑ paÔiseviÑs|”ti.
KiÑ nu so bhikkhave moghapuriso maÒÒati “na mÈtÈ putte sÈrajjati,
putto vÈ pana mÈtarÊ”ti. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekar|pampi
samanupassÈmi, evaÑ1 rajanÊyaÑ evaÑ kamanÊyaÑ evaÑ madanÊyaÑ evaÑ
bandhanÊyaÑ evaÑ mucchanÊyaÑ evaÑ antarÈyakaraÑ anuttarassa
yogakkhemassa adhigamÈya. YathayidaÑ bhikkhave itthir|paÑ, itthir|pe
bhikkhave sattÈ rattÈ giddhÈ gathitÈ2 mucchitÈ ajjhosannÈ3, te dÊgharattaÑ
socanti itthir|pavasÈnugÈ.
NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekasaddampi. Ekagandhampi. Ekarakampi.
EkaphoÔÔhabbampi samanupassÈmi evaÑ rajanÊyaÑ evaÑ kamanÊyaÑ evaÑ
madanÊyaÑ evaÑ bandhanÊyaÑ evaÑ mucchanÊyaÑ evaÑ antarÈyakaraÑ
anuttarassa yogakkhemassa adhigamÈya. YathayidaÑ bhikkhave
itthiphoÔÔhabbaÑ, itthiphoÔÔhabbe bhikkhave sattÈ rattÈ giddhÈ gathitÈ
mucchitÈ ajjhosannÈ, te dÊgharattaÑ socanti itthiphoÔÔhabbavasÈnugÈ.
ItthÊ bhikkhave gacchantÊpi purisassa cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, ÔhitÈpi
-pa- nisinnÈpi. SayÈnÈpi. HasantÊpi. BhaÓantÊpi. GÈyantÊpi. RodantÊpi.
UgghÈtitÈpi4. MatÈpi purisassa cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati. YaÑ hi taÑ
bhikkhave sammÈ vadamÈno vadeyya “samantapÈso mÈrassÈ”ti.
MÈtugÈmaÑyeva sammÈ vadamÈno vadeyya “samantapÈso mÈrassÈ”ti.
Sallape asihatthena, pisÈcenÈpi sallape.
ŒsÊvisampi ÈsÊde5, yena daÔÔho na jÊvati.
Natveva eko ekÈya, mÈtugÈmena sallape.
______________________________________________________________
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MuÔÔhassatiÑ tÈ bandhanti, pekkhitena sitena ca1.
Athopi dunnivatthena, maÒjunÈ bhaÓitena ca.
Neso jano svÈsÊsado, api ugghÈtito mato.
PaÒca kÈmaguÓÈ ete, itthir|pasmiÑ dissare.
R|pÈ saddÈ rasÈ gandhÈ, phoÔÔhabbÈ ca manoramÈ.
TesaÑ kÈmoghav|ÄhÈnaÑ, kÈme aparijÈnataÑ.
KÈlaÑ gati2 bhavÈbhavaÑ, saÑsÈrasmiÑ purakkhatÈ.
Ye ca kÈme pariÒÒÈya, caranti akutobhayÈ.
Te ve pÈra~gatÈ loke, ye pattÈ Èsavakkhayanti.
PaÒcamaÑ.
6. UpajjhÈyasutta
56. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena sako upajjhÈyo tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ sakaÑ upajjhÈyaÑ etadavoca “etarahi me bhante
madhurakajÈto ceva kÈyo, disÈ ca me na pakkhÈyanti, dhammÈ ca maÑ
nappaÔibhanti, thinamiddhaÒca me cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, anabhirato ca
brahmacariyaÑ carÈmi, atthi ca me dhammesu vicikicchÈ”ti.
Atha kho so bhikkhu taÑ saddhivihÈrikaÑ bhikkhuÑ ÈdÈya yena
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ
etadavoca “ayaÑ bhante bhikkhu evamÈha ‘etarahi me bhante
madhurakajÈto ceva kÈyo, disÈ ca maÑ na pakkhÈyanti, dhammÈ ca me
nappaÔibhanti, thinamiddhaÒca me cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, anabhirato ca
brahmacariyaÑ carÈmi, atthi ca me dhammesu vicikicchÈ’ti”.
EvaÑ hetaÑ bhikkhu hoti indriyesu aguttadvÈrassa bhojane
amattaÒÒuno jÈgariyaÑ ananuyuttassa avipassakassa kusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ pubbarattÈpararattaÑ bodhipakkhiyÈnaÑ dhammÈnaÑ
bhÈvanÈnuyogaÑ ananuyuttassa viharato yaÑ madhurakajÈto ceva kÈyo
hoti, disÈ cassa
______________________________________________________________
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na pakkhÈyanti, dhammÈ ca taÑ nappaÔibhanti, thinamiddhaÒcassa cittaÑ
pariyÈdÈya tiÔÔhati, anabhirato ca brahmacariyaÑ carati, hoti cassa
dhammesu vicikicchÈ. TasmÈ tiha te bhikkhu evaÑ sikkhitabbaÑ “indriyesu
guttadvÈro bhavissÈmi bhojane mattaÒÒ| jÈgariyaÑ anuyutto vipassako
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pubbarattÈpararattaÑ bodhipakkhiyÈnaÑ
dhammÈnaÑ bhÈvanÈnuyogaÑ anuyutto viharissÈmÊ”ti. EvaÑ hi te bhikkhu
sikkhitabbanti.
Atha kho so bhikkhu BhagavatÈ iminÈ ovÈdena ovadito 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 brahmacariyaÑ, kataÑ
karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti abbhaÒÒÈsi. AÒÒataro pana so bhikkhu
arahataÑ ahosi.
Atha kho so bhikkhu arahattaÑ patto yena sako upajjhÈyo
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ sakaÑ upajjhÈyaÑ etadavoca “etarahi me
bhante na ceva1 madhurakajÈto kÈyo, disÈ ca me pakkhÈyanti, dhammÈ ca
maÑ paÔibhanti, thinamiddhaÒca me cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhati, abhirato
ca brahmacariyaÑ carÈmi, natthi ca me dhammesu vicikicchÈ”ti. Atha kho
so bhikkhu taÑ saddhivihÈrikaÑ bhikkhuÑ ÈdÈya yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi,
ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “ayaÑ bhante
bhikkhu evamÈha ‘etarahi me bhante na ceva madhurakajÈto kÈyo, disÈ ca
me pakkhÈyanti, dhammÈ ca maÑ paÔibhanti, thinamiddhaÒca me cittaÑ na
pariyÈdÈya tiÔÔhati, abhirato ca brahmacariyaÑ carÈmi, natthi ca me
dhammesu vicikicchÈ’ti”.
EvaÑ hetaÑ bhikkhu hoti indriyesu guttadvÈrassa bhojane mattaÒÒuno
jÈgariyaÑ anuyuttasa vipassakassa kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ
pubbarattÈpararattaÑ bodhipakkhiyÈnaÑ dhammÈnaÑ bhÈvanÈnuyogaÑ
anuyuttassa viharato yaÑ na ceva madhurakajÈto kÈyo hoti, disÈ cassa
pakkhÈyanti, dhammÈ
______________________________________________________________
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ca taÑ paÔibhanti, thinamiddhaÒcassa cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhati, abhirato
ca brahmacariyaÑ carati, na cassa hoti dhammesu vicikicchÈ. TasmÈ tiha vo
bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “indriyesu guttadvÈrÈ bhavissÈma, bhojane
mattaÒÒuno jÈgariyaÑ anuyuttÈ vipassakÈ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ
pubbarattÈpararattaÑ bodhipakkhiyÈnaÑ dhammÈnaÑ bhÈvanÈnuyogaÑ
anuyuttÈ viharissÈmÈ”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti. . ChaÔÔhaÑ.
7. AbhiÓhapaccavekkhitabba ÔhÈnasutta
57. PaÒcimÈni bhikkhave ÔhÈnÈni abhiÓhaÑ paccavekkhitabbÈni itthiyÈ
vÈ purisena vÈ gahaÔÔhena vÈ pabbajitena vÈ. KatamÈni paÒca?
“JarÈdhammomhi, jaraÑ anatÊto”ti abhiÓhaÑ paccavekkhitabbaÑ itthiyÈ vÈ
purisena vÈ gahaÔÔhena vÈ pabbajitena vÈ, “byÈdhidhammomhi, byÈdhiÑ
anatÊto”ti abhiÓhaÑ paccavekkhitabbaÑ itthiyÈ vÈ purisena vÈ gahaÔÔhena vÈ
pabbajitena vÈ, “maraÓadhammomhi, maraÓaÑ anatÊto”ti abhiÓhaÑ
paccavekkhitabbaÑ itthiyÈ vÈ purisena vÈ gahaÔÔhena vÈ pabbajitena vÈ,
“sabbehi me piyehi manÈpehi nÈnÈbhÈvo vinÈbhÈvo”ti abhiÓhaÑ
paccavekkhitabbaÑ itthiyÈ vÈ purisena vÈ gahaÔÔhena vÈ pabbajitena vÈ,
“kammassakomhi, kammadÈyÈdo kammayoni kammabandhu
kammapaÔisaraÓo, yaÑ kammaÑ karissÈmi kalyÈÓaÑ vÈ pÈpakaÑ vÈ, tassa
dÈyÈdo bhavissÈmÊ”ti abhiÓhaÑ paccavekkhitabbaÑ itthiyÈ vÈ purisena vÈ
gahaÔÔhena vÈ pabbajitena vÈ.
KiÒca bhikkhave atthavasaÑ paÔicca “jarÈdhammomhi, jaraÑ anatÊto”ti
abhiÓhaÑ paccavekkhitabbaÑ itthiyÈ vÈ purisena vÈ gahaÔÔhena vÈ
pabbajitena vÈ. Atthi bhikkhave sattÈnaÑ yobbane yobbanamado, yena
madena mattÈ kÈyena duccaritaÑ caranti, vÈcÈya duccaritaÑ caranti,
manasÈ duccaritaÑ caranti. Tassa taÑ ÔhÈnaÑ abhiÓhaÑ paccavekkhato yo
yobbane yobbanamado, so sabbaso pÈ pahÊyati, tanu vÈ pana hoti. IdaÑ kho
bhikkhave atthavasaÑ paÔicca “jarÈdhammomhi, jaraÑ anatÊto”ti abhiÓhaÑ
paccavekkhitabbaÑ itthiyÈ vÈ purisena vÈ gahaÔÔhena vÈ pabbajitena vÈ.
KiÒci bhikkhave atthavasaÑ paÔicca “byÈdhidhammomhi, byÈdhiÑ
anatÊto”ti abhiÓhaÑ paccavekkhitabbaÑ itthiyÈ vÈ purisena vÈ gahaÔÔhena vÈ
pabbajitena vÈ. Atthi bhikkhave sattÈnaÑ Èrogye Èrogyamado, yena madena
mattÈ
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kÈyena duccaritaÑ caranti, vÈcÈya duccaritaÑ caranti, manasÈ duccaritaÑ
caranti. Tassa taÑ ÔhÈnaÑ abhiÓhaÑ paccavekkhato yo Èrogye Èrogyamado,
so sabbaso vÈ pahÊyati, tanu vÈ pana hoti. IdaÑ kho bhikkhave atthavasaÑ
paÔicca “byÈdhidhammomhi, byÈdhiÑ anatÊto”ti abhiÓhaÑ
paccavekkhitabbaÑ itthiyÈ vÈ purisena vÈ gahaÔÔhena vÈ pabbajitena vÈ.
KiÒca bhikkhave atthavasaÑ paÔicca “maraÓadhammomhi, maraÓaÑ
anatÊto”ti abhiÓhaÑ paccavekkhitabbaÑ itthiyÈ vÈ purisena vÈ gahaÔÔhena vÈ
pabbajitena vÈ. Atthi bhikkhave sattÈnaÑ jÊvite jÊvitamado, yena madena
mattÈ kÈyena duccaritaÑ caranti, vÈcÈya duccaritaÑ caranti, manasÈ
duccaritaÑ caranti. Tassa taÑ ÔhÈnaÑ abhiÓhaÑ paccavekkhato yo jÊvite
jÊvitamado, so sabbaso vÈ pahÊyati, tanu vÈ pana hoti. IdaÑ kho bhikkhave
atthavasaÑ paÔicca “maraÓadhammomhi, maraÓaÑ anatÊto”ti abhiÓhaÑ
paccavekkhitabbaÑ itthiyÈ vÈ purisena vÈ gahaÔÔhena vÈ pabbajitena vÈ.
KiÒca bhikkhave atthavasaÑ paÔicca “sabbehi me piyehi manÈpehi
nÈnÈbhÈvo vinÈbhÈvo’ti abhiÓhaÑ paccavekkhitabbaÑ itthiyÈ vÈ purisena
vÈ gahaÔÔhena vÈ pabbajitena vÈ. Atthi bhikkhave sattÈnaÑ piyesu manÈpesu
yo chandarÈgo, yena rÈgena rattÈ kÈyena duccaritaÑ caranti, vÈcÈya
duccaritaÑ caranti, manasÈ duccaritaÑ caranti. Tassa taÑ ÔhÈnaÑ abhiÓhaÑ
paccavekkhato yo piyesu manÈpesu chandarÈgo, so sabbaso vÈ pahÊyati tanu
vÈ pana hoti. IdaÑ kho bhikkhave atthavasaÑ paÔicca “sabbehi me piyehi
manÈpehi nanÈbhÈvo vinÈbhÈvo”ti abhiÓhaÑ paccavekkhitabbaÑ itthiyÈ vÈ
purisena vÈ gahaÔÔhena vÈ pabbajitena vÈ.
KiÒca bhikkhave atthavasaÑ paÔicca “kammassakomhi, kammadÈyÈdo
kammayoni kammabandhu kammapaÔisaraÓo. YaÑ kammaÑ karissÈmi
kalyÈÓaÑ vÈ pÈpakaÑ vÈ, tassa dÈyÈdo bhavissÈmÊ”ti abhiÓhaÑ
paccavekkhitabbaÑ itthiyÈ vÈ purisena vÈ gahaÔÔhena vÈ pabbajitena vÈ.
Atthi bhikkhave sattÈnaÑ kÈyaduccaritaÑ vacÊduccaritaÑ manoduccaritaÑ.
Tassa taÑ ÔhÈnaÑ abhiÓhaÑ paccavekkhato sabbaso vÈ duccaritaÑ pahÊyati,
tanu vÈ pana hoti. IdaÑ kho bhikkhave atthavasaÑ paÔicca
“kammassakomhi, kammadÈyÈdo kammayoni kammabandhu
kammapaÔisaraÓo, yaÑ kammaÑ karissÈmi kalyÈÓaÑ vÈ pÈpakaÑ vÈ, tassa
dÈyÈdo
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bhavissÈmÊ”ti abhiÓhaÑ paccavekkhitabbaÑ itthiyÈ vÈ purisena vÈ
gahaÔÔhena vÈ pabbajitena vÈ.
Sa kho1 so bhikkhave ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “na kho
ahaÒÒeveko jarÈdhammo2 jaraÑ anatÊto. Atha kho yÈvatÈ sattÈnaÑ Ègati
gati cuti upapatti, sabbe sattÈ jarÈdhammÈ jaraÑ anatÊtÈ”ti, tassa taÑ ÔhÈnaÑ
abhiÓhaÑ paccavekkhato maggo saÒjÈyati, so taÑ maggaÑ Èsevati bhÈveti
bahulÊkaroti. Tassa taÑ maggaÑ Èsevato bhÈvayato bahulÊkaroto
saÑyojanÈni sabbaso pahÊyanti, anusayÈ byantÊhonti.
“Na kho ahaÒÒeveko byÈdhidhammo byÈdhiÑ anatÊto. Atha kho yÈvatÈ
sattÈnaÑ Ègati gati cuti upapatti, sabbe sattÈ byÈdhidhammÈ byÈdhiÑ
anatÊtÈ”ti, tassa taÑ ÔhÈnaÑ abhiÓhaÑ paccavekkhato maggo saÒjÈyati, so
taÑ maggaÑ Èsevati bhÈveti bahulÊkaroti. Tassa taÑ maggaÑ Èsevato
bhÈvayato bahulÊkaroto saÑyojanÈni sabbaso pahÊyanti, anusayÈ
byantÊhonti.
“Na kho ahaÒÒeveko maraÓadhammo maraÓaÑ anatÊto. Atha kho
yÈvatÈ sattÈnaÑ Ègati gati cuti upapatti, sabbe sattÈ maraÓadhammÈ
maraÓaÑ anatÊtÈ”ti, tassa taÑ ÔhÈnaÑ abhiÓhaÑ paccavekkhato maggo
saÒjÈyati, so taÑ maggaÑ Èsevati bhÈveti bahulÊkaroti. Tassa taÑ maggaÑ
Èsevato bhÈvayato bahulÊkaroto saÑyojanÈni sabbaso pahÊyanti, anusayÈ
byantÊhonti.
“Na kho mayhevekassa sabbehi piyehi manÈpehi nÈnÈbhÈve vinÈbhÈvo.
Atha kho yÈvatÈ sattÈnaÑ Ègati gati cuti upapatti, sabbesaÑ sattÈnaÑ piyehi
manÈpehi nÈnÈbhÈvo vinÈbhÈvo”ti, tassa taÑ ÔhÈnaÑ abhiÓhaÑ
paccavekkhato maggo saÒjÈyati, so taÑ maggaÑ Èsevati bhÈveti
bahulÊkaroti. Tassa taÑ maggaÑ Èsevato bhÈvayato bahulÊkaroto
saÑyojanÈni sabbaso pahÊyanti, anusayÈ byantÊhonti.
______________________________________________________________
1. Sace (I, Ka)

2. AhaÒceveko jarÈdhammomhi (Ka)
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“Na kho ahaÒÒeveko kammassako kammadÈyÈdo kammayoni
kammabandhu kammappaÔisaraÓo, yaÑ kammaÑ karissÈmi kalyÈÓaÑ vÈ
pÈpakaÑ vÈ, tassa dÈyÈdo bhavissÈmi. Atha kho yÈvatÈ sattÈnaÑ Ègati gati
cuti upapatti, sabbe sattÈ kammassakÈ kammadÈyÈdÈ kammayoni
kammabandhu kammappaÔisaraÓÈ, yaÑ kammaÑ karissanti kalyÈÓaÑ vÈ
pÈpakaÑ vÈ, tassa dÈyÈdÈ bhavissantÊ”ti, tassa taÑ ÔhÈnaÑ abhiÓhaÑ
paccavekkhato maggo saÒjÈyati, so taÑ maggaÑ Èsevati bhÈveti
bahulÊkaroti. Tassa taÑ maggaÑ Èsevato bhÈvayato bahulÊkaroto
saÑyojanÈni sabbaso pahÊyanti, anusayÈ byantÊhontÊti.
ByÈdhidhammÈ jarÈdhammÈ, atho maraÓadhammino.
YathÈ dhammÈ tathÈ sattÈ1, jigucchanti puthujjanÈ.
AhaÒce taÑ jiguccheyyaÑ, evaÑdhammesu pÈÓisu.
Na metaÑ patir|pa’ssa, mama evaÑ vihÈrino.
SohaÑ evaÑ viharanto, ÒatvÈ dhammaÑ nir|padhiÑ.
Œrogye yobbanasmiÒca, jÊvitasmiÒca ye madÈ.
Sabbe made abhibhosmi, nekkhammaÑ daÔÔhu khemato2.
Tassa me ahu ussÈho, nibbÈnaÑ abhipassato.
NÈhaÑ bhabbo etarahi, kÈmÈni paÔisevituÑ.
Anivatti3 bhavissÈmi, brahmacariyaparÈyaÓoti. . SattamaÑ.
8. LicchavikumÈrakasutta
58. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ
pattacÊvaramÈdÈya VesÈliÑ piÓÉÈya pÈvisi, VesÈliyaÑ piÓÉÈya caritvÈ
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto MahÈvanaÑ ajjhogÈhetvÈ aÒÒatarasmiÑ
rukkham|le divÈvihÈraÑ nisÊdi.
Tena kho pana samayena sambuhulÈ LicchavikumÈrakÈ sajjÈni dhan|ni
ÈdÈya kukkurasaÑghaparivutÈ MahÈvane anuca~kamamÈnÈ anuvicaramÈnÈ
______________________________________________________________
1. SantÈ (SyÈ, KaÑ)
2. Nekkhamme daÔÔhu khemataÑ (AÑ 1. 145 piÔÔhe) ubhayatthapi AÔÔhakathÈya sameti.
3. AnivattÊ (?)
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addasu BhagavantaÑ aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisinnaÑ, disvÈna sajjÈni
dhan|ni nikkhipitvÈ kukkurasaÑghaÑ ekamantaÑ uyyojetvÈ yena BhagavÈ
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ tuÓhÊbh|tÈ
tuÓhÊbh|tÈ paÒjalikÈ BhagavantaÑ payirupÈsanti.
Tena kho pana samayena MahÈnÈmo Licchavi MahÈvane
ja~ghÈvihÈraÑ anuca~kamamÈno addasa te LicchavikumÈrake tuÓhÊbh|te
tuÓhÊbh|te paÒjalike BhagavantaÑ payirupÈsante, disvÈ yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi,
ekamantaÑ nisinno kho MahÈnÈmo Licchavi udÈnaÑ udÈnesi “bhavissanti
VajjÊ, bhavissanti VajjÊ”ti.
KiÑ pana tvaÑ MahÈnÈma evaÑ vadesi “bhavissanti VajjÊ, bhavissanti
VajjÊ”ti. Ime bhante LicchavikumÈrakÈ caÓÉÈ pharusÈ apÈnubhÈ1. YÈnipi
tÈni kulesu paheÓakÈni2 pahÊyanti ucch|ti vÈ badarÈti vÈ p|vÈti vÈ modakÈti
vÈ saÑkulikÈti vÈ3, tÈni vilumpitvÈ vilumpitvÈ khÈdanti. KulitthÊnampi
kulakumÈrÊnampi pacchÈliyaÑ khipanti, te dÈnime tuÓhÊbh|tÈ tuÓhÊbh|tÈ
paÒjilikÈ BhagavantaÑ payirupÈsantÊti.
Yassa kassaci MahÈnÈma kulaputtassa paÒca dhammÈ saÑvijjanti, yadi
vÈ raÒÒo khattiyassa muddhÈvasittassa4, yadi vÈ raÔÔhikassa pettanikassa,
yadi vÈ senÈya senÈpatikassa, yadi vÈ gÈmagÈmaÓikassa, yadi vÈ
p|gagÈmaÓikassa, ye vÈ pana kulesu paccekÈdhipaccaÑ kÈrenti, vuddhiyeva
pÈÔika~khÈ no parihÈni.
Katame paÒca? Idha MahÈnÈma kulaputto uÔÔhÈnavÊriyÈdhigatehi
bhogehi bÈhÈbalaparicitehi sedÈvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi
mÈtÈpitaro sakkaroti garuÑ karoti mÈneti p|jeti, tamenaÑ mÈtÈpitaro
sakkatÈ garukatÈ mÈnitÈ p|jitÈ kalyÈÓena manasÈ anukampanti “ciraÑ jÊva,
dÊghamÈyuÑ pÈlehÊ”ti. MÈtÈpitÈnukampitassa MahÈnÈma kulaputtassa
vuddhiyeva pÈÔika~khÈ no parihÈni.
______________________________________________________________
1. ApajahÈti (SÊ), apÈÔubhÈ (SyÈ, KaÑ), apajahÈ (I), apÈnutÈ (katthaci)
2. PahÊnakÈni (SÊ), pahÊÓakÈni (SyÈ, KaÑ, I)
3. SakkhalikÈti vÈ (SÊ, I)
4. MuddhÈbhisittassa (Ka), upari 134, 136 piÔÔhesu passitabbaÑ.
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Puna caparaÑ MahÈnÈma kulaputto uÔÔhÈnavÊriyÈdhigatehi bhogehi
bÈhÈbalaparicitehi sedÈvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi
puttadÈradÈsakammakaraporise sakkaroti garuÑ karoti mÈneti p|jeti,
tamenaÑ puttadÈradÈsakammakaraporisÈ sakkatÈ garukatÈ mÈnitÈ p|jitÈ
kalyÈÓena manasÈ anukampanti “ciraÑ jÊva, dÊghamÈyuÑ pÈlehÊ”ti.
PuttadÈradÈsakammakaraporisÈnukampitassa MahÈnÈma kulaputtassa
vuddhiyeva pÈÔika~khÈ no parihÈni.
Puna caparaÑ MahÈnÈma kulaputto uÔÔhÈnavÊriyÈdhigatehi bhogehi
bÈhÈbalaparicitehi sedÈvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi
khettakammantasÈmantasabyohÈre1 sakkaroti garuÑ karoti mÈneti p|jeti,
tamenaÑ khettakammantasÈmantasabyohÈrÈ sakkatÈ garukatÈ mÈnitÈ p|jitÈ
kalyÈÓena manasÈ anukampanti “ciraÑ jÊva, dÊghamÈyuÑ pÈlehÊ”ti.
KhettakammantasÈmanta sabyohÈrÈnukampitassa MahÈnÈma kulaputtassa
vuddhiyeva pÈÔika~khÈ no parihÈni.
Puna caparaÑ MahÈnÈma kulaputto uÔÔhÈnavÊriyÈdhigatehi bhogehi
bÈhÈbalaparicitehi sedÈvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi yÈvatÈ
balipaÔiggÈhikÈ devatÈ sakkaroti garuÑ karoti mÈneti p|jeti tamenaÑ
balipaÔiggÈhikÈ devatÈ sakkatÈ garukatÈ mÈnitÈ p|jitÈ kalyÈÓena manasÈ
anukampanti “ciraÑ jÊva, dÊghamÈyuÑ pÈlehÊ”ti. DevatÈnukampitassa
MahÈnÈma kulaputtassa vuddhiyeva pÈÔika~khÈ no parihÈni.
Puna caparaÑ MahÈnÈma kulaputto uÔÔhÈnavÊriyÈdhigatehi bhogehi
bÈhÈbalaparicitehi sedÈvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi
samaÓabrÈhmaÓe sakkaroti garuÑ karoti mÈneti p|jeti, tamenaÑ
samaÓabrÈhmaÓÈ sakkatÈ garukatÈ mÈnitÈ p|jitÈ kalyÈÓena manasÈ
anukampanti “ciraÑ jÊva, dÊghamÈyuÑ pÈlehÊ”ti.
SamaÓabrÈhmaÓÈnukampitassa MahÈnÈma kulaputtassa vuddhiyeva
pÈÔika~khÈ no parihÈni.
Yassa kassaci MahÈnÈma kulaputtassa ime paÒca dhammÈ saÑvijjanti,
yadi vÈ raÒÒo khattiyassa muddhÈbhisittassa, yadi vÈ raÔÔhikassa
______________________________________________________________
1. ...sÈmantasaÑvohÈre (SÊ, I)
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pettanikassa, yadi vÈ senÈya senÈpatikassa, yadi vÈ gÈmagÈmaÓikassa, yadi
vÈ p|gagÈmaÓikassa, ye vÈ pana kulesu paccekÈdhipaccaÑ kÈrenti,
vuddhiyeva pÈÔika~khÈ no parihÈnÊti.
MÈtÈpitukiccakaro, puttadÈrahito sadÈ.
Antojanassa atthÈya, ye cassa anujÊvino.
UbhinnaÒceva atthÈya, vadaÒÒ| hoti sÊlavÈ.
©ÈtÊnaÑ pubbapetÈnaÑ, diÔÔhe dhamme ca jÊvataÑ1.
SamaÓÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ, devatÈnaÒca paÓÉito.
VittisaÒjanano hoti, dhammena gharamÈvasaÑ.
So karitvÈna kalyÈÓaÑ, pujjo hoti pasaÑsiyo.
Idheva naÑ pasaÑsanti, pecca sagge pamodatÊti. . AÔÔhamaÑ.
9. PaÔhamavuÉÉhapabbajitasutta
59. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato dullabho
vuÉhupabbajito. Katamehi paÒcahi? Dullabho bhikkhave vuÉhupabbajito
nipuÓo, dullabho Èkappasampanno, dullabho bahussuto, dullabho
dhammakathiko, dullabho vinayadharo. Imehi kho bhikkhave paÒcahi
dhammehi samannÈgato dullabho vuÉhupabbajitoti. . NavamaÑ.
10. DutiyavuÉÉhapabbajitasutta
60. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato dullabho
vuÉhupabbajito, katamehi paÒcahi? Dullabho bhikkhave vuÉhupabbajito
suvaco, dullabho suggahitaggÈhi, dullabho padakkhiÓaggÈhÊ, dullabho
dhammakathiko, dullabho vinayadharo. Imehi kho bhikkhave paÒcahi
dhammehi samannÈgato dullabho vuÉhupabbajitoti. . DasamaÑ.
NÊvaraÓavaggo paÔhamo.
TassuddÈnaÑ
ŒvaraÓaÑ RÈsi A~gÈni, SamayaÑ MÈtuputtikÈ.
UpajjhÈ ®hÈnÈ Licchavi, KumÈrÈ aparÈ duveti.
______________________________________________________________
1. JÊvinaÑ (SÊ), jÊvitaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
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(7) 2. SaÒÒÈvagga
1. PaÔhamasaÒÒÈsutta

61. PaÒcimÈ bhikkhave saÒÒÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ honti
mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈ. KatamÈ paÒca? AsubhasaÒÒÈ
maraÓasaÒÒÈ ÈdÊnavasaÒÒÈ ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÈ sabbaloke anabhiratasaÒÒÈ1.
ImÈ kho bhikkhave paÒca saÒÒÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ honti
mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈti. . PaÔhamaÑ.
2. DutiyasaÒÒÈsutta
62. PaÒcimÈ bhikkhave saÒÒÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ honti
mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈ. KatamÈ paÒca? AniccasaÒÒÈ
anattasaÒÒÈ maraÓasaÒÒÈ ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÈ sabbaloke anabhiratasaÒÒÈ.
ImÈ kho bhikkhave paÒca saÒÒÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ honti
mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈti. . DutiyaÑ.
3. PaÔhamavaÉÉhisutta
63. PaÒcahi bhikkhave vaÉÉhÊhi vaÉÉhamÈno ariyasÈvako ariyÈya
vaÉÉhiyÈ vaÉÉhati, sÈrÈdÈyÊ ca hoti varÈdÈyÊ ca kÈyassa. KatamÈhi paÒcahi?
SaddhÈya vaÉÉhati, sÊlena vaÉÉhati, sutena vaÉÉhati, cÈgena vaÉÉhati,
paÒÒÈya vaÉÉhati. ImÈhi kho bhikkhave paÒcahi vaÉÉhÊhi vaÉÉhamÈno
ariyasÈvako ariyÈya vaÉÉhiyÈ vaÉÉhati, sÈrÈdÈyÊ ca hoti varÈdÈyÊ ca
kÈyassÈti.
SaddhÈya sÊlena ca yo pavaÉÉhati2,
PaÒÒÈya cÈgena sutena c|bhayaÑ.
So tÈdiso sappuriso vicakkhaÓo,
ŒdÊyatÊ sÈramidheva attanoti. . TatiyaÑ.
______________________________________________________________
1. AnabhiratisaÒÒÈ (Ka), upari 126, 244 piÔÔhesu passitabbaÑ.
2. Yodha vaÉÉhati (SÊ)

(7) 2. SaÒÒÈvagga

71

4. DutiyavaÉÉhisutta
64. PaÒcahi bhikkhave vaÉÉhÊhi vaÉÉhamÈnÈ ariyasÈvikÈ ariyÈya
vaÉÉhiyÈ vaÉÉhati, sÈrÈdÈyinÊ ca hoti varÈdÈyinÊ ca kÈyassa. KatamÈhi
paÒcahi? SaddhÈya vaÉÉhati, sÊlena vaÉÉhati, sutena vaÉÉhati, cÈgena
vaÉÉhati, paÒÒÈya vaÉÉhati. ImÈhi kho bhikkhave paÒcahi vaÉÉhÊhi
vaÉÉhamÈnÈ ariyasÈvikÈ ariyÈya vaÉÉhiyÈ vaÉÉhati, sÈrÈdÈyinÊ ca hoti
varÈdÈyinÊ ca kÈyassÈti.
SaddhÈya sÊlena ca yÈ pavaÉÉhati1,
PaÒÒÈya cÈgena sutena c|bhayaÑ.
SÈ tÈdisÊ sÊlavatÊ upÈsikÈ,
ŒdÊyatÊ sÈramidheva attanoti. . CatutthaÑ.
5. SÈkacchasutta
65. * PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu
alaÑsÈkaccho sabrahmacÈrÊnaÑ. Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave
bhikkhu attanÈ ca sÊlasampanno hoti, sÊlasampadÈya kathÈya ca ÈgataÑ
paÒhaÑ byÈkattÈ hoti, attanÈ ca samÈdhisampanno hoti, samÈdhisampadÈya
kathÈya ca ÈgataÑ paÒhaÑ byÈkattÈ hoti, attanÈ ca paÒÒÈsampanno hoti,
paÒÒÈsampadÈya kathÈya ca ÈgataÑ paÒhaÑ byÈkattÈ hoti, attanÈ ca
vimuttisampanno hoti, vimuttisampadÈya kathÈya ca ÈgataÑ paÒhaÑ
byÈkattÈ hoti, attanÈ ca vimuttiÒÈÓadassanasampanno hoti,
vimuttiÒÈÓadassana sampadÈya kathÈya ca ÈgataÑ paÒhaÑ byÈkattÈ hoti.
Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu
alaÑsÈkaccho sabrahmacÈrÊnanti. . PaÒcamaÑ.
6. SÈjÊvasutta
66. + PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑsÈjÊvo
sabrahmacÈrÊnaÑ. Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave bhikkhu attanÈ ca
sÊlasampanno hoti, sÊlasampadÈya kathÈya ca kataÑ paÒhaÑ byÈkattÈ hoti,
attanÈ ca samÈdhisampanno hoti, samÈdhisampadÈya kathÈya
______________________________________________________________
* Upari 167 piÔÔhepi.

1. YÈdhu vaÉÉhati (SÊ)

+ Upari 168 piÔÔhepi.
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ca kataÑ paÒhaÑ byÈkattÈ hoti, attanÈ ca paÒÒÈsampanno hoti,
paÒÒÈsampadÈya kathÈya ca kataÑ paÒhaÑ byÈkattÈ hoti, attanÈ ca
vimuttisampanno hoti, vimuttisampadÈya kathÈya ca kataÑ paÒhaÑ
byÈkattÈ hoti, attanÈ ca vimuttiÒÈÓadassanasampanno hoti,
vimuttiÒÈÓadassanasampadÈya kathÈya ca kataÑ paÒhaÑ byÈkattÈ hoti.
Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑsÈjÊvo
sabrahmacÈrÊnanti. . ChaÔÔhaÑ.
7. PaÔhama iddhipÈdasutta
67. Yo hi koci bhikkhave bhikkhu vÈ bhikkh|nÊ vÈ paÒca dhamme1
bhÈveti, paÒca dhamme1 bahulÊkaroti, tassa dvinnaÑ phalÈnaÑ aÒÒataraÑ
phalaÑ pÈÔika~khaÑ diÔÔheva dhamme aÒÒÈ, sati vÈ upÈdisese anÈgÈmitÈ.
Katame paÒca? Idha bhikkhave bhikkhu
chandasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti.
VÊriyasamÈdhi. CittasamÈdhi.
VÊmaÑsÈsamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti
ussoÄhiÒÒeva paÒcamiÑ2. Yo hi koci bhikkhave bhikkhu vÈ bhikkhunÊ vÈ
ime paÒca dhamme bhÈveti, ime paÒca dhamme bahulÊkaroti, tassa dvinnaÑ
phalÈnaÑ aÒÒataraÑ phalaÑ pÈÔika~khaÑ diÔÔheva dhamme aÒÒÈ, sati vÈ
upÈdisese anÈgÈmitÈti. . SattamaÑ.
8. Dutiya iddhipÈdasutta
68. PubbevÈhaÑ bhikkhave sambodhÈ anabhisambuddho bodhisattova
samÈno paÒca dhamme bhÈvesiÑ, paÒca dhamme bahulÊkÈsiÑ3. Katame
paÒca? ChandasamÈ dhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ
bhÈvesiÑ. VÊriyasamÈdhi. Citta samÈdhi.
VÊmaÑsÈsamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈvesiÑ
ussoÄhiÒÒeva paÒcamiÑ. So kho ahaÑ bhikkhave imesaÑ
ussoÄhipaÒcamÈnaÑ dhammÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ yassa yassa
abhiÒÒÈsacchikaraÓÊyassa dhammassa cittaÑ abhininnÈmesiÑ
abhiÒÒÈsacchikiriyÈya, tatra tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓiÑ sati sati
Èyatane.
______________________________________________________________
1. Ime paÒca dhamme (Ka)
3. BahulimakÈsiÑ (Ka), bahulamakÈsiÑ (Ka)

2. UssoÄhÊyeva paÒcamÊ (SÊ)
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So sace Èka~khiÑ “anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhaveyyaÑ -payÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteyyan”ti, tatra tatreva
sakkhibhabbataÑ pÈpuÓiÑ sati sati Èyatane.
So sace Èka~khiÑ -pa- “ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
vihareyyan”ti, tatra tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓiÑ sati sati Èyataneti. .
AÔÔhamaÑ.
9. NibbidÈsutta
69. PaÒcime bhikkhave dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ ekantanibbidÈya
virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya
saÑvattanti.
Katame paÒca? Idha bhikkhave bhikkhu asubhÈnupassÊ kÈye viharati,
ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÊ, sabbaloke anabhiratasaÒÒÊ1, sabbasa~khÈresu
aniccÈnupassÊ, maraÓasaÒÒÈ kho panassa ajjhattaÑ s|paÔÔhitÈ hoti. Ime kho
bhikkhave paÒca dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ ekantanibbidÈya virÈgÈya
nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattantÊti. .
NavamaÑ.
10. Œsavakkhayasutta
70. PaÒcime bhikkhave dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ ÈsavÈnaÑ khayÈya
saÑvattanti. Katame paÒca? Idha bhikkhave bhikkhu asubhÈnupassÊ kÈye
viharati, ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÊ, sabbaloke anabhiratasaÒÒÊ, sabbasa~khÈresu
aniccÈnupassÊ, maraÓasaÒÒÈ kho panassa ajjhattaÑ s|paÔÔhitÈ hoti. Ime kho
bhikkhave paÒca dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ ÈsavÈnaÑ khayÈya
saÑvattantÊti. . DasamaÑ.
SaÒÒÈvaggo dutiyo.
TassuddÈnaÑ
Dve ca SaÒÒÈ dve VaÉÉhÊ ca, SÈkacchena ca SÈjÊvaÑ.
IddhipÈdÈ ca dve vuttÈ, NibbidÈ cÈsavakkhayÈti.
______________________________________________________________
1. AnabhiratisaÒÒÊ (Ka), upari 126, 244 piÔÔhesu passitabbaÑ.
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71. PaÒcime bhikkhave dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ cetovimuttiphalÈ ca
honti cetovimuttiphalÈnisaÑsÈ ca, paÒÒÈvimuttiphalÈ ca honti
paÒÒÈvimuttiphalÈnisaÑsÈ ca.
Katame paÒca? Idha bhikkhave bhikkhu asubhÈnupassÊ kÈye viharati,
ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÊ1, sabbaloke anabhiratasaÒÒÊ, sabbasa~khÈresu
aniccÈnupassÊ, maraÓa saÒÒÈ kho panassa ajjhattaÑ s|paÔÔhitÈ hoti. Ime kho
bhikkhave paÒca dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ cetovimuttiphalÈ ca honti
cetovimuttiphalÈnisaÑsÈ ca, paÒÒÈvimutti phalÈ ca honti
paÒÒÈvimuttiphalÈnisaÑsÈ ca. Yato kho bhikkhave bhikkhu cetovimutto ca
hoti, paÒÒÈvimutto ca hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu
“ukkhittapaligho” itipi “saÑkiÓÓaparikho”2 itipi “abb|Ähesiko” itipi
“niraggaÄo” itipi “ariyo pannaddhajo pannabhÈro visaÑyutto” itipi.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu ukkhittapaligho hoti? Idha bhikkhave
bhikkhuno avijjÈ pahÊnÈ hoti ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ
ÈyatiÑ anuppÈda dhammÈ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu ukkhittapaligho
hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu saÑkiÓÓaparikho hoti? Idha bhikkhave
bhikkhuno ponobhaviko3 jÈtisaÑsÈro pahÊno hoti ucchinnam|lo
tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu saÑkiÓÓaparikho hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu abb|Ähesiko hoti? Idha bhikkhave
bhikkhuno taÓhÈ pahÊnÈ hoti ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ
ÈyatiÑ anuppÈda dhammÈ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu abb|Ähesiko hoti.
______________________________________________________________
1. PaÔikk|lasaÒÒÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
3. Ponobbhaviko (SyÈ, Ka)

2. SaÑkiÓÓaparikkho (SyÈ, KaÑ)
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KathaÒca bhikkhave bhikkhu niraggaÄo hoti? Idha bhikkhave bhikkhuno
paÒcorambhÈgiyÈni saÑyojanÈni pahÊnÈni honti ucchinnam|lÈni
tÈlÈvatthukatÈni anabhÈvaÑkatÈni ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈni. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu niraggaÄo hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu ariyo pannaddhajo pannabhÈro visaÑyutto
hoti? Idha bhikkhave bhikkhuno asmimÈno pahÊno hoti ucchinnam|lo
tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu ariyo pannaddhajo pannabhÈro visaÑyutto hotÊti.
PaÔhamaÑ.
2. Dutiyacetovimuttiphalasutta
72. PaÒcime bhikkhave dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ cetovimuttiphalÈ ca
honti cetovimuttiphalÈnisaÑsÈ ca, paÒÒÈvimuttiphalÈ ca honti
paÒÒÈvimuttiphalÈnisaÑsÈ ca. Katame paÒca? AniccasaÒÒÈ, anicce
dukkhasaÒÒÈ, dukkhe anattasaÒÒÈ, pahÈnasaÒÒÈ, virÈgasaÒÒÈ. Ime kho
bhikkhave paÒca dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ cetovimuttiphalÈ ca honti
cetovimuttiphalÈnisaÑsÈ ca, paÒÒÈvimuttiphalÈ ca honti paÒÒÈvimutti
phalÈnisaÑsÈ ca. Yato kho bhikkhave bhikkhu cetovimutto ca hoti
paÒÒÈvimutto ca. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu “ukkhittapaligho” itipi
“saÑkiÓÓaparikho” itipi “abb|Ähesiko” itipi “niraggaÄo” itipi “ariyo
pannaddhajo pannabhÈro visaÑyutto” itipi.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu ukkhittapaligho hoti? Idha bhikkhave
bhikkhuno avijjÈ pahÊnÈ hoti ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ
ÈyatiÑ anuppÈda dhammÈ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu ukkhittapaligho
hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu saÑkiÓÓaparikho hoti? Idha bhikkhave
bhikkhuno ponobhaviko jÈtisaÑsÈro pahÊno hoti ucchinnam|lo
tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu saÑkiÓÓaparikho hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu abb|Ähesiko hoti? Idha bhikkhave
bhikkhuno taÓhÈ pahÊnÈ hoti ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ
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anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu
abb|Ähesiko hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu niraggaÄo hoti? Idha bhikkhave bhikkhuno
paÒcorambhÈgiyÈni saÑyojanÈni pahÊnÈni honti ucchinnam|lÈni
tÈlÈvatthukatÈni anabhÈvaÑkatÈni ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈni. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu niraggaÄo hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu ariyo pannaddhajo pannabhÈro visaÑyutto
hoti? Idha bhikkhave bhikkhuno asmimÈno pahÊno hoti ucchinnam|lo
tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu ariyo pannaddhajo pannabhÈro visaÑyutto hotÊti. .
DutiyaÑ.
3. PaÔhamadhammavihÈrÊsutta
73. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “dhammavihÈrÊ
dhammavihÈrÊti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante bhikkhu
dhammavihÈrÊ hotÊ”ti.
Idha bhikkhu bhikkhu dhammaÑ pariyÈpuÓÈti SuttaÑ GeyyaÑ
VeyyÈkaraÓaÑ GÈthaÑ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ
VedallaÑ, so tÈya dhammapariyattiyÈ divasaÑ atinÈmeti, riÒcati
paÔisallÈnaÑ, nÈnuyuÒjati ajjhattaÑ cetosamathaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhu
bhikkhu pariyattibahulo no dhammavihÈrÊ.
Puna caparaÑ bhikkhu bhikkhu yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ
vitthÈrena paresaÑ deseti, so tÈya dhammapaÒÒattiyÈ divasaÑ atinÈmeti,
riÒcati paÔisallÈnaÑ, nÈnuyuÒjati ajjhattaÑ cetosamathaÑ. AyaÑ vuccati
bhikkhu bhikkhu paÒÒattibahulo no dhammavihÈrÊ.
Puna caparaÑ bhikkhu bhikkhu yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ
vitthÈrena sajjhÈyaÑ karoti, so tena sajjhÈyena divasaÑ atinÈmeti, riÒcati
paÔisallÈnaÑ, nÈnuyuÒjati ajjhattaÑ cetosamathaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhu
bhikkhu sajjhÈyabahulo no dhammavihÈrÊ.
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Puna caparaÑ bhikkhu bhikkhu yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ
cetasÈ anuvitakketi anucicÈreti manasÈnupekkhati, so tehi dhammavitakkehi
divasaÑ atinÈmeti, riÒcati paÔisallÈnaÑ, nÈnuyuÒjati ajjhattaÑ
cetosamathaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhu bhikkhu vitakkabahulo no
dhammavihÈrÊ.
Idha bhikkhu bhikkhu dhammaÑ pariyÈpuÓÈti SuttaÑ GeyyaÑ
VeyyÈkaraÓaÑ GÈthaÑ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ
VedallaÑ, so tÈya dhammapariyattiyÈ na divasaÑ atinÈmeti, nÈpi riÒcati
paÔisallÈnaÑ, anuyuÒjati ajjhattaÑ cetosamathaÑ. EvaÑ kho bhikkhu
bhikkhu dhammavihÈrÊ hoti.
Iti kho bhikkhu desito mayÈ pariyattibahulo, desito paÒÒattibahulo,
desito sajjhÈyabahulo, desito vitakkabahulo, desito dhammavihÈrÊ. YaÑ kho
bhikkhu1 SatthÈrÈ karaÓÊyaÑ sÈvakÈnaÑ hitesinÈ anukampakena
anukampaÑ upÈdÈya, kataÑ vo taÑ mayÈ. EtÈni bhikkhu rukkham|lÈni
etÈni suÒÒÈgÈrÈni, jhÈyatha bhikkhu mÈ pamÈdattha, mÈ pacchÈ
vippaÔisÈrino ahuvattha, ayaÑ vo amhÈkaÑ anusÈsanÊti. . TatiyaÑ.
4. DutiyadhammavihÈrÊsutta
74. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “dhammavihÈrÊ
dhammavihÈrÊti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante bhikkhu
dhammavihÈrÊ hotÊ”ti.
Idha bhikkhu bhikkhu dhammaÑ pariyÈpuÓÈti SuttaÑ GeyyaÑ
VeyyÈkaraÓaÑ GÈthaÑ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ
VedallaÑ, uttari2 cassa paÒÒÈya atthaÑ nappajÈnÈti. AyaÑ vuccati bhikkhu
bhikkhu pariyattibahulo no dhammavihÈrÊ.
Puna caparaÑ bhikkhu bhikkhu yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ
vitthÈrena paresaÑ deseti, uttari cassa paÒÒÈya atthaÑ nappajÈnÈti. AyaÑ
vuccati bhikkhu bhikkhu paÒÒattibahulo no dhammavihÈrÊ.
______________________________________________________________
1. YaÑ bhikkhu (SyÈ, KaÑ, I)

2. UttariÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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Puna caparaÑ bhikkhu bhikkhu yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ
vitthÈrena sajjhÈyaÑ karoti, uttari cassa paÒÒÈya atthaÑ nappajÈnÈti. AyaÑ
vuccati bhikkhu bhikkhu sajjhÈyabahulo no dhammavihÈrÊ.
Puna caparaÑ bhikkhu bhikkhu yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ
cetasÈ anuvitakketi anuvicÈreti manasÈnupekkhati, uttari cassa paÒÒÈya
atthaÑ nappajÈnÈti. AyaÑ vuccati bhikkhu bhikkhu vitakkabahulo no
dhammavihÈrÊ.
Idha bhikkhu bhikkhu dhammaÑ pariyÈpuÓÈti SuttaÑ GeyyaÑ
VeyyÈkaraÓaÑ GÈthaÑ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ
VedallaÑ, uttari cassa paÒÒÈya atthaÑ pajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhu bhikkhu
dhammavihÈrÊ hoti.
Iti kho bhikkhu desito mayÈ pariyattibahulo, desito paÒÒattibahulo,
desito sajjhÈyabahulo, desito vitakkabahulo, desito dhammavihÈrÊ. YaÑ kho
bhikkhu SatthÈrÈ karaÓÊyaÑ sÈvakÈnaÑ hitesinÈ anukampakena anukampaÑ
upÈdÈya, kataÑ vo taÑ mayÈ. EtÈni bhikkhu rukkham|lÈni etÈni
suÒÒÈgÈrÈni, jhÈyatha bhikkhu mÈ pamÈdattha, mÈ pacchÈ vippaÔisÈrino
ahuvattha, ayaÑ vo amhÈkaÑ anusÈsanÊti. . CatutthaÑ.
5. PaÔhamayodhÈjÊvasutta
75. PaÒcime bhikkhave yodhÈjÊvÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame paÒca? Idha bhikkhave ekacco yodhÈjÊvo rajaggaÒÒeva disvÈ
saÑsÊdati visÊdati na santhambhati na sakkoti sa~gÈmaÑ otarituÑ,
evar|popi1 bhikkhave idhekacco2 yodhÈjÊvo hoti. AyaÑ bhikkhave paÔhamo
yodhÈjÊvo santo saÑvijjamÈno lokasmiÑ.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco yodhÈjÊvo sahati rajaggaÑ, api ca
kho dhajaggaÒÒeva disvÈ saÑsÊdati visÊdati na santhambhati na sakkoti
sa~gÈmaÑ otarituÑ, evar|popi bhikkhave idhekacco yodhÈjÊvo hoti. AyaÑ
bhikkhave dutiyo yodhÈjÊvo santo saÑvijjamÈno lokasmiÑ.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco yodhÈjÊvo sahati rajaggaÑ, sahati
dhajaggaÑ, api ca kho ussÈraÓaÒÒeva3 sutvÈ saÑsÊdati visÊdati na
santhambhati
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na sakkoti sa~gÈmaÑ otarituÑ, evar|popi bhikkhave idhekacco yodhÈjÊvo
hoti. AyaÑ bhikkhave tatiyo yodhÈjÊvo santo saÑvijjamÈno lokasmiÑ.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco yodhÈjÊvo sahati rajaggaÑ, sahati
dhajaggaÑ, sahati ussÈraÓaÑ, api ca kho sampahÈre haÒÒati1 byÈpajjati,
evar|popi bhikkhave idhekacco yodhÈjÊvo hoti. AyaÑ bhikkhave catuttho
yodhÈjÊvo santo saÑvijjamÈno lokasmiÑ.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco yodhÈjÊvo sahati rajaggaÑ, sahati
dhajaggaÑ, sahati ussÈraÓaÑ, sahati sampahÈraÑ, so taÑ sa~gÈmaÑ
abhivijinitvÈ vijitasa~gÈmo tameva sa~gÈmasÊsaÑ ajjhÈvasati, evar|popi
bhikkhave idhekacco yodhÈjÊvo hoti. AyaÑ bhikkhave paÒcamo yodhÈjÊvo
santo saÑvijjamÈno lokasmiÑ. Ime kho bhikkhave paÒca yodhÈjÊvÈ santo
saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
EvamevaÑ kho bhikkhave paÒcime yodhÈjÊv|pamÈ puggalÈ santo
saÑvijjamÈnÈ bhikkh|su. Katame paÒca? Idha bhikkhave bhikkhu
rajaggaÒÒeva disvÈ saÑsÊdati visÊdati na santhambhati na sakkoti
brahmacariyaÑ sandhÈretuÑ2. SikkhÈdubbalyaÑ ÈvikatvÈ sikkhaÑ
paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati. Kimassa rajaggasmiÑ, idha bhikkhave bhikkhu
suÓÈti “amukasmiÑ nÈma gÈme vÈ nigame vÈ itthÊ vÈ kumÈrÊ vÈ abhir|pÈ
dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ paramÈya vaÓÓapokkharatÈya samannÈgatÈ”ti, so taÑ
sutvÈ saÑsÊdati visÊdati na santhambhati na sakkoti brahmacariyaÑ
sandhÈretuÑ, sikkhÈdubbalyaÑ ÈvikatvÈ sikkhaÑ paccakkhÈya
hÊnÈyÈvattati, idamassa rajaggasmiÑ.
SeyyathÈpi so bhikkhave yodhÈjÊvo rajaggaÒÒeva disvÈ saÑsÊdati
visÊdati na santhambhati na sakkoti sa~gÈmaÑ otarituÑ, tath|pamÈhaÑ
bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi, evar|popi bhikkhave idhekacco puggalo
hoti. AyaÑ bhikkhave paÔhamo yodhÈjÊv|pamo puggalo santo saÑvijjamÈno
bhikkh|su.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sahati rajaggaÑ, api ca kho
dhajaggaÒÒeva disvÈ saÑsÊdati visÊdati na santhambhati na sakkoti
brahmacariyaÑ sandhÈretuÑ,
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sikkhÈdubbalyaÑ ÈvikatvÈ sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati. Kimassa
dhajaggasmiÑ, idha bhikkhave bhikkhu na heva kho suÓÈti “amukasmiÑ
nÈma gÈme vÈ nigame vÈ itthÊ vÈ kumÈrÊ vÈ abhir|pÈ dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ
paramÈya vaÓÓapokkharatÈya samannÈgatÈ”ti, api ca kho sÈmaÑ passati
itthiÑ vÈ kumÈriÑ vÈ abhir|paÑ dassanÊyaÑ pÈsÈdikaÑ paramÈya
vaÓÓapokkharatÈya samannÈgataÑ. So taÑ disvÈ saÑsÊdati visÊdati na
santhambhati na sakkoti brahmacariyaÑ sandhÈretuÑ, sikkhÈdubbalyaÑ
ÈvikatvÈ sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati, idamassa dhajaggasmiÑ.
SeyyathÈpi so bhikkhave yodhÈjÊvo sahati rajaggaÑ, api ca kho
dhajaggaÒÒeva disvÈ saÑsÊdati visÊdati na santhambhati na sakkoti
sa~gÈmaÑ otarituÑ. Tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi,
evar|popi bhikkhave idhekacco puggalo hoti. AyaÑ bhikkhave dutiyo
yodhÈjÊv|pamo puggalo santo saÑvijjamÈno bhikkh|su.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sahati rajaggaÑ, sahati dhajaggaÑ,
api ca kho ussÈraÓaÒÒeva sutvÈ saÑsÊdati visÊdati na santhambhati na
sakkoti brahmacariyaÑ sandhÈretuÑ, sikkhÈdubbalyaÑ ÈvikatvÈ sikkhaÑ
paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati. Kimassa ussÈraÓÈya? Idha bhikkhave bhikkhuÑ
araÒÒagataÑ vÈ rukkham|lagataÑ vÈ suÒÒÈgÈragataÑ vÈ mÈtugÈmo
upasa~kamitvÈ |hasati1 ullapati ujjagghati uppaÓÉeti, so mÈtugÈmena
|hasiyamÈno ullapiyamÈno ujjagghiyamÈno uppaÓÉiyamÈno saÑsÊdati
visÊdati na santhambhati na sakkoti brahmacariyaÑ sandhÈretuÑ,
sikkhÈdubbalyaÑ ÈvikatvÈ sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati, idamassa
ussÈraÓÈya.
SeyyathÈpi so bhikkhave yodhÈjÊvo sahati rajaggaÑ, sahati dhajaggaÑ,
api ca kho ussÈraÓaÒÒeva sutvÈ saÑsÊdati visÊdati na santhambhati na
sakkoti sa~gÈmaÑ otarituÑ. Tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ
vadÈmi, evar|popi bhikkhave idhekacco puggalo hoti. AyaÑ bhikkhave
tatiyo yodhÈjÊv|pamo puggalo santo saÑvijjamÈno bhikkh|su.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sahati rajaggaÑ, sahati dhajaggaÑ,
sahati ussÈraÓaÑ, api ca kho sampahÈre haÒÒati byÈpajjati. Kimassa
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sampahÈrasmiÑ? Idha bhikkhave bhikkhuÑ araÒÒagataÑ vÈ
rukkham|lagataÑ vÈ suÒÒÈgÈragataÑ vÈ mÈtugÈmo upasa~kamitvÈ
abhinisÊdati abhinipajjati ajjhottharati. So mÈtugÈmena abhinisÊdiyamÈno
abhinipajjiyamÈno ajjhotthariyamÈno sikkhaÑ apaccakkhÈya dubbalyaÑ
anÈvikatvÈ methunaÑ dhammaÑ paÔisevati. Idamassa sampahÈrasmiÑ.
SeyyathÈpi so bhikkhave yodhÈjÊvo sahati rajaggaÑ, sahati dhajaggaÑ,
sahati ussÈraÓaÑ, api ca kho sampahÈre haÒÒati byÈpajjati, tath|pamÈhaÑ
bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi, evar|popi bhikkhave idhekacco puggalo
hoti. AyaÑ bhikkhave catuttho yodhÈjÊv|pamo puggalo santo saÑvijjamÈno
bhikkh|su.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sahati rajaggaÑ, sahati dhajaggaÑ,
sahati ussÈraÓaÑ, sahati sampahÈraÑ. So taÑ sa~gÈmaÑ abhivijinitvÈ
vijitasa~gÈmo tameva sa~gÈmasÊsaÑ ajjhÈvasati. Kimassa
sa~gÈmavijayasmiÑ? Idha bhikkhave bhikkhu araÒÒagataÑ vÈ
rukkham|lagataÑ vÈ suÒÒÈgÈragataÑ vÈ mÈtugÈmo upasa~kamitvÈ
abhinisÊdati abhinipajjati ajjhottharati, so mÈtugÈmena abhinisÊdiyamÈno
abhinipajjiyamÈno ajjhotthariyamÈno viniveÔhetvÈ vinimocetvÈ yena kÈmaÑ
pakkamati. So vivittaÑ senÈsanaÑ bhajati araÒÒaÑ rukkham|laÑ pabbataÑ
kandaraÑ giriguhaÑ susÈnaÑ vanapatthaÑ abbhokÈsaÑ palÈlapuÒjaÑ.
So araÒÒagato vÈ rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ nisÊdati
palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ
upaÔÔhapetvÈ. So abhijjhaÑ loke pahÈya vigatÈbhijjhena cetasÈ viharati,
abhijjhÈya cittaÑ parisodheti. ByÈpÈda padosaÑ pahÈya abyÈpannacitto
viharati, sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ byÈpÈdapadosÈ cittaÑ parisodheti.
ThinamiddhaÑ pahÈya vigatathinamiddho viharati, ÈlokasaÒÒÊ sato
sampajÈno thinamiddhÈ cittaÑ parisodheti. UddhaccakukkuccaÑ pahÈya
anuddhato viharati, ajjhattaÑ v|pasantacitto uddhaccakukkuccÈ cittaÑ
parisodheti. VicikicchaÑ pahÈya tiÓÓavicikiccho viharati, akathaÑkathÊ
kusalesu dhammesu vicikicchÈya cittaÑ parisodheti. So ime paÒca nÊvaraÓe
pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe vivicceva kÈmehi -pacatutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati.
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So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ khayaÒÈÓÈya cittaÑ
abhininnÈmeti. So “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ
dukkhasamudayo”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhanirodho”ti
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ
pajÈnÈti, “ime ÈsavÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ Èsavasamudayo”ti
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ Èsavanirodho”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ
ÈsavanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Tassa evaÑ jÈnato
evaÑ passato kÈmÈsavÈpi cittaÑ vimuccati bhavÈsavÈpi cittaÑ vimuccati,
avijjÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti,
“khÊÓÈ jÈti vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti
pajÈnÈti. Idamassa sa~gÈmavijayasmiÑ.
SeyyÈthÈpi so bhikkhave yodhÈjÊvo sahati rajaggaÑ, sahati dhajaggaÑ,
sahati ussÈraÓaÑ, sahati sampahÈraÑ. So taÑ sa~gÈmaÑ abhivijinitvÈ
vijitasa~gÈmo tameva sa~gÈmasÊsaÑ ajjhÈvasati, tath|pamÈhaÑ bhikkhave
imaÑ puggalaÑ vadÈmi, evar|popi bhikkhave idhekacco puggalo hoti.
AyaÑ bhikkhave paÒcamo yodhÈjÊv|pamo puggalo santo saÑvijjamÈno
bhikkh|su. Ime kho bhikkhave paÒca yodhÈjÊv|pamÈ puggalÈ santo
saÑvijjamÈnÈ bhikkh|s|ti. . PaÒcamaÑ.
6. DutiyayodhÈjÊvasutta
76. PaÒcime bhikkhave yodhÈjÊvÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame paÒca? Idha bhikkhave ekacco yodhÈjÊvo asicammaÑ gahetvÈ
dhanukalÈpaÑ sannayhitvÈ viy|ÄhaÑ sa~gÈmaÑ otarati, so tasmiÑ sa~gÈme
ussahati vÈyamati, tamenaÑ ussahantaÑ vÈyamantaÑ pare hananti
pariyÈpÈdenti, evar|popi bhikkhave idhekacco yodhÈjÊvo hoti. AyaÑ
bhikkhave paÔhamo yodhÈjÊvo santo saÑvijjamÈno lokasmiÑ.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco yodhÈjÊvo asicammaÑ gahetvÈ
dhanukalÈpaÑ sannayhitvÈ viy|ÄhaÑ sa~gÈmaÑ otarati, so tasmiÑ sa~gÈme
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ussahati vÈyamati, tamenaÑ ussahantaÑ vÈyamantaÑ pare upalikkhanti1,
tamenaÑ apanenti, apanetvÈ ÒÈtakÈnaÑ nenti. So ÒÈtakehi nÊyamÈno
appatvÈva ÒÈtake antarÈmagge kÈlaÑ karoti, evar|popi bhikkhave
idhekacco yodhÈjÊvo hoti. AyaÑ bhikkhave dutiyo yodhÈjÊvo santo
saÑvijjamÈno lokasmiÑ.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco yodhÈjÊvo asicammaÑ gahetvÈ
dhanukalÈpaÑ sannayhitvÈ viy|ÄhaÑ sa~gÈmaÑ otarati, so tasmiÑ sa~gÈme
ussahati vÈyamati, tamenaÑ ussahantaÑ vÈyamantaÑ pare upalikkhanti,
tamenaÑ apanenti, apanetvÈ ÒÈtakÈnaÑ nenti, tamenaÑ ÒÈtakÈ upaÔÔhahanti
paricaranti. So ÒÈtakehi upaÔÔhahiyamÈno paricariyamÈno teneva ÈbÈdhena
kÈlaÑ karoti, evar|popi bhikkhave idhekacco yodhÈjÊvo hoti. AyaÑ
bhikkhave tatiyo yodhÈjÊvo santo saÑvijjamÈno lokasmiÑ.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco yodhÈjÊvo asicammaÑ gahetvÈ
dhanukalÈpaÑ sannayhitvÈ viy|ÄhaÑ sa~gÈmaÑ otarati, so tasmiÑ sa~gÈme
ussahati vÈyamati, tamenaÑ ussahantaÑ vÈyamantaÑ pare upalikkhanti,
tamenaÑ apanenti, apanetvÈ ÒÈtakÈnaÑ nenti, tamenaÑ ÒÈtakÈ upaÔÔhahanti
paricaranti. So ÒÈtakehi upaÔÔhahiyamÈno paricariyamÈno vuÔÔhÈti tamhÈ
ÈbÈdhÈ, evar|popi bhikkhave idhekacco yodhÈjÊvo hoti. AyaÑ bhikkhave
catuttho yodhÈjÊvo santo saÑvijjamÈno lokasmiÑ.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco yodhÈjÊvo asicammaÑ gahetvÈ
dhanukalÈpaÑ sannayhitvÈ viy|ÄhaÑ sa~gÈmaÑ otarati, so taÑ sa~gÈmaÑ
abhivijinitvÈ vijitasa~gÈmo tameva sa~gÈmasÊsaÑ ajjhÈvasati, evar|popi
bhikkhave idhekacco yodhÈjÊvo hoti. AyaÑ bhikkhave paÒcamo yodhÈjÊvo
santo saÑvijjamÈno lokasmiÑ. Ime kho bhikkhave paÒca yodhÈjÊvÈ santo
saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
EvamevaÑ kho bhikkhave paÒcime yodhÈjÊv|pamÈ puggalÈ santo
saÑvijjamÈnÈ bhikkh|su. Katame paÒca? Idha bhikkhave bhikkhu
aÒÒataraÑ gÈmaÑ vÈ
______________________________________________________________
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nigamaÑ vÈ upanissÈya viharati, so pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ
pattacÊvaramÈdÈya tameva gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya pavisati
arakkhiteneva kÈyena arakkhitÈya vÈcÈya arakkhitena cittena anupaÔÔhitÈya
satiyÈ asaÑvutehi indriyehi. So tattha passati mÈtugÈmaÑ dunnivatthaÑ vÈ
duppÈrutaÑ vÈ, tassa taÑ mÈtugÈmaÑ disvÈ dunnivatthaÑ vÈ duppÈrutaÑ
vÈ rÈgo cittaÑ anuddhaÑseti. So rÈgÈnuddhaÑsitena cittena sikkhaÑ
apaccakkhÈya dubbalyaÑ anÈvikatvÈ methunaÑ dhammaÑ paÔisevati.
SeyyathÈpi so bhikkhave yodhÈjÊvo asicammaÑ gahetvÈ dhanukalÈpaÑ
sannayhitvÈ viy|ÄhaÑ sa~gÈmaÑ otarati, so tasmiÑ sa~gÈme ussahati
vÈyamati, tamenaÑ ussahantaÑ vÈyamantaÑ pare hananti pariyÈpÈdenti,
tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi, evar|popi bhikkhave
idhekacco puggalo hoti. AyaÑ bhikkhave paÔhamo yodhÈjÊv|pamo puggalo
santo saÑvijjamÈno bhikkh|su.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu aÒÒataraÑ gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ
upanissÈya viharati, so pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya
tameva gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya pavisati arakkhiteneva kÈyena
arakkhitÈya vÈcÈya arakkhitena cittena anupaÔÔhitÈya satiyÈ asaÑvutehi
indriyehi. So tattha passati mÈtugÈmaÑ dunnivatthaÑ vÈ duppÈrutaÑ vÈ,
tassa taÑ mÈtugÈmaÑ disvÈ dunnivatthaÑ vÈ duppÈrutaÑ vÈ rÈgo cittaÑ
anuddhaÑseti. So rÈgÈnuddhaÑsitena cittena pariÉayhateva kÈyena,
pariÉayhati cetasÈ. Tassa evaÑ hoti “yaÑn|nÈhaÑ ÈrÈmaÑ gantvÈ
bhikkh|naÑ ÈroceyyaÑ ‘rÈgapariyuÔÔhitomhi1 Èvuso rÈgapareto, na
sakkomi brahmacariyaÑ sandhÈretuÑ, sikkhÈdubbalyaÑ ÈvikatvÈ sikkhaÑ
paccakkhÈya hÊnÈyÈvattissÈmÊ’ti”. So ÈrÈmaÑ gacchanto appatvÈva ÈrÈmaÑ
antarÈmagge sikkhÈdubbalyaÑ ÈvikatvÈ sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati.
SeyyathÈpi so bhikkhave yodhÈjÊvo asicammaÑ gahetvÈ dhanukalÈpaÑ
sannayhitvÈ viy|ÄhaÑ sa~gÈmaÑ otarati, so tasmiÑ sa~gÈme ussahati
vÈyamati, tamenaÑ ussahantaÑ vÈyamantaÑ pare upalikkhanti, tamenaÑ
apanenti, apanetvÈ ÒÈtakÈnaÑ nenti. So ÒÈtakehi nÊyamÈno
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appatvÈva ÒÈtake antarÈmagge kÈlaÑ karoti, tath|pamÈhaÑ bhikkhave
imaÑ puggalaÑ vadÈmi, evar|popi bhikkhave idhekacco puggalo hoti.
AyaÑ bhikkhave dutiyo yodhÈjÊv|pamo puggalo santo saÑvijjamÈno
bhikkh|su.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu aÒÒataraÑ gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ
upanissÈya viharati, so pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya
tameva gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya pavisati arakkhiteneva kÈyena
arakkhitÈya vÈcÈya arakkhitena cittena anupaÔÔhitÈya satiyÈ asaÑvutehi
indriyehi. So tattha passati mÈtugÈmaÑ dunnivatthaÑ vÈ duppÈrutaÑ vÈ,
tassa taÑ mÈtugÈmaÑ disvÈ dunnivatthaÑ vÈ duppÈrutaÑ vÈ rÈgo cittaÑ
anuddhaÑseti. So rÈgÈnuddhaÑsitena cittena pariÉayhateva kÈyena,
pariÉayhati cetassÈ. Tassa evaÑ hoti “yaÑn|nÈhaÑ ÈrÈmaÑ gantvÈ
bhikkh|naÑ ÈroceyyaÑ ‘rÈgapariyuÔÔhitomhi Èvuso rÈgapareto, na sakkomi
brahmacariyaÑ sandhÈretuÑ, sikkhÈdubbalyaÑ ÈvikatvÈ sikkhaÑ
paccakkhÈya hÊnÈyÈvattissÈmÊ’ti”. So ÈrÈmaÑ gantvÈ bhikkh|naÑ Èroceti
“rÈgapariyuÔÔhitomhi Èvuso rÈgapareto na sakkomi brahmacariyaÑ
sandhÈretuÑ, sikkhÈdubbalyaÑ ÈvikatvÈ sikkhaÑ paccakkhÈya
hÊnÈyÈvattissÈmÊ”ti.
TamenaÑ sabrahmacÈrÊ ovadanti anusÈsanti “appassÈdÈ Èvuso kÈmÈ
vuttÈ BhagavatÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ1, ÈdÊnavo ettha bhiyyo.
AÔÔhika~kal|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo
ettha bhiyyo. MaÑsapes|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ bahudukkhÈ
bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo. TiÓukk|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ
bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo. A~gÈrakÈs|pamÈ kÈmÈ vuttÈ
BhagavatÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo. Supinak|pamÈ
kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo.
YÈcitak|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha
bhiyyo. Rukkhaphal|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ,
ÈdÊnavo ettha bhiyyo. Asis|n|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ bahudukkhÈ
bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo. Sattis|l|pamÈ kÈmÈ vuttÈ
______________________________________________________________
1. Bah|pÈyÈsÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) Vi 2. 175; Vi 4. 68; Ma 1. 182 piÔÔhesupi.
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BhagavatÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo. Sappasir|pamÈ
kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo.
AbhiramatÈyasmÈ brahmacariye, mÈyasmÈ sikkhÈdubbalyaÑ ÈvikatvÈ
sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattÊ”ti.
So sabrahmacÈrÊhi evaÑ ovadiyamÈno evaÑ anusÈsiyamÈno evamÈha
“kiÒcÈpi Èvuso appassÈdÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ,
ÈdÊnavo ettha bhiyyo. Atha kho nevÈhaÑ sakkomi brahmacariyaÑ
sandhÈretuÑ, sikkhÈdubbalyaÑ ÈvikatvÈ sikkhaÑ paccakkhÈya
hÊnÈyÈvattissÈmÊ”ti. So sikkhÈdubbalyaÑ ÈvikatvÈ sikkhaÑ paccakkhÈya
hÊnÈyÈvattati.
SeyyathÈpi so bhikkhave yodhÈjÊvo asicammaÑ gahetvÈ dhanukalÈpaÑ
sannayhitvÈ viy|ÄhaÑ sa~gÈmaÑ otarati, so tasmiÑ sa~gÈme ussahati
vÈyamati, tamenaÑ ussahantaÑ vÈyamantaÑ pare upalikkhanti, tamenaÑ
apanenti, apanetvÈ ÒÈtakÈnaÑ nenti, tamenaÑ ÒÈtakÈ upaÔÔhahanti
paricaranti. So ÒÈtakehi upaÔÔhahiyamÈno paricariyamÈno teneva ÈbÈdhena
kÈlaÑ karoti, tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi, evar|popi
bhikkhave idhekacco puggalo hoti. AyaÑ bhikkhave tatiyo yodhÈjÊv|pamo
puggalo santo saÑvijjamÈno bhikkh|su.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu aÒÒataraÑ gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ
upanissÈya viharati, so pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya
tameva gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya pavisati arakkhiteneva kÈyena
arakkhitÈya vÈcÈya arakkhitena cittena anupaÔÔhitÈya satiyÈ asaÑvutehi
indriyehi. So tattha passati mÈtugÈmaÑ dunnivatthaÑ vÈ duppÈrutaÑ vÈ,
tassa taÑ mÈtugÈmaÑ disvÈ dunnivatthaÑ vÈ duppÈrutaÑ vÈ rÈgo cittaÑ
anuddhaÑseti. So rÈgÈnuddhaÑsitena cittena pariÉayhateva kÈyena,
pariÉayhati cetasÈ. Tassa evaÑ hoti “yaÑn|nÈhaÑ ÈrÈmaÑ gantvÈ
bhikkh|naÑ ÈroceyyaÑ ‘rÈgapariyuÔÔhitomhi Èvuso rÈgapareto, na sakkomi
brahmacariyaÑ sandhÈretuÑ, sikkhÈdubbalyaÑ ÈvikatvÈ sikkhaÑ
paccakkhÈya hÊnÈyÈvattissÈmÊ’ti”. So ÈrÈmaÑ gantvÈ bhikkh|naÑ Èroceti
“rÈgapariyuÔÔhitomhi Èvuso rÈgapareto, na sakkomi
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brahmacariyaÑ sandhÈretuÑ, sikkhÈdubbalyaÑ ÈvikatvÈ sikkhaÑ
paccakkhÈya hÊnÈyÈvattissÈmÊ”ti.
TamenaÑ sabrahmacÈrÊ ovadanti anusÈsanti “appassÈdÈ Èvuso kÈmÈ
vuttÈ BhagavatÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo.
AÔÔhika~kal|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo
ettha bhiyyo. MaÑsapes|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ -pa-. TiÓukk|pamÈ
kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ. A~gÈrakÈs|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ.
Supinak|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ. YÈcitak|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ.
Rukkhaphal|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ. Asis|n|pamÈ kÈmÈ vuttÈ
BhagavatÈ. Sattis|l|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ. Sappasir|pamÈ kÈmÈ vuttÈ
BhagavatÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo.
AbhiramatÈyasmÈ brahmacariye, mÈyasmÈ sikkhÈdubbalyaÑ ÈvikatvÈ
sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattÊ”ti.
So sabrahmacÈrÊhi evaÑ ovadiyamÈno evaÑ anusÈsiyamÈno evamÈha
“ussahissÈmi Èvuso vÈyamissÈmi Èvuso abhiramissÈmi Èvuso, na dÈnÈhaÑ
Èvuso sikkhÈdubbalyaÑ ÈvikatvÈ sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattissÈmÊ”ti.
SeyyathÈpi so bhikkhave yodhÈjÊvo asicammaÑ gahetvÈ dhanukalÈpaÑ
sannayhitvÈ viy|ÄhaÑ sa~gÈmaÑ otarati, so tasmiÑ sa~gÈme ussahati
vÈyamati, tamenaÑ ussahantaÑ vÈyamantaÑ pare upalikkhanti, tamenaÑ
apanenti, apanetvÈ ÒÈtakÈnaÑ nenti, tamenaÑ ÒÈtakÈ upaÔÔhahanti
paricaranti. So ÒÈtakehi upaÔÔhahiyamÈno paricariyamÈno vuÔÔhÈti tamhÈ
ÈbÈdhÈ, tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi, evar|popi
bhikkhave idhekacco puggalo hoti. AyaÑ bhikkhave catuttho
yodhÈjÊv|pamo puggalo santo saÑvijjamÈno bhikkh|su.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu aÒÒataraÑ gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ
upanissÈya viharati, so pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya
tameva gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya pavisati rakkhiteneva kÈyena
rakkhitÈya vÈcÈya rakkhitena cittena upaÔÔhitÈya satiyÈ saÑvutehi indriyehi.
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so 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. So pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto
vivittaÑ senÈsanaÑ bhajati araÒÒaÑ rukkham|laÑ pabbataÑ kandaraÑ
giriguhaÑ susÈnaÑ vanapatthaÑ abbhokÈsaÑ palÈlapuÒjaÑ, so araÒÒagato
vÈ rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ
kÈyaÑ paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ. So abhijjhaÑ loke
pahÈya -pa-. So ime paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya
dubbalÊkaraÓe vivicceva kÈmehi -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati.
So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ khayaÒÈÓÈya cittaÑ
abhininnÈmeti, so “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- nÈparaÑ
itthattÈyÈti pajÈnÈti.
SeyyathÈpi so bhikkhave yodhÈjÊvo asicammaÑ gahetvÈ dhanukalÈpaÑ
sannayhitvÈ viy|ÄhaÑ sa~gÈmaÑ otarati, so taÑ sa~gÈmaÑ abhivijinitvÈ
vijitasa~gÈmo tameva sa~gÈmasÊsaÑ ajjhÈvasati, tath|pamÈhaÑ bhikkhave
imaÑ puggalaÑ vadÈmi, evar|popi bhikkhave idhekacco puggalo hoti.
AyaÑ bhikkhave paÒcamo yodhÈjÊv|pamo puggalo santo saÑvijjamÈno
bhikkh|su. Ime kho bhikkhave paÒca yodhÈjÊv|pamÈ puggalÈ santo
saÑvijjamÈnÈ bhikkh|s|ti. . ChaÔÔhaÑ.
7. PaÔhama anÈgatabhayasutta
77. PaÒcimÈni bhikkhave anÈgatabhayÈni sampassamÈnena alameva
ÈraÒÒikena1 bhikkhunÈ appamattena ÈtÈpinÈ pahitattena viharituÑ
______________________________________________________________
1. ŒraÒÒakena (sabbattha, upari 193; Vi 5. 335 piÔÔhesupi.)
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appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya.
KatamÈni paÒca? Idha bhikkhave ÈraÒÒiko bhikkhu iti paÔisaÒcikkhati
“ahaÑ kho etarahi ekako araÒÒe viharÈmi, ekakaÑ kho pana maÑ1 araÒÒe
viharantaÑ ahi vÈ maÑ ÉaÑseyya, vicchiko2 vÈ maÑ ÉaÑseyya, satapadÊ vÈ
maÑ ÉaÑseyya, tena me assa kÈlaÑkiriyÈ, so mamassa antarÈyo. HandÈhaÑ
vÊriyaÑ ÈrabhÈmi appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya
asacchikatassa sacchikiriyÈyÈ”ti. IdaÑ bhikkhave paÔhamaÑ anÈgatabhayaÑ
sampassamÈnena alameva ÈraÒÒikena bhikkhunÈ appamattena ÈtÈpinÈ
pahitattena viharituÑ appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya
asacchikatassa sacchikiriyÈya.
Puna caparaÑ bhikkhave ÈraÒÒiko bhikkhu iti paÔisaÒcikkhati “ahaÑ
kho etarahi ekako araÒÒe viharÈmi, ekako kho panÈhaÑ araÒÒe viharanto
upakkhalitvÈ vÈ papateyyaÑ, bhattaÑ vÈ bhuttaÑ me byÈpajjeyya, pittaÑ vÈ
me kuppeyya, semhaÑ vÈ me kuppeyya, satthakÈ vÈ me vÈtÈ kuppeyyuÑ,
tena me assa kÈlaÑkiriyÈ, so mamassa antarÈyo. HandÈhaÑvÊriyaÑ
ÈrabhÈmi appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa
sacchikiriyÈyÈ”ti. IdaÑ bhikkhave dutiyaÑ anÈgatabhayaÑ sampassamÈnena
alameva ÈraÒÒikena bhikkhunÈ appamattena ÈtÈpinÈ pahitattena viharituÑ
appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya.
Puna caparaÑ bhikkhave ÈraÒÒiko bhikkhu iti paÔisaÒcikkhati “ahaÑ
kho etarahi ekako araÒÒe viharÈmi, ekako kho panÈhaÑ araÒÒe viharanto
vÈÄehi samÈgaccheyyaÑ sÊhena vÈ byagghena vÈ dÊpinÈ vÈ acchena vÈ
taracchena vÈ, te maÑ jÊvitÈ voropeyyuÑ, tena me assa kÈlaÑkiriyÈ, so
mamassa antarÈyo. HandÈhaÑ vÊriyaÑ ÈrabhÈmi appattassa pattiyÈ
anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈyÈ”ti. IdaÑ bhikkhave
tatiyaÑ anÈgatabhayaÑ sampassamÈnena alameva ÈraÒÒikena bhikkhunÈ
appamattena ÈtÈpinÈ pahitattena
______________________________________________________________
1. EkakaÑ kho pana (SyÈ, KaÑ)

2. VicchikÈ (SyÈ)
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viharituÑ appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa
sacchikiriyÈya.
Puna caparaÑ bhikkhave ÈraÒÒiko bhikkhu iti paÔisaÒcikkhati “ahaÑ
kho etarahi ekako araÒÒe viharÈmi, ekako kho panÈhaÑ araÒÒe viharanto
mÈÓavehi samÈgaccheyyaÑ katakammehi vÈ akatakammehi vÈ, te maÑ
jÊvitÈ voropeyyuÑ, tena me assa kÈlaÑkiriyÈ, so mamassa antarÈyo.
HandÈhaÑ vÊriyaÑ ÈrabhÈmi appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya
asacchikatassa sacchikiriyÈyÈ”ti. IdaÑ bhikkhave catutthaÑ anÈgatabhayaÑ
sampassamÈnena alameva ÈraÒÒikena bhikkhunÈ appamattena ÈtÈpinÈ
pahitattena viharituÑ appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya
asacchikatassa sacchikiriyÈya.
Puna caparaÑ bhikkhave ÈraÒÒiko bhikkhu iti paÔisaÒcikkhati “ahaÑ
kho etarahi ekako araÒÒe viharÈmi, santi kho panÈraÒÒe vÈÄÈ amanussÈ, te
maÑ jÊvitÈ voropeyyuÑ, tena me assa kÈlaÑkiriyÈ, so mamassa antarÈyo.
HandÈhaÑ vÊriyaÑ ÈrabhÈmi appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya
asacchikatassa sacchikiriyÈyÈ”ti. IdaÑ bhikkhave paÒcamaÑ anÈgatabhayaÑ
sampassamÈnena alameva ÈraÒÒikena bhikkhunÈ appamattena ÈtÈpinÈ
pahitattena viharituÑ appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya
asacchikatassa sacchikiriyÈya.
ImÈni kho bhikkhave paÒca anÈgatabhayÈni sampassamÈnena alameva
ÈraÒÒikena bhikkhunÈ appamattena ÈtÈpinÈ pahitattena viharituÑ appattassa
pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈyÈti. .
SattamaÑ.
8. Dutiya anÈgatabhayasutta
78. PaÒcimÈni bhikkhave anÈgatabhayÈni sampassamÈnena alameva
bhikkhunÈ appamattena ÈtÈpinÈ pahitattena viharituÑ appattassa pattiyÈ
anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya. KatamÈni paÒca?
Idha bhikkhave bhikkhu iti paÔisaÒcikkhati “ahaÑ kho etarahi daharo yuvÈ
susukÈÄakeso bhadrena yobbanena samannÈgato paÔhamena
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vayasÈ. Hoti kho pana so samayo, yaÑ imaÑ kÈyaÑ jarÈ phusati, jiÓÓena
kho pana jarÈya abhibh|tena na sukaraÑ BuddhÈnaÑ sÈsanaÑ manasi
kÈtuÑ, na sukarÈni araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevituÑ. PurÈ
maÑ so dhammo Ègacchati aniÔÔho akanto amanÈpo, handÈhaÑ paÔikacceva1
vÊriyaÑ ÈrabhÈmi appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya
asacchikatassa sacchikiriyÈya, yenÈhaÑ dhammena samannÈgato jiÓÓakopi
phÈsuÑ2 viharissÈmÊ”ti. IdaÑ bhikkhave paÔhamaÑ anÈgatabhayaÑ
sampassamÈnena alameva bhikkhunÈ appamattena ÈtÈpinÈ pahitattena
viharituÑ appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa
sacchikiriyÈya.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu iti paÔisaÒcikkhati “ahaÑ kho etarahi
appÈbÈdho appÈta~ko samavepÈkiniyÈ gahaÓiyÈ samannÈgato nÈtisÊtÈya
nÈccuÓhÈya majjhimÈya padhÈnakkhamÈya. Hoti kho pana so samayo, yaÑ
imaÑ kÈyaÑ byÈdhi phusati, byÈdhitena kho pana byÈdhinÈ abhibh|tena3 na
sukaraÑ BuddhÈnaÑ sÈsanaÑ manasi kÈtuÑ, na sukarÈni
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevituÑ. PurÈ maÑ so dhammo
Ègacchati aniÔÔho akanto amanÈpo, handÈhaÑ paÔikacceva vÊriyaÑ ÈrabhÈmi
appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya,
yenÈhaÑ dhammena samannÈgato byÈdhitopi phÈsuÑ viharissÈmÊ”ti. IdaÑ
bhikkhave dutiyaÑ anÈgatabhayaÑ sampassamÈnena alameva bhikkhunÈ
appamattena ÈtÈpinÈ pahitattena viharituÑ appattassa pattiyÈ anadhigatassa
adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu iti paÔisaÒcikkhati “etarahi kho
subhikkhaÑ susassaÑ sulabhapiÓÉaÑ sukaraÑ uÒchena paggahena yÈpetuÑ.
Hoti kho pana so samayo, yaÑ dubbhikkhaÑ hoti dussassaÑ
dullabhapiÓÉaÑ na sukaraÑ uÒchena paggahena yÈpetuÑ, dubbhikkhe kho
pana manussÈ yena subhikkhaÑ tena sa~kamanti4, tattha sa~gaÓikavihÈro
hoti ÈkiÓÓavihÈro. Sa~gaÓikavihÈre kho pana sati ÈkiÓÓavihÈre na sukaraÑ
BuddhÈnaÑ sÈsanaÑ
______________________________________________________________
1. PaÔigacceva (SÊ)
3. ByÈdhÈbhibh|tena (SÊ, I, Ka)

2. PhÈsu (I, Ka)
4. Tenupasa~kamanti (Ka)
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manasi kÈtuÑ, na sukarÈni araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni
paÔisevituÑ. PurÈ maÑ so dhammo Ègacchati aniÔÔho akanto amanÈpo,
handÈhaÑ paÔikacceva vÊriyaÑ ÈrabhÈmi appattassa pattiyÈ anadhigatassa
adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya, yenÈhaÑ dhammena
samannÈgato dubbhikkhepi phÈsuÑ viharissÈmÊ”ti. IdaÑ bhikkhave tatiyaÑ
anÈgatabhayaÑ sampassamÈnena alameva bhikkhunÈ appamattena ÈtÈpinÈ
pahitattena viharituÑ appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya
asacchikatassa sacchikiriyÈya.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu iti paÔisaÒcikkhati “etarahi kho
manussÈ samaggÈ sammodamÈnÈ avivadamÈnÈ khÊrodakÊbh|tÈ aÒÒamaÒÒaÑ
piyacakkh|hi sampassantÈ viharanti. Hoti kho pana so samayo, yaÑ bhayaÑ
hoti aÔavisa~kopo, cakkasamÈr|ÄhÈ jÈnapadÈ pariyÈyanti, bhaye kho pana
sati manussÈ yena khemaÑ tena sa~kamanti. Tattha sa~gaÓikavihÈro hoti
ÈkiÓÓavihÈro. Sa~gaÓikavihÈre kho pana sati ÈkiÓÓavihÈre na sukaraÑ
BuddhÈnaÑ sÈsanaÑ manasi kÈtuÑ, na sukarÈni araÒÒavanapatthÈni pantÈni
senÈsanÈni paÔisevituÑ. PurÈ maÑ so dhammo Ègacchati aniÔÔho akanto
amanÈpo, handÈhaÑ paÔikacceva vÊriyaÑ ÈrabhÈmi appattassa pattiyÈ
anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya, yenÈhaÑ
dhammena samannÈgato bhayepi phÈsuÑ viharissÈmÊ”ti. IdaÑ bhikkhave
catutthaÑ anÈgatabhayaÑ sampassamÈnena alameva bhikkhunÈ appamattena
ÈtÈpinÈ pahitattena viharituÑ appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya
asacchikatassa sacchikiriyÈya.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu iti paÔisaÒcikkhati “etarahi kho
saÑgho samaggo sammodamÈno avivadamÈno ekuddeso phÈsu viharati.
Hoti kho pana so samayo, yaÑ saÑgho bhijjati. SaÑghe kho pana bhinne na
sukaraÑ BuddhÈnaÑ sÈsanaÑ manasi kÈtuÑ, na sukarÈni
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevituÑ. PurÈ maÑ so dhammo
Ègacchati aniÔÔho akanto amanÈpo, handÈhaÑ paÔikacceva vÊriyaÑ ÈrabhÈmi
appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya,
yenÈhaÑ dhammena samannÈgato bhinnepi saÑghe phÈsuÑ viharissÈmÊ”ti.
IdaÑ bhikkhave paÒcamaÑ anÈgatabhayaÑ sampassamÈnena alameva
bhikkhunÈ
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appamattena ÈtÈpinÈ pahitattena viharituÑ appattassa pattiyÈ anadhigatassa
adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya.
ImÈni kho bhikkhave paÒca anÈgatabhayÈni sampassamÈnena alameva
bhikkhunÈ appamattena ÈtÈpinÈ pahitattena viharituÑ appattassa pattiyÈ
anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈyÈti. . AÔÔhamaÑ.
9. Tatiya anÈgatabhayasutta
79. PaÒcimÈni bhikkhave anÈgatabhayÈni etarahi asamuppannÈni ÈyatiÑ
samuppajjissanti, tÈni vo1 paÔibujjhitabbÈni, paÔibujjhitvÈ ca tesaÑ pahÈnÈya
vÈyamitabbaÑ.
KatamÈni paÒca? Bhavissanti bhikkhave bhikkh| anÈgatamaddhÈnaÑ
abhÈvitakÈyÈ abhÈvitasÊlÈ abhÈvitacittÈ abhÈvitapaÒÒÈ, te abhÈvitakÈyÈ
samÈnÈ abhÈvitasÊlÈ abhÈvitacittÈ abhÈvitapaÒÒÈ aÒÒe upasampÈdessanti,
tepi2 na sakkhissanti vinetuÑ adhisÊle adhicitte adhipaÒÒÈya. Tepi
bhavissanti abhÈvitakÈyÈ abhÈvitasÊlÈ abhÈvitacittÈ abhÈvitapaÒÒÈ, te
abhÈvitakÈyÈ samÈnÈ abhÈvitasÊlÈ abhÈvitacittÈ abhÈvitapaÒÒÈ aÒÒe
upasampÈdessanti, tepi3 na sakkhissanti vinetuÑ adhisÊle adhicitte
adhipaÒÒÈya. Tepi bhavissanti abhÈvitakÈyÈ abhÈvitasÊlÈ abhÈvitacittÈ
abhÈvitapaÒÒÈ. Iti kho bhikkhave dhammasandosÈ vinayasandoso,
vinayasandosÈ dhammasandoso. IdaÑ bhikkhave paÔhamaÑ anÈgatabhayaÑ
etarahi asamuppannaÑ ÈyatiÑ samuppajjissati, taÑ vo paÔibujjhitabbaÑ,
paÔibujjhitvÈ ca tassa pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ.
Puna caparaÑ bhikkhave bhavissanti bhikkh| anÈgatamaddhÈnaÑ
abhÈvitakÈyÈ abhÈvitasÊlÈ abhÈvitacittÈ abhÈvitapaÒÒÈ, te abhÈvitakÈyÈ
samÈnÈ abhÈvitasÊlÈ abhÈvitacittÈ abhÈvitapaÒÒÈ aÒÒesaÑ nissayaÑ dassanti,
tepi na sakkhissanti vinetuÑ adhisÊle adhicitte adhipaÒÒÈya. Tepi
bhavissanti abhÈvitakÈyÈ abhÈvitasÊlÈ
______________________________________________________________
1. Kho (katthaci)

2. Te (SÊ)

3. Te (?)
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abhÈvitacittÈ abhÈvitapaÒÒÈ, te abhÈvitakÈyÈ samÈnÈ abhÈvitasÊlÈ
abhÈvitacittÈ abhÈvitapaÒÒÈ aÒÒesaÑ nissayaÑ dassanti, tepi na sakkhissanti
vinetuÑ adhisÊle adhicitte adhipaÒÒÈya. Tepi bhavissanti abhÈvitakÈyÈ
abhÈvitasÊlÈ abhÈvitacittÈ abhÈvitapaÒÒÈ. Iti kho bhikkhave dhammasandosÈ
vinayasandoso, vinayasandosÈ dhammasandoso. IdaÑ bhikkhave dutiyaÑ
anÈgatabhayaÑ etarahi asamuppannaÑ ÈyatiÑ samuppajjissati, taÑ vo
paÔibujjhitabbaÑ, paÔibujjhitvÈ ca tassa pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ.
Puna caparaÑ bhikkhave bhavissanti bhikkh| anÈgatamaddhÈnaÑ
abhÈvitakÈyÈ abhÈvitasÊlÈ abhÈvitacittÈ abhÈvitapaÒÒÈ, te abhÈvitakÈyÈ
samÈnÈ abhÈvitasÊlÈ abhÈvitacittÈ abhÈvitapaÒÒÈ abhidhammakathaÑ
vedallakathaÑ kathentÈ kaÓhadhammaÑ okkamamÈnÈ na bujjhissanti. Iti
kho bhikkhave dhammasandosÈ vinayasandoso, vinayasandosÈ
dhammasandoso. IdaÑ bhikkhave tatiyaÑ anÈgatabhayaÑ etarahi
asamuppannaÑ ÈyatiÑ samuppajjissati, taÑ vo paÔibujjhitabbaÑ,
paÔibujjhitvÈ ca tassa pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ.
Puna caparaÑ bhikkhave bhavissanti bhikkh| anÈgatamaddhÈnaÑ
abhÈvitakÈyÈ abhÈvitasÊlÈ abhÈvitacittÈ abhÈvitapaÒÒÈ, te abhÈvitakÈyÈ
samÈnÈ abhÈvitasÊlÈ abhÈvitacittÈ abhÈvitapaÒÒÈ ye te suttantÈ
TathÈgatabhÈsitÈ gambhÊrÈ gambhÊratthÈ lokuttarÈ suÒÒatÈppaÔisaÑyuttÈ,
tesu bhaÒÒamÈnesu na suss|sissanti, na sotaÑ odahissanti, na aÒÒÈ cittaÑ
upaÔÔhapessanti, na ca te dhamme uggahetabbaÑ pariyÈpuÓitabbaÑ
maÒÒissanti. Ye pana te suttantÈ kavitÈ1 kÈveyyÈ cittakkharÈ cittabyaÒjanÈ
bÈhirakÈ sÈvakabhÈsitÈ, tesu bhaÒÒamÈnesu suss|sissanti, sotaÑ odahissanti,
aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhapessanti, te ca dhamme uggahetabbaÑ pariyÈpuÓitabbaÑ
maÒÒissanti. Iti kho bhikkhave dhammasandosÈ vinayasandoso,
vinayasandosÈ dhammasandoso. IdaÑ bhikkhave catutthaÑ anÈgatabhayaÑ
etarahi asamuppannaÑ ÈyatiÑ samuppajjissati, taÑ vo paÔibujjhitabbaÑ,
paÔibujjhitvÈ ca tassa pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ.
______________________________________________________________
1. KavikatÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ I SaÑ 1. 457 piÔÔhe ca) ®ÊkÈ oloketabbÈ.
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Puna caparaÑ bhikkhave bhavissanti bhikkh| anÈgatamaddhÈnaÑ
abhÈvitakÈyÈ abhÈvitasÊlÈ abhÈvitacittÈ abhÈvitapaÒÒÈ, te abhÈvitakÈyÈ
samÈnÈ abhÈvitasÊlÈ abhÈvitacittÈ abhÈvitapaÒÒÈ therÈ bhikkh| bÈhulikÈ1
bhavissanti sÈthalikÈ okkamane pubba~gamÈ paviveke nikkhittadhurÈ, na
vÊriyaÑ Èrabhissanti appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya
asacchikatassa sacchikiriyÈya. TesaÑ pacchimÈ janatÈ diÔÔhÈnugatiÑ
Èpajjissati. SÈpi bhavissati bÈhulikÈ sÈthalikÈ okkamane pubba~gamÈ
paviveke nikkhittadhurÈ, na vÊriyaÑ Èrabhissati appattassa pattiyÈ
anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya. Iti kho bhikkhave
dhammasandosÈ vinayasandoso, vinayasandosÈ dhammasandoso. IdaÑ
bhikkhave paÒcamaÑ anÈgatabhayaÑ etarahi asamuppannaÑ ÈyatiÑ
samuppajjissati, taÑ vo paÔibujjhitabbaÑ, paÔibujjhitvÈ ca tassa pahÈnÈya
vÈyamitabbaÑ. ImÈni kho bhikkhave paÒca anÈgatabhayÈni etarahi
asamuppannÈni ÈyatiÑ samuppajjissanti, tÈni vo paÔibujjhitabbÈni,
paÔibujjhitvÈ ca tesaÑ pahÈnÈya vÈyamitabbanti. . NavamaÑ.
10. Catuttha anÈgatabhayasutta
80. PaÒcimÈni bhikkhave anÈgatabhayÈni etarahi asamuppannÈni ÈyatiÑ
samuppajjissanti, tÈni vo paÔibujjhitabbÈni, paÔibujjhitvÈ ca tesaÑ pahÈnÈya
vÈyamitabbaÑ.
KatamÈni paÒca? Bhavissanti bhikkhave bhikkh| anÈgatamaddhÈnaÑ
cÊvare kalyÈÓakÈmÈ, te cÊvare kalyÈÓakÈmÈ samÈnÈ riÒcissanti
paÑsuk|likattaÑ, riÒcissanti araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni,
gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu osaritvÈ vÈsaÑ kappessanti, cÊvarahetu ca
anekavihitaÑ anesanaÑ appatir|paÑ Èpajjissanti. IdaÑ bhikkhave
paÔhamaÑ anÈgatabhayaÑ etarahi asamuppannaÑ ÈyatiÑ samuppajjissati,
taÑ vo paÔibujjhitabbaÑ, paÔibujjhitvÈ ca tassa pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ.
Puna caparaÑ bhikkhave bhavissanti bhikkh| anÈgatamaddhÈnaÑ
piÓÉapÈte kalyÈÓakÈmÈ, te piÓÉapÈte kalyÈÓakÈmÈ samÈnÈ riÒcissanti
______________________________________________________________
1. BÈhullikÈ (SyÈ, KaÑ) AÑ 1. 71, 245 piÔÔhesupi.
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piÓÉapÈtikattaÑ, riÒcissanti araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni,
gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu osaritvÈ vÈsaÑ kappessanti jivhaggena rasaggÈni
pariyesamÈnÈ, piÓÉapÈtahetu ca anekavihitaÑ anesanaÑ appatir|paÑ
Èpajjissanti. IdaÑ bhikkhave dutiyaÑ anÈgatabhayaÑ etarahi
asamuppannaÑ ÈyatiÑ samuppajjissati, taÑ vo paÔibujjhitabbaÑ,
paÔibujjhitvÈ ca tassa pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ.
Puna caparaÑ bhikkhave bhavissanti bhikkh| anÈgatamaddhÈnaÑ
senÈsane kalyÈÓakÈmÈ, te senÈsane kalyÈÓakÈmÈ samÈnÈ riÒcissanti
rukkham|likattaÑ1, riÒcissanti araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni,
gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu osaritvÈ vÈsaÑ kappessanti, senÈsanahetu ca
anekavihitaÑ anesanaÑ appatir|paÑ Èpajjissanti. IdaÑ bhikkhave tatiyaÑ
anÈgatabhayaÑ etarahi asamuppannaÑ ÈyatiÑ samuppajjissati, taÑ vo
paÔibujjhitabbaÑ, paÔibujjhitvÈ ca tassa pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ.
Puna caparaÑ bhikkhave bhavissanti bhikkh| anÈgatamaddhÈnaÑ
bhikkhunÊ sikkhamÈnÈsamaÓuddesehi saÑsaÔÔhÈ viharissanti,
bhikkhunÊsikkhamÈnÈsamaÓuddesehi saÑsagge kho pana bhikkhave sati
etaÑ pÈÔika~khaÑ “anabhiratÈ vÈ brahmacariyaÑ carissanti, aÒÒataraÑ vÈ
saÑkiliÔÔhaÑ ÈpattiÑ Èpajjissanti, sikkhaÑ vÈ paccakkhÈya
hÊnÈyÈvattissanti”. IdaÑ bhikkhave catutthaÑ anÈgatabhayaÑ etarahi
asamuppannaÑ ÈyatiÑ samuppajjissati, taÑ vo paÔibujjhitabbaÑ,
paÔibujjhitvÈ ca tassa pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ.
Puna caparaÑ bhikkhave bhavissanti bhikkh| anÈgatamaddhÈnaÑ
ÈrÈmikasamaÓuddesehi saÑsaÔÔhÈ viharissanti, ÈrÈmikasamaÓuddesehi
saÑsagge kho pana bhikkhave sati etaÑ pÈÔika~khaÑ “anekavihitaÑ
sannidhikÈraparibhogaÑ anuyuttÈ viharissanti, oÄÈrikampi nimittaÑ
karissanti pathaviyÈpi haritaggepi”. IdaÑ bhikkhave paÒcamaÑ
anÈgatabhayaÑ etarahi asamuppannaÑ ÈyatiÑ samuppajjissati, taÑ vo
paÔibujjhitabbaÑ, paÔibujjhitvÈ ca tassa pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ.
______________________________________________________________
1. ŒraÒÒakattaÑ (SyÈ, KaÑ)
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ImÈni kho bhikkhave paÒca anÈgatabhayÈni etarahi asamuppannÈni
ÈyatiÑ samuppajjissanti, tÈni vo paÔibujjhitabbÈni, paÔibujjhitvÈ ca tesaÑ
pahÈnÈya vÈyamitabbanti. . DasamaÑ.
YodhÈjÊvavaggo tatiyo.
TassuddÈnaÑ
Dve CetovimuttiphalÈ, dve ca DhammavihÈrino.
YodhÈjÊvÈ ca dve vuttÈ, cattÈro ca AnÈgatÈti.
(9) 4. Theravagga
1. RajanÊyasutta
81. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato thero bhikkhu
sabrahmacÈrÊnaÑ appiyo ca hoti amanÈpo ca agaru ca abhÈvanÊyo ca.
Katamehi paÒcahi? RajanÊye rajjati, dussanÊye1 dussati, mohanÊye muyhati,
kuppanÊye2 kuppati, madanÊye majjati. Imehi kho bhikkhave paÒcahi
dhammehi samannÈgato thero bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ appiyo ca hoti
amanÈpo ca agaru ca abhÈvanÊyo ca.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato thero bhikkhu
sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo ca. Katamehi
paÒcahi? RajanÊye na rajjati, dussanÊye na dussati, mohanÊye na muyhati,
kuppanÊye na kuppati, madanÊye na majjati. Imehi kho bhikkhave paÒcahi
dhammehi samannÈgato thero bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca hoti
manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo cÈti. . PaÔhamaÑ.
2. VÊtarÈgasutta
82. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato thero bhikkhu
sabrahmacÈrÊnaÑ appiyo ca hoti amanÈpo ca agaru ca abhÈvanÊyo ca.
______________________________________________________________
1. DusanÊye (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. KupanÊye (SÊ, SyÈ, KaÑ), kopanÊye (I)
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katamehi paÒcahi? AvÊtarÈgo hoti avÊtadoso hoti, avÊtamoho hoti, makkhÊ ca
paÄÈsÊ ca. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato thero
bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ appiyo ca hoti amanÈpo ca agaru ca abhÈvanÊyo
ca.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato thero bhikkhu
sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo ca. Katamehi
paÒcahi? VÊtarÈgo hoti, vÊtadoso hoti, vÊtamoho hoti, amakkhÊ ca apaÄÈsÊ ca.
Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato thero bhikkhu
sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo cÈti. .
DutiyaÑ.
3. Kuhakasutta
83. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato thero bhikkhu
sabrahmacÈrÊnaÑ appiyo ca hoti amanÈpo ca agaru ca abhÈvanÊyo ca.
Katamehi paÒcahi? Kuhako ca hoti lapako ca nemittiko1 ca nippesiko ca
lÈbhena ca lÈbhaÑ nijigÊsitÈ2. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgato thero bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ appiyo ca hoti amanÈpo ca
agaru ca abhÈvanÊyo ca.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato thero bhikkhu
sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo ca. Katamehi
paÒcahi? Na ca kuhako hoti na ca lapako na ca nemittiko na ca nippesiko na
ca lÈbhena lÈbhaÑ nijigÊsitÈ. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgato thero bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca hoti manÈpo ca garu
ca bhÈvanÊyo cÈti. . TatiyaÑ.
4. Assaddhasutta
84. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato thero bhikkhu
sabrahmacÈrÊnaÑ appiyo ca hoti amanÈpo ca agaru ca abhÈvanÊyo ca.
Katamehi paÒcahi? Assaddho hoti, ahiriko hoti, anottappÊ
______________________________________________________________
1. Nimittiko (SyÈ, KaÑ), nimittako (Ka)

2. NijigiÑsitÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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hoti, kusÊto hoti, duppaÒÒo hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgato thero bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ appiyo ca hoti amanÈpo ca
agaru ca abhÈvanÊyo ca.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato thero bhikkhu
sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo ca. Katamehi
paÒcahi? Saddho hoti, hirÊmÈ hoti, ottappÊ hoti, ÈraddhavÊriyo hoti, paÒÒavÈ
hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato thero bhikkhu
sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo cÈti. .
CatutthaÑ.
5. Akkhamasutta
85. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato thero bhikkhu
sabrahmacÈrÊnaÑ appiyo ca hoti amanÈpo ca agaru ca abhÈvanÊyo ca.
Katamehi paÒcahi? Akkhamo hoti r|pÈnaÑ, akkhamo saddÈnaÑ, akkhamo
gandhÈnaÑ, akkhamo rasÈnaÑ, akkhamo phoÔÔhabbÈnaÑ. Imehi kho
bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato thero bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ
appiyo ca hoti amanÈpo ca agaru ca abhÈvanÊyo ca.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato thero bhikkhu
sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo ca. Katamehi
paÒcahi? Khamo hoti r|pÈnaÑ, khamo saddÈnaÑ, khamo gandhÈnaÑ,
khamo rasÈnaÑ, khamo phoÔÔhabbÈnaÑ. Imehi kho bhikkhave paÒcahi
dhammehi samannÈgato thero bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca hoti
manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo cÈti. . PaÒcamaÑ.
6. PaÔisambhidÈppattasutta
86. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato thero bhikkhu
sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo ca. Katamehi
paÒcahi? AtthapaÔi sambhidÈpatto hoti, dhammapaÔisambhidÈpatto hoti,
niruttipaÔisambhidÈpatto hoti, paÔibhÈnapaÔisambhidÈpatto hoti, yÈni tÈni
sabrahmacÈrÊnaÑ uccÈvacÈni kiÑkaraÓÊyÈni, tattha dakkho hoti analaso,
tatrupÈyÈya vÊmaÑsÈya samannÈgato alaÑ
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kÈtuÑ alaÑ saÑvidhÈtuÑ. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgato thero bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca hoti manÈpo ca garu
ca bhÈvanÊyo cÈti. . ChaÔÔhaÑ.
7. SÊlavantasutta
87. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato thero bhikkhu
sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo ca. Katamehi
paÒcahi? SÊlavÈ hoti, pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati
ÈcÈragocarasampanno, aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati
sikkhÈpadesu. Bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo, ye te dhammÈ
ÈdikalyÈÓÈ majjhekalyÈÓÈ pariyosÈnakalyÈÓÈ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ1
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ abhivadanti, tathÈr|pÈssa
dhammÈ bahussutÈ honti dhÈtÈ2 vacasÈ paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ
suppaÔividdhÈ. KalyÈÓavÈco hoti kalyÈÓavÈkkaraÓo poriyÈ vÈcÈya
samannÈgato vissaÔÔhÈya anelagaÄÈya atthassa viÒÒÈpaniyÈ, catunnaÑ
jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti
akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. ŒsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharati. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato thero
bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo cÈti. .
SattamaÑ.
8. Therasutta
88. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato thero bhikkhu
bahujana-ahitÈya paÔipanno hoti bahujana-asukhÈya bahuno janassa
anatthÈya ahitÈya dukkhÈya devamanussÈnaÑ.
Katamehi paÒcahi? Thero hoti rattaÒÒ| cirapabbajito, ÒÈto hoti yasassÊ
sagahaÔÔhapabbajitÈnaÑ3 bahujanaparivÈro, lÈbhÊ hoti cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, bahussuto hoti sutadharo
sutasannicayo, ye te dhammÈ ÈdikalyÈÓÈ
______________________________________________________________
1. SÈtthÈ sabyaÒjanÈ (SÊ)
3. GahaÔÔhapabbajitÈnaÑ (SÊ)

2. DhatÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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majjhekalyÈÓÈ pariyosÈnakalyÈÓÈ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ
parisuddhaÑ brahmacariyaÑ abhivadanti, tathÈr|pÈssa dhammÈ bahussutÈ
honti dhÈtÈ vacasÈ paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ appaÔividdhÈ.
MicchÈdiÔÔhiko hoti viparÊtadassano, so bahujanaÑ saddhammÈ vuÔÔhÈpetvÈ
asaddhamme patiÔÔhÈpeti. “Thero bhikkhu rattaÒÒ| cirapabbajito” itipissa
diÔÔhÈnugatiÑ Èpajjanti, “ÒÈto thero bhikkhu yasassÊ sagahaÔÔhapabbajitÈnaÑ
bahujanaparivÈro” itipissa diÔÔhÈnugatiÑ Èpajjanti, “lÈbhÊ thero bhikkhu
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ” itipissa
diÔÔhÈnugatiÑ Èpajjanti, “bahussuto thero bhikkhu sutadharo sutasannicayo”
itipissa diÔÔhÈnugatiÑ Èpajjanti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgato thero bhikkhu bahujana-ahitÈya paÔipanno hoti
bahujana-asukhÈya bahuno janassa anatthÈya ahitÈya dukkhÈya
devamanussÈnaÑ.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato thero bhikkhu
bahujanahitÈya paÔipanno hoti bahujanasukhÈya bahuno janassa atthÈya
hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ.
Katamehi paÒcahi? Thero hoti rattaÒÒ| cirapabbajito, ÒÈto hoti yasassÊ
sagahaÔÔhapabbajitÈnaÑ bahujanaparivÈro, lÈbhÊ hoti cÊvara piÓÉapÈta
senÈsana gilÈnappaccaya bhesajja parikkhÈrÈnaÑ, bahussuto hoti sutadharo
sutasannicayo, ye te dhammÈ ÈdikalyÈÓÈ majjhekalyÈÓÈ pariyosÈnakalyÈÓÈ
sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ
abhivadanti, tathÈr|pÈssa dhammÈ bahussutÈ honti dhÈtÈ vacasÈ paricitÈ
manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. SammÈdiÔÔhiko hoti
aviparÊtadassano, so bahujanaÑ asaddhammÈ vuÔÔhÈpetvÈ saddhamme
patiÔÔhÈpeti. “Thero bhikkhu rattaÒÒ| cirapabbajito” itipissa diÔÔhÈnugatiÑ
Èpajjanti, “ÒÈto thero bhikkhu yasassÊ sagahaÔÔhapabbajitÈnaÑ
bahujanaparivÈro” itipissa diÔÔhÈnugatiÑ Èpajjanti, “lÈbhÊ thero bhikkhu
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ” itipissa
diÔÔhÈnugatiÑ Èpajjanti, “bahussuto thero bhikkhu sutadharo sutasannicayo”
itipissa diÔÔhÈnugatiÑ Èpajjanti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgato thero bhikkhu bahujanahitÈya paÔipanno hoti
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bahujanasukhÈya bahuno janassa atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnanti.
. AÔÔhamaÑ.
9. PaÔhamasekhasutta
89. PaÒcime bhikkhave dhammÈ sekhassa bhikkhuno parihÈnÈya
saÑvattanti. Katame paÒca? KammÈrÈmatÈ bhassÈrÈmatÈ niddÈrÈmatÈ
sa~gaÓikÈrÈmatÈ yathÈ vimuttaÑ cittaÑ na paccavekkhati. Ime kho
bhikkhave paÒca dhammÈ sekhassa bhikkhuno parihÈnÈya saÑvattanti.
PaÒcime bhikkhave dhammÈ sekhassa bhikkhuno aparihÈnÈya
saÑvattanti. Katame paÒca? Na kammÈrÈmatÈ na bhassÈrÈmatÈ na
niddÈrÈmatÈ na sa~gaÓi kÈrÈmatÈ yathÈvimuttaÑ cittaÑ paccavekkhati. Ime
kho bhikkhave paÒca dhammÈ sekhassa bhikkhuno aparihÈnÈya
saÑvattantÊti. . NavamaÑ.
10. Dutiyasekhasutta
90. PaÒcime bhikkhave dhammÈ sekhassa bhikkhuno parihÈnÈya
saÑvattanti. Katame paÒca? Idha bhikkhave sekho bhikkhu bahukicco hoti
bahukaraÓÊyo, viyatto kiÑkaraÓÊyesu, riÒcati paÔisallÈnaÑ, nÈnuyuÒjati
ajjhattaÑ cetosamathaÑ. AyaÑ bhikkhave paÔhamo dhammo sekhassa
bhikkhuno parihÈnÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave sekho bhikkhu appamattakena kammena
divasaÑ atinÈmeti, riÒcati paÔisallÈnaÑ, nÈnuyuÒjati ajjhattaÑ
cetosamathaÑ. AyaÑ bhikkhave dutiyo dhammo sekhassa bhikkhuno
parihÈnÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave sekho bhikkhu saÑsaÔÔho viharati
gahaÔÔhapabbajitehi ananulomikena gihisaÑsaggena, riÒcati paÔisallÈnaÑ,
nÈnuyuÒjati ajjhattaÑ cetosamathaÑ. AyaÑ bhikkhave tatiyo dhammo
sekhassa bhikkhuno parihÈnÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave sekho bhikkhu akÈlena gÈmaÑ pavisati,
atidivÈ paÔikkamati, riÒcati paÔisallÈnaÑ, nÈnuyuÒjati ajjhattaÑ
cetosamathaÑ. AyaÑ bhikkhave catuttho dhammo sekhassa bhikkhuno
parihÈnÈya saÑvattati.

(9) 4. Theravagga

103

Puna caparaÑ bhikkhave sekho bhikkhu yÈyaÑ kathÈ ÈbhisallekhikÈ
cetovivaraÓasappÈyÈ. SeyyathidaÑ? AppicchakathÈ santuÔÔhikathÈ
pavivekakathÈ asaÑsaggakathÈ vÊriyÈrambhakathÈ sÊlakathÈ samÈdhikathÈ
paÒÒÈkathÈ vimuttikathÈ vimuttiÒÈÓadassanakathÈ. Evar|piyÈ kathÈya na
nikÈmalÈbhÊ hoti na akicchalÈbhÊ na akasiralÈbhÊ1, riÒcati paÔisallÈnaÑ,
nÈnuyuÒjati ajjhattaÑ cetosamathaÑ. AyaÑ bhikkhave paÒcamo dhammo
sekhassa bhikkhuno parihÈnÈya saÑvattati. Ime kho bhikkhave paÒca
dhammÈ sekhassa bhikkhuno parihÈnÈya saÑvattanti.
PaÒcime bhikkhave dhammÈ sekhassa bhikkhuno aparihÈnÈya
saÑvattanti. Katame paÒca? Idha bhikkhave sekho bhikkhu na bahukicco
hoti na bahukaraÓÊyo, viyatto kiÑkaraÓÊyesu, na riÒcati paÔisallÈnaÑ,
anuyuÒjati ajjhattaÑ cetosamathaÑ. AyaÑ bhikkhave paÔhamo dhammo
sekhassa bhikkhuno aparihÈnÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave sekho bhikkhu na appamattakena kammena
divasaÑ atinÈmeti, na riÒcati paÔisallÈnaÑ, anuyuÒjati ajjhattaÑ
cetosamathaÑ. AyaÑ bhikkhave dutiyo dhammo sekhassa bhikkhuno
aparihÈnÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave sekho bhikkhu asaÑsaÔÔho viharati gahaÔÔha
pabbajitehi ananulomikena gihisaÑsaggena, na riÒcati paÔisallÈnaÑ,
anuyuÒjati ajjhattaÑ cetosamathaÑ. AyaÑ bhikkhave tatiyo dhammo
sekhassa bhikkhuno aparihÈnÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave sekho bhikkhu na atikÈlena gÈmaÑ pavisati,
nÈtidivÈ paÔikkamati, na riÒcati paÔisallÈnaÑ, anuyuÒjati ajjhattaÑ
cetosamathaÑ. AyaÑ bhikkhave catuttho dhammo sekhassa bhikkhuno
aparihÈnÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave sekho bhikkhu yÈyaÑ kathÈ ÈbhisallekhikÈ
cetovivaraÓasappÈyÈ. SeyyathidaÑ? AppicchakathÈ santuÔÔhikathÈ
pavivekakathÈ asaÑsaggakathÈ vÊriyÈrambhakathÈ sÊlakathÈ samÈdhikathÈ
paÒÒÈkathÈ vimuttikathÈ vimuttiÒÈÓadassanakathÈ. Evar|piyÈ
______________________________________________________________
1. KicchalÈbhÊ kasiralÈbhÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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kathÈya nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ, na riÒcati paÔisallÈnaÑ,
anuyuÒjati ajjhattaÑ cetosamathaÑ. AyaÑ bhikkhave paÒcamo dhammo
sekhassa bhikkhuno aparihÈnÈya saÑvattati. Ime kho bhikkhave paÒca
dhammÈ sekhassa bhikkhuno aparihÈnÈya saÑvattantÊti. . DasamaÑ.
Theravaggo catuttho.
TassuddÈnaÑ
RajanÊyo VÊtarÈgo, KuhakÈssaddha-akkhamÈ.
PaÔisambhidÈ ca SÊlena, Thero SekhÈ pare duveti.
_____
(10) 5. Kakudhavagga
1. PaÔhamasampadÈsutta
91. PaÒcimÈ bhikkhave sampadÈ. KatamÈ paÒca? SaddhÈsampadÈ
sÊlasampadÈ sutasampadÈ cÈgasampadÈ paÒÒÈsampadÈ. ImÈ kho bhikkhave
paÒca sampadÈti. . PaÔhamaÑ.
2. DutiyasampadÈsutta
92. PaÒcimÈ bhikkhave sampadÈ. KatamÈ paÒca? SÊlasampadÈ
samÈdhisampadÈ paÒÒÈsampadÈ vimuttisampadÈ
vimuttiÒÈÓadassanasampadÈ. ImÈ kho bhikkhave paÒca sampadÈti. .
DutiyaÑ.
3. ByÈkaraÓasutta
93. PaÒcimÈni bhikkhave aÒÒÈbyÈkaraÓÈni. KatamÈni paÒca? MandattÈ
mom|hattÈ aÒÒaÑ byÈkaroti, pÈpiccho icchÈpakato aÒÒaÑ byÈkaroti,
ummÈdÈ cittakkhepÈ aÒÒaÑ byÈkaroki, adhimÈnena aÒÒaÑ byÈkaroti,
sammadeva aÒÒaÑ byÈkarohi. ImÈni kho bhikkhave paÒca
aÒÒÈbyÈkaraÓÈnÊti. . TatiyaÑ.
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4. PhÈsuvihÈrasutta
94. PaÒcime bhikkhave phÈsuvihÈrÈ. Katame paÒca? Idha bhikkhave
bhikkhu vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ
savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati.
VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ. TatiyaÑ jhÈnaÑ.
CatutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. ŒsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
upasampajja viharati. Ime kho bhikkhave paÒca phÈsuvihÈrÈti. . CatutthaÑ.
5. Akuppasutta
95. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu nacirasseva
akuppaÑ paÔivijjhati. Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave bhikkhu
atthapaÔisambhidÈpatto hoti, dhammapaÔisambhidÈpatto hoti,
niruttipaÔisambhidÈpatto hoti, paÔibhÈnapaÔisambhi dÈpatto hoti,
yathÈvimuttaÑ cittaÑ paccavekkhati. Imehi kho bhikkhave paÒcahi
dhammehi samannÈgato bhikkhu nacirasseva akuppaÑ paÔivijjhatÊti. .
PaÒcamaÑ.
6. Sutadharasutta
96. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu ÈnÈpÈnassatiÑ
Èsevanto nacirasseva akuppaÑ paÔivijjhati. Katamehi paÒcahi? Idha
bhikkhave bhikkhu appaÔÔho hoti appakicco subharo susantoso
jÊvitaparikkhÈresu. AppÈhÈro hoti anodarikattaÑ anuyutto. Appamiddho hoti
jÈgariyaÑ anuyutto. Bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo, ye te dhammÈ
ÈdikalyÈÓÈ majjhekalyÈÓÈ pariyosÈnakalyÈÓÈ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ abhivadanti, tathÈr|pÈssa
dhammÈ bahussutÈ honti dhÈtÈ vacasÈ paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ
suppaÔividdhÈ, yathÈvimuttaÑ cittaÑ paccavekkhati. Imehi kho bhikkhave
paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu ÈnÈpÈnassatiÑ Èsevanto
nacirasseva akuppaÑ paÔivijjhatÊti. . ChaÔÔhaÑ.
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97. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu ÈnÈpÈnassatiÑ
bhÈvento nacirasseva akuppaÑ paÔivijjhati. Katamehi paÒcahi? Idha
bhikkhave bhikkhu appaÔÔho hoti appakicco subharo susantoso
jÊvitaparikkhÈresu. AppÈhÈro hoti anodarikattaÑ anuyutto. Appamiddho hoti
jÈgariyaÑ anuyutto. YÈyaÑ kathÈ ÈbhisallekhikÈ cetovivaraÓasappÈyÈ.
SeyyathidaÑ? AppicchakathÈ -pa- vimuttiÒÈÓadassanakathÈ, evar|piyÈ
kathÈya nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. YathÈvimuttaÑ cittaÑ
paccavekkhati. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato
bhikkhu ÈnÈpÈnassatiÑ bhÈvento nacirasseva akuppaÑ paÔivijjhatÊti. .
SattamaÑ.
8. ŒraÒÒakasutta
98. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu ÈnÈpÈnassatiÑ
bahulÊkaronto nacirasseva akuppaÑ paÔivijjhati. Katamehi paÒcahi? Idha
bhikkhave bhikkhu appaÔÔho hoti appakicco subharo susantoso
jÊvitaparikkhÈresu. AppÈhÈro hoti anodarikattaÑ anuyutto. Appamiddho hoti
jÈgariyaÑ anuyutto. ŒraÒÒako hoti pantasenÈsano, yathÈvimuttaÑ cittaÑ
paccavekkhati. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato
bhikkhu ÈnÈpÈnassatiÑ bahulÊkaronto nacirasseva akuppaÑ paÔivijjhatÊti. .
AÔÔhamaÑ.
9. SÊhasutta
99. SÊho bhikkhave migarÈjÈ sÈyanhasamayaÑ ÈsayÈ nikkhamati ÈsayÈ
nikkhamitvÈ vijambhati, vijambhitvÈ samantÈ catuddisaÑ1 anuviloketi,
samantÈ catuddisaÑ1 anuviloketvÈ tikkhattuÑ sÊhanÈdaÑ nadati, tikkhattuÑ
sÊhanÈdaÑ naditvÈ gocarÈya pakkamati. So hatthissa cepi pahÈraÑ deti,
sakkaccaÒÒeva pahÈraÑ deti no asakkaccaÑ. MahiÑsassa2 cepi pahÈraÑ
deti, sakkaccaÒÒeva pahÈraÑ deti no asakkaccaÑ. Gavassa cepi pahÈraÑ
deti, sakkaccaÒÒeva pahÈraÑ deti no asakkaccaÑ. DÊpissa
______________________________________________________________
1. CatuddisÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka); AÑ 1. 342; SaÑ 2. 70 piÔÔhesupi passitabbaÑ.
2. Mahisassa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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cepi pahÈraÑ deti, sakkaccaÒÒeva pahÈraÑ deti no asakkaccaÑ.
KhuddakÈnaÑ cepi pÈÓÈnaÑ pahÈraÑ deti antamaso sasabiÄÈrÈnampi1,
sakkaccaÒÒeva pahÈraÑ deti no asakkaccaÑ. TaÑ kissa hetu? “MÈ me
yoggapatho nassÈ”ti.
“SÊho”ti kho bhikkhave TathÈgatassetaÑ adhivacanaÑ Arahato
SammÈsambuddhassa. YaÑ kho bhikkhave TathÈgato parisÈya dhammaÑ
deseti, idamassa hoti sÊhanÈdasmiÑ, bhikkh|naÒcepi bhikkhave TathÈgato
dhammaÑ deseti, sakkaccaÒÒeva TathÈgato dhammaÑ deseti no
asakkaccaÑ. BhikkhunÊnaÒcepi bhikkhave TathÈgato dhammaÑ deseti,
sakkaccaÒÒeva TathÈgato dhammaÑ deseti no asakkaccaÑ. UpÈsakÈnaÒcepi
bhikkhave TathÈgato dhammaÑ deseti, sakkaccaÒÒeva TathÈgato dhammaÑ
deseti no asakkaccaÑ. UpÈsikÈnaÒcepi bhikkhave TathÈgato dhammaÑ
deseti, sakkaccaÒÒeva TathÈgato dhammaÑ deseti no asakkaccaÑ.
PuthujjanÈnaÒcepi bhikkhave TathÈgato dhammaÑ deseti antamaso
annabhÈranesÈdÈnampi2, sakkaccaÒÒeva TathÈgato dhammaÑ deseti no
asakkaccaÑ. TaÑ kissa hetu? Dhammagaru bhikkhave TathÈgato
dhammagÈravoti. . NavamaÑ.
10. Kakudhatherasutta
100. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ KosambiyaÑ viharati
GhositÈrÈme. * Tena kho pana samayena Kakudho nÈma Koliyaputto3
Èyasmato MahÈmoggallÈnassa upaÔÔhÈko adhunÈkÈla~kato aÒÒataraÑ
manomayaÑ kÈyaÑ upapanno, tassa evar|po attabhÈvapaÔilÈbho hoti,
seyyathÈpi nÈma dve vÈ tÊÓi vÈ MÈgadhakÈni4 gÈmakkhettÈni. So tena
attabhÈvapaÔilÈbhena neva attÈnaÑ5 no paraÑ byÈbÈdheti.
Atha kho Kakudho devaputto yenÈyasmÈ MahÈmoggallÈno
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ abhivÈdetvÈ
ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho Kakudho devaputto ÈyasmantaÑ
______________________________________________________________
1. SasabiÄÈrÈnaÑ (Ka)
* Vi 4. 342, 355 piÔÔhesupi.
4. MÈgadhikÈni (SÊ, I, Ka)

2. AnnabhÈranesÈdÈnaÑ (Ka)
3. KoÄiyaputto (SÊ, SyÈ, Ka)
5. NevattÈnaÑ byÈbÈdheti (SÊ)
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MahÈmoggallÈnaÑ etadavoca “Devadattassa bhante evar|paÑ icchÈgataÑ
uppajji ‘ahaÑ bhikkhusaÑghaÑ pariharissÈmÊ’ti. SahacittuppÈdÈ ca bhante
Devadatto tassÈ iddhiyÈ parihÊno”ti. Idamavoca Kakudho devaputto, idaÑ
vatvÈ ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ
tatthevantaradhÈyi.
Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno BhagavantaÑ etadavoca–
Kakudho nÈma bhante Koliyaputto mamaÑ upaÔÔhÈko adhunÈkÈla~kato
aÒÒataraÑ manomayaÑ kÈyaÑ upapanno hoti, tassa evar|po
attabhÈvapaÔilÈbho. SeyyathÈpi nÈma dve vÈ tÊÓi vÈ MÈgadhakÈni
gÈmakkhettÈni, so tena attabhÈvapaÔilÈbhena neva attÈnaÑ no paraÑ
byÈbÈdheti. Atha kho bhante Kakudho devaputto yenÈhaÑ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho
bhante Kakudho devaputto maÑ etadavoca “Devadattassa bhante evar|paÑ
icchÈgataÑ uppajji ‘ahaÑ bhikkhusaÑghaÑ pariharissÈmÊ’ti. SahacittuppÈdÈ
ca bhante Devadatto tassÈ iddhiyÈ parihÊno”ti. Idamavoca bhante Kakudho
devaputto, idaÑ vatvÈ maÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ
tatthevantaradhÈyÊti.
KiÑ pana te MoggallÈna Kakudho devaputto cetasÈ ceto paricca vidito
“yaÑ kiÒci Kakudho devaputto bhÈsati, sabbaÑ taÑ tatheva hoti no
aÒÒathÈ”ti. CetasÈ ceto paricca vidito me bhante Kakudho devaputto “yaÑ
kiÒci Kakudho devaputto bhÈsati, sabbaÑ taÑ tatheva hoti no aÒÒathÈ”ti.
RakkhassetaÑ MoggallÈnaÑ vÈcaÑ (rakkhassetaÑ MoggallÈna vÈcaÑ)1.
IdÈni so moghapuriso attanÈva attÈnaÑ pÈtukarissati.
PaÒcime MoggallÈna satthÈro santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame
paÒca? Idha MoggallÈna ekacco satthÈ aparisuddhasÊlo samÈno
“parisuddhasÊlomhÊ”ti paÔijÈnÈti “parisuddhaÑ me sÊlaÑ
______________________________________________________________
1. ( ) SÊ-SyÈ-KaÑ-I-potthakesu natthi; Vi 4. 343 piÔÔhe pana sabbatthapi dissatiyeva.
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pariyodÈtaÑ asaÑkiliÔÔhan”ti. TamenaÑ sÈvakÈ evaÑ jÈnanti “ayaÑ kho
bhavaÑ satthÈ aparisuddhasÊlo samÈno ‘parisuddhasÊlomhÊ’ti paÔijÈnÈti
‘parisuddhaÑ me sÊlaÑ pariyodÈtaÑ asaÑkiliÔÔhan’ti. MayaÒceva kho pana
gihÊnaÑ ÈroceyyÈma, nÈssassa manÈpaÑ. YaÑ kho panassa amanÈpaÑ,
kathaÑ naÑ1 mayaÑ tena samudÈcareyyÈma. Sammannati kho pana
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccaya bhesajjaparikkhÈrena. YaÑ tumo
karissati, tumova tena paÒÒÈyissatÊ”ti. Evar|paÑ kho MoggallÈna satthÈraÑ
sÈvakÈ sÊlato rakkhanti, evar|po ca pana satthÈ sÈvakehi sÊlato rakkhaÑ
paccÈsÊsati2.
Puna caparaÑ MoggallÈna idhekacco satthÈ aparisuddhÈjÊvo samÈno
“parisuddhÈjÊvomhÊ”ti paÔijÈnÈti “parisuddho me ÈjÊvo pariyodÈto
asaÑkiliÔÔho”ti. TamenaÑ sÈvakÈ evaÑ jÈnanti “ayaÑ kho bhavaÑ satthÈ
aparisuddhÈjÊvo samÈno ‘parisuddhÈjÊvomhÊ’ti paÔijÈnÈti ‘parisuddho me
ÈjÊvo pariyodÈto asaÑkiliÔÔho’ti. MayaÒceva kho pana gihÊnaÑ ÈroceyyÈma,
nÈssassa manÈpaÑ. YaÑ kho panassa amanÈpaÑ, kathaÑ naÑ mayaÑ tena
samudÈcareyyÈma, sammannati kho pana cÊvarapiÓÉapÈta senÈsana
gilÈnappaccaya bhesajja parikkhÈrena. YaÑ tumo karissati, tumova tena
paÒÒÈyissatÊ”ti. Evar|paÑ kho MoggallÈna satthÈraÑ sÈvakÈ ÈjÊvato
rakkhanti, evar|po ca pana satthÈ sÈvakehi ÈjÊvato rakkhaÑ paccÈsÊsati.
Puna caparaÑ MoggallÈna idhekacco satthÈ aparisuddhadhammadesano
samÈno “parisuddhadhammadesanomhÊ”ti paÔijÈnÈti “parisuddhÈ me
dhammadesanÈ pariyodÈtÈ asaÑkiliÔÔhÈ”ti. TamenaÑ sÈvakÈ evaÑ jÈnanti
“ayaÑ kho bhavaÑ satthÈ aparisuddha dhammadesano samÈno
‘parisuddhadhammadesanomhÊ’ti paÔijÈnÈti ‘parisuddhÈ me dhammadesanÈ
pariyodÈtÈ asaÑkiliÔÔhÈ’ti. MayaÒceva kho pana gihÊnaÑ ÈroceyyÈma,
nÈssassa manÈpaÑ. YaÑ kho panassa amanÈpaÑ, kathaÑ naÑ mayaÑ tena
samudÈcareyyÈma. Sammannati kho pana cÊvara piÓÉapÈta senÈsana
gilÈnappaccayabhesajja parikkhÈrena. YaÑ tumo karissati, tumova tena
paÒÒÈyissatÊ”ti. Evar|paÑ kho MoggallÈna satthÈraÑ sÈvakÈ
dhammadesanato
______________________________________________________________
1. KathaÑ nu taÑ (SÊ), kathaÑ nu (SyÈ, KaÑ, I, Ka), kathaÑ taÑ (katthaci)
2. PaccÈsiÑsati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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rakkhanti, evar|po ca pana satthÈ sÈvakehi dhammadesanato rakkhaÑ
paccÈsÊsati.
Puna caparaÑ MoggallÈna idhekacco satthÈ aparisuddhaveyyÈkaraÓo
samÈno “parisuddhaveyyÈkaraÓomhÊ”ti paÔijÈnÈti “parisuddhaÑ me
veyyÈkaraÓaÑ pariyodÈtaÑ asaÑkiliÔÔhan”ti. TamenaÑ sÈvakÈ evaÑ jÈnanti
“ayaÑ kho bhavaÑ satthÈ aparisuddhaveyyÈkaraÓo samÈno
‘parisuddhaveyyÈkaraÓomhÊ’ti paÔijÈnÈti ‘parisuddhaÑ me veyyÈkaraÓaÑ
pariyodÈtaÑ asaÑkiliÔÔhan’ti. MayaÒceva kho pana gihÊnaÑ ÈroceyyÈma,
nÈssassa manÈpaÑ. YaÑ kho panassa amanÈpaÑ, kathaÑ naÑ mayaÑ tena
samudÈcareyyÈma. Sammannati kho pana cÊvara piÓÉapÈta senÈsana
gilÈnappaccaya bhesajja parikkhÈrena. YaÑ tumo karissati, tumova tena
paÒÒÈyissatÊ”ti. Evar|paÑ kho MoggallÈnaÑ satthÈraÑ sÈvakÈ
veyyÈkaraÓato rakkhanti, evar|po ca pana satthÈ sÈvakehi veyyÈkaraÓato
rakkhaÑ paccÈsÊsati.
Puna caparaÑ MoggallÈna idhekacco satthÈ aparisuddhaÒÈÓadassano
samÈno “parisuddhaÒÈÓadassanomhÊ”ti paÔijÈnÈti “parisuddhaÑ me
ÒÈÓadassanaÑ pariyodÈtaÑ asaÑkiliÔÔhan”ti. TamenaÑ sÈvakÈ evaÑ jÈnanti
“ayaÑ kho bhavaÑ satthÈ apari suddhaÒÈÓadassano samÈno
‘parisuddhaÒÈÓadassanomhÊ’ti paÔijÈnÈti ‘parisuddhaÑ me ÒÈÓadassanaÑ
pariyodÈtaÑ asaÑkiliÔÔhan’ti. MayaÒceva kho pana gihÊnaÑ ÈroceyyÈma,
nÈssassa manÈpaÑ. YaÑ kho panassa amanÈpaÑ, kathaÑ naÑ mayaÑ tena
samudÈcareyyÈma. Sammannati kho pana cÊvara piÓÉapÈta senÈsanagilÈna
ppaccaya bhesajja parikkhÈrena. YaÑ tumo karissati, tumova tena
paÒÒÈyissatÊ”ti. Evar|paÑ kho MoggallÈna satthÈraÑ sÈvakÈ ÒÈÓadassanato
rakkhanti, evar|po ca pana satthÈ sÈvakehi ÒÈÓadassanato rakkhaÑ
paccÈsÊsati. Ime kho MoggallÈna paÒca satthÈro santo saÑvijjamÈnÈ
lokasmiÑ.
AhaÑ kho pana MoggallÈna parisuddhasÊlo samÈno
“parisuddhasÊlomhÊ”ti paÔijÈnÈmi “parisuddhaÑ me sÊlaÑ pariyodÈtaÑ
asaÑkiliÔÔhan”ti. Na ca maÑ sÈvakÈ sÊlato rakkhanti. Na cÈhaÑ sÈvakehi
sÊlato rakkhaÑ paccÈsÊsÈmi. ParisuddhÈjÊvo samÈno “parisuddhÈjÊvomhÊ”ti
paÔijÈnÈmi “parisuddho me ÈjÊvo pariyodÈto asaÑkiliÔÔho”ti. Na ca maÑ
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sÈvakÈ ÈjÊvato rakkhanti. Na cÈhaÑ sÈvakehi ÈjÊvato rakkhaÑ paccÈsÊsÈmi.
Parisuddhadhammadesano samÈno “parisuddhadhammadesanomhÊ”ti
paÔijÈnÈmi “parisuddhÈ me dhammadesanÈ pariyodÈtÈ asaÑkiliÔÔhÈ”ti. Na ca
maÑ sÈvakÈ dhammadesanato rakkhanti. Na cÈhaÑ sÈvakehi
dhammadesanato rakkhaÑ paccÈsÊsÈmi. ParisuddhaveyyÈkaraÓo samÈno
“parisuddhaveyyÈkaraÓomhÊ”ti paÔijÈnÈmi “parisuddhaÑ me veyyÈkaraÓaÑ
pariyodÈtaÑ asaÑkiliÔÔhan”ti. Na ca maÑ sÈvakÈ veyyÈkaraÓato rakkhanti.
Na cÈhaÑ sÈvakehi veyyÈkaraÓato rakkhaÑ paccÈsÊsÈmi.
ParisuddhaÒÈÓadassano samÈno “parisuddhaÒÈÓadassanomhÊ”ti paÔijÈnÈmi
“parisuddhaÑ me ÒÈÓadassanaÑ pariyodÈtaÑ asaÑkiliÔÔhan”ti. Na ca maÑ
sÈvakÈ ÒÈÓadassanato rakkhanti. Na cÈhaÑ sÈvakehi ÒÈÓadassanato
rakkhaÑ paccÈsÊsÈmÊti. . DasamaÑ.
Kakudhavaggo paÒcamo.
TassuddÈnaÑ
Dve SampadÈ ByÈkaraÓaÑ, PhÈsu AkuppapaÒcamaÑ.
SutaÑ KathÈ ŒraÒÒako, SÊho ca Kakudho dasÈti.

Dutiyo paÓÓÈsako samatto.

3. TatiyapaÓÓÈsaka
(11) 1. PhÈsuvihÈravagga
1. SÈrajjasutta
101. PaÒcime bhikkhave sekhavesÈrajjakaraÓÈ dhammÈ. Katame paÒca?
Idha bhikkhave bhikkhu saddho hoti, sÊlavÈ hoti, bahussuto hoti,
ÈraddhavÊriyo hoti, paÒÒavÈ hoti.
YaÑ bhikkhave assaddhassa sÈrajjaÑ hoti, saddhassa taÑ sÈrajjaÑ na
hoti, tasmÈyaÑ dhammo sekhavesÈrajjakaraÓo.
YaÑ bhikkhave dussÊlassa sÈrajjaÑ hoti, sÊlavato taÑ sÈrajjaÑ na hoti,
tasmÈyaÑ dhammo sekhavesÈrajjakaraÓo.
YaÑ bhikkhave appassutassa sÈrajjaÑ hoti, bahussutassa taÑ sÈrajjaÑ
na hoti, tasmÈyaÑ dhammo sekhavesÈrajjakaraÓo.
YaÑ bhikkhave kusÊtassa sÈrajjaÑ hoti, ÈraddhavÊriyassa taÑ sÈrajjaÑ
na hoti, tasmÈyaÑ dhammo sekhavesÈrajjakaraÓo.
YaÑ bhikkhave duppaÒÒassa sÈrajjaÑ hoti, paÒÒavato taÑ sÈrajjaÑ na
hoti, tasmÈyaÑ dhammo sekhavesÈrajjakaraÓo. Ime kho bhikkhave paÒca
sekhavesÈrajjakaraÓÈ dhammÈti. . PaÔhamaÑ.
2. Ussa~kitasutta
102. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu
ussa~kitaparisa~kito hoti “pÈpabhikkh|”ti api akuppadhammopi1.
Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave bhikkhu vesiyÈgocaro vÈ hoti,
vidhavÈgocaro vÈ hoti, thullakumÈrikÈgocaro vÈ hoti, paÓÉakagocaro vÈ
hoti, bhikkhunÊgocaro vÈ hoti.
______________________________________________________________
1. Api akuppadhammo (SÊ, SyÈ, KaÑ)
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Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu
ussa~kitaparisa~kito hoti “pÈpabhikkh|”ti api akuppadhammopÊti. .
DutiyaÑ.
3. MahÈcorasutta
103. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgato mahÈcoro sandhimpi
chindati, nillopampi harati, ekÈgÈrikampi karoti, paripanthepi tiÔÔhati.
Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave mahÈcoro visamanissito ca hoti
gahananissito ca balavanissito ca bhogacÈgÊ ca ekacÈrÊ ca.
KathaÒca bhikkhave mahÈcoro visamanissito hoti? Idha bhikkhave
mahÈcoro nadÊvidUggaÑ vÈ nissito hoti pabbatavisamaÑ vÈ. EvaÑ kho
bhikkhave mahÈcoro visamanissito hoti.
KathaÒca bhikkhave mahÈcoro gahananissito hoti? Idha bhikkhave
mahÈcoro tiÓagahanaÑ vÈ nissito hoti rukkhagahanaÑ vÈ rodhaÑ1 vÈ
MahÈvanasaÓÉaÑ vÈ. EvaÑ kho bhikkhave mahÈcoro gahananissito hoti.
KathaÒca bhikkhave mahÈcoro balavanissito hoti? Idha bhikkhave
mahÈcoro rÈjÈnaÑ vÈ rÈjamahÈmattÈnaÑ vÈ nissito hoti, tassa evaÑ hoti
“sace maÑ koci kiÒci vakkhati, ime me rÈjÈno vÈ rÈjamahÈmattÈ vÈ
pariyodhÈya atthaÑ bhaÓissantÊ”ti. Sace naÑ koci kiÒci Èha, tyassa rÈjÈno
vÈ rÈjamahÈmattÈ vÈ pariyodhÈya atthaÑ bhaÓanti. EvaÑ kho bhikkhave
mahÈcoro balavanissito hoti.
KathaÒca bhikkhave mahÈcoro bhogacÈgÊ hoti? Idha bhikkhave
mahÈcoro aÉÉho hoti mahaddhano mahÈbhogo, tassa evaÑ hoti “sace maÑ
koci kiÒci vakkhati, ito bhogena paÔisantharissÈmÊ”ti. Sace naÑ koci kiÒci
Èha, tato bhogena paÔisantharati. EvaÑ kho bhikkhave mahÈcoro bhogacÈgÊ
hoti.
KathaÒca bhikkhave mahÈcoro ekacÈrÊ hoti? Idha bhikkhave mahÈcoro
ekakova gahaÓÈni2 kattÈ hoti, taÑ kissa hetu? “MÈ
______________________________________________________________
1. GedhaÑ (SÊ) AÑ 1. 152 piÔÔhepi.
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me guyhamantÈ bahiddhÈ sambhedaÑ agamaÑs|”ti. EvaÑ kho bhikkhave
mahÈcoro ekacÈrÊ hoti.
Imehi kho bhikkhave paÒcaha~gehi samannÈgato mahÈcoro sandhimpi
chindati, nillopampi harati, ekÈgÈrikampi karoti, paripanthepi tiÔÔhati.
EvamevaÑ kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato
pÈpabhikkhu khataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca hoti sÈnuvajjo
viÒÒ|naÑ, bahuÒca apuÒÒaÑ pasavati. Katamehi paÒcahi, idha bhikkhave
pÈpabhikkhu visamanissito ca hoti gahananissito ca balavanissito ca
bhogacÈgÊ ca ekacÈrÊ ca.
KathaÒca bhikkhave pÈpabhikkhu visamanissito hoti? Idha bhikkhave
pÈpabhikkhu visamena kÈyakammena samannÈgato hoti, visamena
vacÊkammena samannÈgato hoti, visamena manokammena samannÈgato
hoti. EvaÑ kho bhikkhave pÈpabhikkhu visamanissito hoti.
KathaÒca bhikkhave pÈpabhikkhu gahananissito hoti? Idha bhikkhave
pÈpabhikkhu micchÈdiÔÔhiko hoti antaggÈhikÈya diÔÔhiyÈ samannÈgato.
EvaÑ kho bhikkhave pÈpabhikkhu gahananissito hoti.
KathaÒca bhikkhave pÈpabhikkhu balavanissito hoti? Idha bhikkhave
pÈpabhikkhu rÈjÈnaÑ vÈ rÈjamahÈmattÈnaÑ vÈ nissito hoti, tassa evaÑ hoti
“sace maÑ koci kiÒci vakkhati, ime me rÈjÈno vÈ rÈjamahÈmattÈ vÈ
pariyodhÈya atthaÑ bhaÓissantÊ”ti. Sace naÑ koci kiÒci Èha, tyassa rÈjÈno
vÈ rÈjamahÈmattÈ vÈ pariyodhÈya atthaÑ bhaÓanti. EvaÑ kho bhikkhave
pÈpabhikkhu balavanissito hoti.
KathaÒca bhikkhave pÈpabhikkhu bhogacÈgÊ hoti? Idha bhikkhave
pÈpabhikkhu lÈbhÊ hoti cÊvarapiÓÉapÈta senÈsanagilÈnappaccaya bhesajja
parikkhÈrÈnaÑ. Tassa evaÑ hoti “sace maÑ koci kiÒci vakkhati, ito lÈbhena
paÔisantharissÈmÊ”ti. Sace naÑ koci kiÒci Èha, tato lÈbhena paÔisantharati.
EvaÑ kho bhikkhave pÈpabhikkhu bhogacÈgÊ hoti.
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KathaÒca bhikkhave pÈpabhikkhu ekacÈrÊ hoti? Idha bhikkhave
pÈpabhikkhu ekakova paccantimesu janapadesu nivÈsaÑ kappeti, so tattha
kulÈni upasa~kamanto lÈbhaÑ labhati. EvaÑ kho bhikkhave pÈpabhikkhu
ekacÈrÊ hoti.
Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato pÈpabhikkhu
khataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca hoti sÈnuvajjo viÒÒ|naÑ,
bahuÒca apuÒÒaÑ pasavatÊti. . TatiyaÑ.
4. SamaÓasukhumÈlasutta
104. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu samaÓesu
samaÓasukhumÈlo hoti.
Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave bhikkhu yÈcitova bahulaÑ cÊvaraÑ
paribhuÒjati appaÑ ayÈcito, yÈcitova bahulaÑ piÓÉapÈtaÑ paribhuÒjati
appaÑ ayÈcito, yÈcitova bahulaÑ senÈsanaÑ paribhuÒjati appaÑ ayÈcito,
yÈcitova bahulaÑ gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈraÑ paribhuÒjati appaÑ
ayÈcito. Yehi kho pana sabrahmacÈrÊhi saddhiÑ viharati, tyassa1
manÈpeneva bahulaÑ kÈyakammena samudÈcaranti appaÑ amanÈpena,
manÈpeneva bahulaÑ vacÊkammena samudÈcaranti appaÑ amanÈpena,
manÈpeneva bahulaÑ manokammena samudÈcaranti appaÑ amanÈpena,
manÈpaÑyeva upahÈraÑ upaharanti appaÑ amanÈpaÑ. YÈni kho pana tÈni
vedayitÈni pittasamuÔÔhÈnÈni vÈ semhasamuÔÔhÈnÈni vÈ vÈtasamuÔÔhÈnÈni vÈ
sannipÈtikÈni vÈ utupariÓÈmajÈni vÈ visamaparihÈrajÈni vÈ opakkamikÈni vÈ
kammavipÈkajÈni vÈ, tÈnissa na bahudeva uppajjanti, appÈbÈdho hoti.
CatunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ
nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. ŒsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
upasampajja viharati. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato
bhikkhu samaÓesu samaÓasukhumÈlo hoti.
YaÑ hi taÑ bhikkhave sammÈ vadamÈno vadeyya “samaÓesu samaÓa
sukhumÈlo”ti, mameva taÑ bhikkhave sammÈ2 vadamÈno vadeyya
“samaÓesu
______________________________________________________________
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2. Mameva taÑ sammÈ (?)

116

PaÒcakanipÈtapÈÄi

samaÓasukhumÈlo”ti. AhaÑ hi bhikkhave yÈcitova bahulaÑ cÊvaraÑ
paribhuÒjÈmi appaÑ ayÈcito, yÈcitova bahulaÑ piÓÉapÈtaÑ paribhuÒjÈmi
appaÑ ayÈcito, yÈcitova bahulaÑ senÈsanaÑ paribhuÒjÈmi appaÑ ayÈcito,
yÈcitova bahulaÑ gilÈnappaccaya bhesajja parikkhÈraÑ paribhuÒjÈmi
appaÑ ayÈcito. Yehi kho pana bhikkh|hi saddhiÑ viharÈmi, te maÑ
manÈpeneva bahulaÑ kÈyakammena samudÈcaranti appaÑ amanÈpena,
manÈpeneva bahulaÑ vacÊkammena samudÈcaranti appaÑ amanÈpena,
manÈpeneva bahulaÑ manokammena samudÈcaranti appaÑ amanÈpena,
manÈpaÑyeva upahÈraÑ upaharanti appaÑ amanÈpaÑ. YÈni kho pana tÈni
vedayitÈni pittasamuÔÔhÈnÈni vÈ semhasamuÔÔhÈnÈni vÈ vÈtasamuÔÔhÈnÈni vÈ
sannipÈtikÈni vÈ utupariÓÈmajÈni vÈ visamaparihÈrajÈni vÈ opakkamikÈni vÈ
kammavipÈkajÈni vÈ, tÈni me na bahudeva uppajjanti, appÈbÈdhohamasmi.
CatunnaÑ kho panasmi1 jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ2 akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ.
ŒsavÈnaÑ khayÈ -pa- sacchikatvÈ upasampajja viharÈmi.
YaÑ hi taÑ bhikkhave sammÈ vadamÈno vadeyya “samaÓesu samaÓa
sukhumÈlo”ti, mameva taÑ bhikkhave sammÈ vadamÈno vadeyya
“samaÓesu samaÓasukhumÈlo”ti. . CatutthaÑ.
5. PhÈsuvihÈrasutta
105. PaÒcime bhikkhave phÈsuvihÈrÈ. Katame paÒca? Idha bhikkhave
bhikkhuno mettaÑ kÈyakammaÑ paccupaÔÔhitaÑ hoti sabrahmacÈrÊsu Èvi
ceva raho ca. MettaÑ vacÊkammaÑ. MettaÑ manokammaÑ paccupaÔÔhitaÑ
hoti sabrahmacÈrÊsu Èvi ceva raho ca. YÈni tÈni sÊlÈni akhaÓÉÈni acchiddÈni
asabalÈni akammÈsÈni bhujissÈni viÒÒuppasatthÈni aparÈmaÔÔhÈni
samÈdhisaÑvattanikÈni, tathÈr|pehi sÊlehi sÊlasÈmaÒÒagato viharati
sabrahmacÈrÊhi Èvi ceva raho ca. YÈyaÑ diÔÔhi ariyÈ niyyÈnikÈ niyyÈti
takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈya, tathÈr|pÈya diÔÔhiyÈ diÔÔhisÈmaÒÒagato
viharati sabrahmacÈrÊhi Èvi ceva raho ca. Ime kho bhikkhave paÒca
phÈsuvihÈrÈti. . PaÒcamaÑ.
______________________________________________________________
1. CatunnaÑ kho pana (SÊ), catunnaÑ (SyÈ, I)

2. NikÈmalÈbhÊ homi (SÊ, Ka)
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6. Œnandasutta
106. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ KosambiyaÑ viharati GhositÈrÈme. Atha
kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho
ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca–
KittÈvatÈ nu kho bhante bhikkhu saÑghe1 viharanto phÈsuÑ
vihareyyÈti. Yato kho Œnanda bhikkhu attanÈ2 sÊlasampanno hoti no3 paraÑ
adhisÊle sampavattÈ4. EttÈvatÈpi kho Œnanda bhikkhu saÑghe viharanto
phÈsuÑ vihareyyÈti.
SiyÈ pana bhante aÒÒopi pariyÈyo yathÈ bhikkhu saÑghe viharanto
phÈsuÑ vihareyyÈti. SiyÈ Œnanda5, yato kho Œnanda bhikkhu attanÈ
sÊlasampanno hoti no paraÑ adhisÊle sampavattÈ, attÈnupekkhÊ ca hoti no
parÈnupekkhÊ. EttÈvatÈpi kho Œnanda bhikkhu saÑghe viharanto phÈsuÑ
vihareyyÈti.
SiyÈ pana bhante aÒÒopi pariyÈyo yathÈ bhikkhu saÑghe viharanto
phÈsuÑ vihareyyÈti. SiyÈ Œnanda, yato kho Œnanda bhikkhu attanÈ
sÊlasampanno hoti no paraÑ adhisÊle sampavattÈ, attÈnupekkhÊ ca hoti no
parÈnupekkhÊ, apaÒÒÈto ca hoti, tena ca apaÒÒÈtakena no paritassati.
EttÈvatÈpi kho Œnanda bhikkhu saÑghe viharanto phÈsuÑ vihareyyÈti.
SiyÈ pana bhante aÒÒopi pariyÈyo yathÈ bhikkhu saÑghe viharanto
phÈsuÑ vihareyyÈti. SiyÈ Œnanda, yato kho Œnanda bhikkhu attanÈ
sÊlasampanno hoti no paraÑ adhisÊle sampavattÈ, attÈnupekkhÊ ca hoti no
parÈnupekkhÊ, apaÒÒÈto ca hoti, tena ca apaÒÒÈtakena no paritassati,
catunnaÒca6 jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhamma sukhavihÈrÈnaÑ
nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. EttÈvatÈpi kho Œnanda bhikkhu
saÑghe viharanto phÈsuÑ vihareyyÈti.
______________________________________________________________
1. BhikkhusaÑgho (SyÈ, I)
3. No ca (Ka)
5. ŒnandÈti BhagavÈ avoca (SyÈ, I)

2. AttanÈ ca (I, Ka)
4. SampavattÈ hoti (Ka)
6. CatunnaÑ (I, Ka)

118

PaÒcakanipÈtapÈÄi

SiyÈ pana bhante aÒÒopi pariyÈyo yathÈ bhikkhu saÑghe viharanto
phÈsuÑ vihareyyÈti. SiyÈ Œnanda, yato kho Œnanda bhikkhu attanÈ
sÊlasampanno hoti no paraÑ adhisÊle sampavattÈ, attÈnupekkhÊ ca hoti no
parÈnupekkhÊ, apaÒÒÈto ca hoti, tena ca apaÒÒÈtakena no paritassati,
catunnaÒca jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhamma sukhavihÈrÈnaÑ
nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ, ÈsavÈnaÒca1 khayÈ anÈsavaÑ
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
upasampajja viharati. EttÈvatÈpi kho Œnanda bhikkhu saÑghe viharanto
phÈsuÑ vihareyya.
ImamhÈ cÈhaÑ Œnanda phÈsuvihÈrÈ aÒÒo phÈsuvihÈro uttaritaro vÈ
paÓÊtataro vÈ natthÊti vadÈmÊti. . ChaÔÔhaÑ.
7. SÊlasutta
107. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti
pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa.
Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave bhikkhu sÊlasampanno hoti, samÈdhi
sampanno hoti, paÒÒÈsampanno hoti, vimuttisampanno hoti,
vimuttiÒÈÓadassana sampanno hoti.
Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu
Èhuneyyo hoti pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ
puÒÒakkhettaÑ lokassÈti. . SattamaÑ.
8. Asekhasutta
108. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti
pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa.
Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave bhikkhu asekhena sÊlakkhandhena
samannÈgato hoti, asekhena samÈdhikkhandhena samannÈgato hoti,
______________________________________________________________
1. ŒsavÈnaÑ (SÊ, I, Ka)
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asekhena paÒÒÈkkhandhena samannÈgato hoti, asekhena vimuttikkhandhena
samannÈgato hoti, asekhena vimuttiÒÈÓadassanakkhandhena samannÈgato
hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu
Èhuneyyo hoti -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈti. . AÔÔhamaÑ.
9. CÈtuddisasutta
109. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu cÈtuddiso
hoti. Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave bhikkhu sÊlavÈ hoti,
pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati ÈcÈragocarasampanno, aÓumattesu
vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. Bahussuto hoti
sutadharo sutasannicayo, ye te dhammÈ ÈdikalyÈÓÈ majjhekalyÈÓÈ
pariyosÈnakalyÈÓÈ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ
brahmacariyaÑ abhivadanti, tathÈr|pÈssa dhammÈ bahussutÈ honti dhÈtÈ
vacasÈ paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. SantuÔÔho hoti
itarÊtara cÊvara piÓÉapÈta senÈsana gilÈnappaccaya bhesajja parikkhÈrena.
CatunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ
nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. ŒsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
upasampajja viharati. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato
bhikkhu cÈtuddiso hotÊti. . NavamaÑ.
10. AraÒÒasutta
110. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevituÑ. Katamehi paÒcahi? Idha
bhikkhave bhikkhu sÊlavÈ hoti -pa- samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu.
Bahussuto hoti -pa- diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. ŒraddhavÊriyo viharati thÈmavÈ
daÄhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. CatunnaÑ jhÈnÈnaÑ
ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukha vihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti
akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. ŒsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharati.
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imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevitunti. . DasamaÑ.
PhÈsuvihÈravaggo paÔhamo.
TassuddÈnaÑ
SÈrajjaÑ Sa~kito Coro, SukhumÈlaÑ PhÈsu paÒcamaÑ.
Œnanda SÊlÈsekhÈ ca, CÈtuddiso AraÒÒena cÈti.
_____
(12) 2. Andhakavindavagga
1. Kul|pakasutta
111. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato kul|pako bhikkhu
kulesu appiyo ca hoti amanÈpo ca agaru ca abhÈvanÊyo ca. Katamehi
paÒcahi? AsanthavavissÈsÊ1 ca hoti anissaravikappÊ ca vissaÔÔhupasevÊ2 ca
upakaÓÓakajappÊ ca atiyÈcanako ca. Imehi kho bhikkhave paÒcahi
dhammehi samannÈgato kul|pako bhikkhu kulesu appiyo ca hoti amanÈpo
ca agaru ca abhÈvanÊyo ca.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato kul|pako bhikkhu kulesu
piyo ca hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo ca. Katamehi paÒcahi? Na
asanthavavissÈsÊ ca hoti na anissaravikappÊ ca na vissaÔÔhupasevÊ ca na
upakaÓÓakajappÊ ca na atiyÈcanako ca. Imehi kho bhikkhave paÒcahi
dhammehi samannÈgato kul|pako bhikkhu kulesu piyo ca hoti manÈpo ca
garu ca bhÈvanÊyo cÈti. . PaÔhamaÑ.
2. PacchÈsamaÓasutta
112. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato pacchÈsamaÓo na
ÈdÈtabbo. Katamehi paÒcahi? Atid|re vÈ gacchati accÈsanne vÈ, na
______________________________________________________________
1. AsanthutavissÈsÊ (SÊ), asandhavavissÈsÊ (Ka)
2. ViyatthupasevÊ (SÊ), byatthupasevÊ (SyÈ, KaÑ), vyatt|pasevÊ (I)
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pattapariyÈpannaÑ gaÓhati, ÈpattisÈmantÈ bhaÓamÈnaÑ na nivÈreti,
bhaÓamÈnassa antarantarÈ kathaÑ opÈteti, duppaÒÒo hoti jaÄo eÄam|go.
Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato pacchÈsamaÓo na
ÈdÈtabbo.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato pacchÈsamaÓo ÈdÈtabbo.
Katamehi paÒcahi? NÈtid|re gacchati na accÈsanne, pattapariyÈpannaÑ
gaÓhati, ÈpattisÈmantÈ bhaÓamÈnaÑ nivÈreti, bhaÓamÈnassa na antarantarÈ
kathaÑ opÈteti, paÒÒavÈ hoti ajaÄo aneÄam|go. Imehi kho bhikkhave
paÒcahi dhammehi samannÈgato pacchÈsamaÓo ÈdÈtabboti. . DutiyaÑ.
3. SammÈsamÈdhisutta
113. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu abhabbo
sammÈsamÈdhiÑ upasampajja viharituÑ. Katamehi paÒcahi? Idha
bhikkhave bhikkhu akkhamo hoti r|pÈnaÑ, akkhamo saddÈnaÑ, akkhamo
gandhÈnaÑ, akkhamo rasÈnaÑ, akkhamo phoÔÔhabbÈnaÑ. Imehi kho
bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu abhabbo
sammÈsamÈdhiÑ upasampajja viharituÑ.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu bhabbo
sammÈsamÈdhiÑ upasampajja viharituÑ. Katamehi paÒcahi? Idha
bhikkhave bhikkhu khamo hoti r|pÈnaÑ, khamo saddÈnaÑ, khamo
gandhÈnaÑ, khamo rasÈnaÑ, khamo phoÔÔhabbÈnaÑ. Imehi kho bhikkhave
paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu bhabbo sammasamÈdhiÑ
upasampajja viharitunti. . TatiyaÑ.
4. Andhakavindasutta
114. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Magadhesu viharati Andhakavinde. Atha
kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ BhagavÈ etadavoca–
Ye te Œnanda bhikkh| navÈ acirapabbajitÈ adhunÈgatÈ imaÑ
dhammavinayaÑ, te vo Œnanda bhikkh| paÒcasu dhammesu
samÈdapetabbÈ1 nivesetabbÈ
______________________________________________________________
1. SamÈdÈpetabbÈ (?)
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patiÔÔhÈpetabbÈ. Katamesu paÒcasu? Etha tumhe Èvuso sÊlavÈ hotha,
pÈtimokkha saÑvarasaÑvutÈ viharatha ÈcÈragocarasampannÈ, aÓumattesu
vajjesu bhayadassÈvino samÈdÈya sikkhatha sikkhÈpades|ti. Iti
pÈtimokkhasaÑvare samÈdapetabbÈ nivesetabbÈ patiÔÔhÈpetabbÈ.
Etha tumhe Èvuso indriyesu guttadvÈrÈ viharatha Èrakkhasatino
nipakkasatino1 sÈrakkhitamÈnasÈ satÈrakkhena cetasÈ samannÈgatÈti. Iti
indriyasaÑvare samÈda petabbÈ nivesetabbÈ patiÔÔhÈpetabbÈ.
Etha tumhe Èvuso appabhassÈ hotha bhasse pariyantakÈrinoti. Iti
bhassapariyante samÈdapetabbÈ nivesetabbÈ patiÔÔhÈpetabbÈ.
Etha tumhe Èvuso ÈraÒÒikÈ hotha, araÒÒavanapatthÈni pantÈni
senÈsanÈni paÔisevathÈti. Iti kÈyav|pakÈse samÈdapetabbÈ nivesetabbÈ
patiÔÔhÈpetabbÈ.
Etha tumhe Èvuso sammÈdiÔÔhikÈ hotha sammÈdassanena
samannÈgatÈti. Iti sammÈdassane samÈdapetabbÈ nivesetabbÈ
patiÔÔhÈpetabbÈ. Ye te Œnanda bhikkh| navÈ acirapabbajitÈ adhunÈgatÈ
imaÑ dhammavinayaÑ, te vo Œnanda bhikkh| imesu paÒcasu dhammesu
samÈdapetabbÈ nivesetabbÈ patiÔÔhÈpetabbÈti. . CatutthaÑ.
5. MaccharinÊsutta
115. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgatÈ bhikkh|nÊ
yathÈbhataÑ nikkhittÈ evaÑ niraye. Katamehi paÒcahi? ŒvÈsamaccharinÊ
hoti, kulamaccharinÊ hoti, lÈbhamaccharinÊ hoti, vaÓÓamaccharinÊ hoti,
dhammamaccharinÊ hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgatÈ bhikkh|nÊ yathÈbhataÑ nikkhittÈ evaÑ niraye.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgatÈ bhikkh|nÊ yathÈbhataÑ
nikkhittÈ evaÑ sagge. Katamehi paÒcahi? Na ÈvÈsamaccharinÊ hoti, na
kulamaccharinÊ hoti, na lÈbhamaccharinÊ hoti, na vaÓÓamaccharinÊ hoti, na
dhammamaccharinÊ
______________________________________________________________
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hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgatÈ bhikkh|nÊ
yathÈbhataÑ nikkhittÈ evaÑ saggeti. . PaÒcamaÑ.
6. VaÓÓanÈsutta
116. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgatÈ bhikkh|nÊ
yathÈbhataÑ nikkhittÈ evaÑ niraye. Katamehi paÒcahi? Ananuvicca
apariyogÈhetvÈ avaÓÓÈrahassa vaÓÓaÑ bhÈsati, ananuvicca apariyogÈhetvÈ
vaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsati, ananuvicca apariyogÈhetvÈ appasÈdanÊye
ÔhÈne pasÈdaÑ upadaÑseti, ananuvicca apariyogÈhetvÈ pasÈdanÊye ÔhÈne
appasÈdaÑ upadaÑseti, saddhÈdeyyaÑ vinipÈteti. Imehi kho bhikkhave
paÒcahi dhammehi samannÈgatÈ bhikkh|nÊ yathÈbhataÑ nikkhittÈ evaÑ
niraye.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgatÈ bhikkhunÊ yathÈbhataÑ
nikkhittÈ evaÑ sagge. Katamehi paÒcahi? Anuvicca pariyogÈhetvÈ
avaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsati, anuvicca pariyogÈhetvÈ vaÓÓÈrahassa
vaÓÓaÑ bhÈsati, anuvicca pariyogÈhetvÈ appasÈdanÊye ÔhÈne appasÈdaÑ
upadaÑseti, anuvicca pariyogÈhetvÈ pasÈdanÊye ÔhÈne pasÈdaÑ upadaÑseti,
saddhÈdeyyaÑ na vinipÈteti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgatÈ bhikkhunÊ yathÈbhataÑ nikkhittÈ evaÑ saggeti. . ChaÔÔhaÑ.
7. IssukinÊsutta
117. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgatÈ bhikkh|nÊ
yathÈbhataÑ nikkhittÈ evaÑ niraye. Katamehi paÒcahi? Ananuvicca
apariyogÈhetvÈ avaÓÓÈrahassa vaÓÓaÑ bhÈsati, ananuvicca apariyogÈhetvÈ
vaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsati, issukinÊ ca hoti maccharinÊ ca,
saddhÈdeyyaÑ1 vinipÈteti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgatÈ bhikkhunÊ yathÈbhataÑ nikkhittÈ evaÑ niraye.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgatÈ bhikkhunÊ yathÈbhataÑ
nikkhittÈ evaÑ sagge. Katamehi paÒcahi? Anuvicca pariyogÈhetvÈ
avaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsati, anuvicca pariyogÈhetvÈ vaÓÓÈrahassa
vaÓÓaÑ
______________________________________________________________
1. SaddhÈdeyyaÒca (SyÈ)
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bhÈsati, anissukinÊ ca hoti amaccharinÊ ca, saddhÈdeyyaÑ na vinipÈteti.
Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgatÈ bhikkhunÊ
yathÈbhataÑ nikkhittÈ evaÑ saggeti. . SattamaÑ.
8. MicchÈdiÔÔhikasutta
118. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgatÈ bhikkhunÊ
yathÈbhataÑ nikkhittÈ evaÑ niraye. Katamehi paÒcahi? Ananuvicca
apariyogÈhetvÈ avaÓÓÈrahassa vaÓÓaÑ bhÈsati, ananuvicca apariyogÈhetvÈ
vaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsati, micchÈdiÔÔhikÈ ca hoti micchÈsa~kappÈ ca,
saddhÈdeyyaÑ vinipÈteti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgatÈ bhikkhunÊ yathÈbhataÑ nikkhittÈ evaÑ niraye.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgatÈ bhikkhunÊ yathÈbhataÑ
nikkhittÈ evaÑ sagge. Katamehi paÒcahi? Anuvicca pariyogÈhetvÈ
avaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsati, anuvicca pariyogÈhetvÈ vaÓÓÈrahassa
vaÓÓaÑ bhÈsati, sammÈdiÔÔhikÈ ca hoti sammÈsa~kappÈ ca, saddhÈdeyyaÑ
na vinipÈteti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgatÈ
bhikkhunÊ yathÈbhataÑ nikkhittÈ evaÑ saggeti. . AÔÔhamaÑ.
9. MicchÈvÈcÈsutta
119. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgatÈ bhikkhunÊ
yathÈbhataÑ nikkhittÈ evaÑ niraye. Katamehi paÒcahi? Ananuvicca
apariyogÈhetvÈ avaÓÓÈrahassa vaÓÓaÑ bhÈsati, ananuvicca apariyogÈhetvÈ
vaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsati, micchÈvÈcÈ ca hoti micchÈkammantÈ ca,
saddhÈdeyyaÑ vinipÈteti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgatÈ bhikkhunÊ yathÈbhataÑ nikkhittÈ evaÑ niraye.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgatÈ bhikkhunÊ yathÈbhataÑ
nikkhittÈ evaÑ sagge. Katamehi paÒcahi? Anuvicca pariyogÈhetvÈ
avaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsati, anuvicca pariyogÈhetvÈ vaÓÓÈrahassa
vaÓÓaÑ bhÈsati, sammÈvÈcÈ ca hoti sammÈkammantÈ ca, saddhÈdeyyaÑ na
vinipÈteti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgatÈ bhikkhunÊ
yathÈbhataÑ nikkhittÈ evaÑ saggeti. . NavamaÑ.
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10. MicchÈvÈyÈmasutta
120. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgatÈ bhikkhunÊ
yathÈbhataÑ nikkhittÈ evaÑ niraye. Katamehi paÒcahi? Ananuvicca
apariyogÈhetvÈ avaÓÓÈrahassa vaÓÓaÑ bhÈsati, ananuvicca apariyogÈhetvÈ
vaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsati, micchÈvÈyÈmÈ ca hoti micchÈsatinÊ ca1,
saddhÈdeyyaÑ vinipÈteti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgatÈ bhikkhunÊ yathÈbhataÑ nikkhittÈ evaÑ niraye.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgatÈ bhikkhunÊ yathÈbhataÑ
nikkhittÈ evaÑ sagge. Katamehi paÒcahi? Anuvicca pariyogÈhetvÈ
avaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsati, anuvicca pariyogÈhetvÈ vaÓÓÈrahassa
vaÓÓaÑ bhÈsati, sammÈvÈyÈmÈ ca hoti sammÈsatinÊ ca, saddhÈdeyyaÑ na
vinipÈteti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgatÈ bhikkhunÊ
yathÈbhataÑ nikkhittÈ evaÑ saggeti. . DasamaÑ.
Andhakavindavaggo dutiyo.
TassuddÈnaÑ
Kul|pako PacchÈsamaÓo, SamÈdhi-andhakavindaÑ.
MaccharÊ VaÓÓanÈ IssÈ, DiÔÔhivÈcÈya VÈyamÈti.
_____
(13) 3. GilÈnavagga
1. GilÈnasutta
121. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito
yena gilÈnasÈlÈ tenupasa~kami. AddasÈ kho BhagavÈ aÒÒataraÑ bhikkhuÑ
dubbalaÑ gilÈnakaÑ, disvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja kho BhagavÈ
bhikkh| Èmantesi–
______________________________________________________________
1. MicchÈsati ca (SyÈ)
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YaÑ kiÒci1 bhikkhave bhikkhuÑ dubbalaÑ2 gilÈnakaÑ paÒca dhammÈ
na vijahanti, hassetaÑ pÈÔika~khaÑ “nacirasseva ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
upasampajja viharissatÊ”ti.
Katame paÒca? Idha bhikkhave bhikkhu asubhÈnupassÊ kÈye viharati,
ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÊ, sabbaloke anabhiratasaÒÒÊ3, sabbasa~khÈresu
aniccÈnupassÊ, maraÓasaÒÒÈ kho panassa ajjhattaÑ s|paÔÔhitÈ hoti. YaÑ
kiÒci bhikkhave bhikkhuÑ dubbalaÑ gilÈnakaÑ ime paÒca dhammÈ na
vijahanti, tassetaÑ pÈÔika~khaÑ “nacirasseva ÈsavÈnaÑ khayÈ -pasacchikatvÈ upasampajja viharissatÊ”ti. . PaÔhamaÑ.
2. Satis|paÔÔhitasutta
122. Yo hi koci bhikkhave bhikkhu vÈ bhikkhunÊ vÈ paÒca dhamme
bhÈveti, paÒca dhamme bahulÊkaroti, tassa dvinnaÑ phalÈnaÑ aÒÒataraÑ
phalaÑ pÈÔika~khaÑ “diÔÔheva dhamme aÒÒÈ, sati vÈ upÈdisese anÈgÈmitÈ”.
Katame paÒca? Idha bhikkhave bhikkhuno ajjhattaÒÒeva sati s|paÔÔhitÈ
hoti, dhammÈnaÑ udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya asubhÈnupassÊ kÈye viharati,
ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÊ, sabbaloke anabhiratasaÒÒÊ, sabbasa~khÈresu
aniccÈnupassÊ. Yo hi koci bhikkhave bhikkhu vÈ bhikkhunÊ vÈ ime paÒca
dhamme bhÈveti. Ime paÒca dhamme bahulÊkaroti, tassa dvinnaÑ phalÈnaÑ
aÒÒataraÑ phalaÑ pÈÔika~khaÑ “diÔÔheva dhamme aÒÒÈ, sati vÈ upÈdisese
anÈgÈmitÈ”ti. . DutiyaÑ.
3. PaÔhama upaÔÔhÈkasutta
123. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato gilÈno d|paÔÔhÈko4
hoti. Katamehi paÒcahi? AsappÈyakÈrÊ hoti, sappÈye mattaÑ na jÈnÈti,
bhesajjaÑ nappaÔisevitÈ hoti, atthakÈmassa gilÈnupaÔÔhÈkassa na
yathÈbh|taÑ ÈbÈdhaÑ ÈvikattÈ hoti “abhikkamantaÑ vÈ ‘abhikkamatÊ’ti,
paÔikkamantaÑ vÈ ‘paÔikkamatÊ’ti, ÔhitaÑ vÈ ‘Ôhito’ti”, uppannÈnaÑ
______________________________________________________________
1. YaÑ kaÒci (SyÈ, KaÑ)
2. Bhikkhave dubbalaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
3. Sabbatthapi evameva dissati.
4. DupaÔÔhÈko (SyÈ, KaÑ, I, Ka) Vi 3. 418 piÔÔhepi.
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sÈrÊrikÈnaÑ vedanÈnaÑ dukkhÈnaÑ tibbÈnaÑ1 kharÈnaÑ kaÔukÈnaÑ
asÈtÈnaÑ amanÈpÈnaÑ pÈÓaharÈnaÑ anadhivÈsakajÈtiko hoti. Imehi kho
bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato gilÈno d|paÔÔhÈko hoti.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato gilÈno s|paÔÔhÈko hoti.
Katamehi paÒcahi, sappÈyakÈrÊ hoti, sappÈye mattaÑ jÈnÈti, bhesajjaÑ
paÔisevitÈ hoti, atthakÈmassa gilÈnupaÔÔhÈkassa yathÈbh|taÑ ÈbÈdhaÑ
ÈvikattÈ hoti abhikkamantaÑ vÈ “abhikkamatÊ”ti paÔikkamantaÑ vÈ
“paÔikkamatÊ”ti ÔhitaÑ vÈ “Ôhito”ti, uppannÈnaÑ sÈrÊrikÈnaÑ vedanÈnaÑ
dukkhÈnaÑ tibbÈnaÑ kharÈnaÑ kaÔukÈnaÑ asÈtÈnaÑ amanÈpÈnaÑ
pÈÓaharÈnaÑ adhivÈsakajÈtiko hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi
dhammehi samannÈgato gilÈno s|paÔÔhÈko hotÊti. . TatiyaÑ.
4. Dutiya upaÔÔhÈkasutta
124. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato gilÈnupaÔÔhÈko nÈlaÑ
gilÈnaÑ upaÔÔhÈtuÑ. Katamehi paÒcahi, nappaÔibalo hoti bhesajjaÑ
saÑvidhÈtuÑ, sappÈyÈsappÈyaÑ na jÈnÈti, asappÈyaÑ upanÈmeti, sappÈyaÑ
apanÈmeti, Èmisantaro gilÈnaÑ upaÔÔhÈti no mettacitto, jegucchÊ hoti
uccÈraÑ vÈ passÈvaÑ vÈ vantaÑ vÈ kheÄaÑ vÈ nÊharituÑ, nappaÔibalo hoti
gilÈnaÑ kÈlena kÈlaÑ dhammiyÈ kathÈya sandassetuÑ samÈdapetuÑ2
samuttejetuÑ sampahaÑsetuÑ. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgato gilÈnupaÔÔhÈko nÈlaÑ gilÈnaÑ upaÔÔhÈtuÑ.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato gilÈnupaÔÔhÈko alaÑ
gilÈnaÑ upaÔÔhÈtuÑ. Katamehi paÒcahi, paÔibalo hoti bhesajjaÑ
saÑvidhÈtuÑ, sappÈyÈ sappÈyaÑ jÈnÈti, asappÈyaÑ apanÈmeti, sappÈyaÑ
upanÈmeti, mettacitto gilÈnaÑ upaÔÔhÈti no Èmisantaro, ajegucchÊ hoti
uccÈraÑ vÈ passÈvaÑ vÈ vantaÑ vÈ kheÄaÑ vÈ nÊharituÑ, paÔibalo hoti
gilÈnaÑ kÈlena kÈlaÑ dhammiyÈ kathÈya sandassetuÑ samÈdapetuÑ
samuttejetuÑ sampahaÑsetuÑ. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgato gilÈnupaÔÔhÈko alaÑ gilÈnaÑ upaÔÔhÈtunti. . CatutthaÑ.
______________________________________________________________
1. TippÈnaÑ (SÊ)

2. SamÈdÈpetuÑ (?)
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5. PaÔhama anÈyussÈsutta

125. PaÒcime bhikkhave dhammÈ anÈyussÈ. Katame paÒca,
asappÈyakÈrÊ hoti, sappÈye mattaÑ na jÈnÈti, apariÓatabhojÊ ca hoti,
akÈlacÈrÊ ca hoti abrahmacÈrÊ ca. Ime kho bhikkhave paÒca dhammÈ
anÈyussÈ.
PaÒcime bhikkhave dhammÈ ÈyussÈ. Katame paÒca, sappÈyakÈrÊ hoti,
sappÈye mattaÑ jÈnÈti, pariÓatabhojÊ ca hoti, kÈlacÈrÊ ca hoti brahmacÈrÊ ca.
Ime kho bhikkhave paÒca dhammÈ ÈyussÈti. . PaÒcamaÑ.
6. Dutiya anÈyussÈsutta
126. PaÒcime bhikkhave dhammÈ anÈyussÈ. Katame paÒca,
asappÈyakÈrÊ hoti, sappÈye mattaÑ na jÈnÈti, apariÓatabhojÊ ca hoti, dussÊlo
ca pÈpamitto ca. Ime kho bhikkhave paÒca dhammÈ anÈyussÈ.
PaÒcime bhikkhave dhammÈ ÈyussÈ. Katame paÒca, sappÈyakÈrÊ hoti,
sappÈye mattaÑ jÈnÈti, pariÓatabhojÊ ca hoti, sÊlavÈ ca kalyÈÓamitto ca. Ime
kho bhikkhave paÒca dhammÈ ÈyussÈti. . ChaÔÔhaÑ.
7. VapakÈsasutta
127. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu nÈlaÑ
saÑghamhÈ vapakÈsituÑ1. Katamehi paÒcahi, idha bhikkhave bhikkhu
asantuÔÔho hoti itarÊtarena cÊvarena, asantuÔÔho hoti itarÊtarena piÓÉapÈtena,
asantuÔÔho hoti itarÊtarena senÈsanena, asantuÔÔho hoti itarÊtarena
gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrena, kÈmasa~kappabahulo ca viharati.
Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu nÈlaÑ
saÑghamhÈ vapakÈsituÑ.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ saÑghamhÈ
vapakÈsituÑ. Katamehi paÒcahi, idha bhikkhave bhikkhu santuÔÔho hoti
itarÊtarena cÊvarena, santuÔÔho hoti itarÊtarena piÓÉapÈtena, santuÔÔho hoti
itarÊtarena senÈsanena, santuÔÔho hoti itarÊtarena gilÈnappaccaya______________________________________________________________
1. Vi + apa + kÈsituÑ = vapakÈsituÑ.

(13) 3. GilÈnavagga

129

bhesajjaparikkhÈrena, nekkhammasa~kappabahulo1 ca viharati. Imehi kho
bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ saÑghamhÈ
vapakÈsitunti. . SattamaÑ.
8. SamaÓasukhasutta
128. PaÒcimÈni bhikkhave samaÓadukkhÈni. KatamÈni paÒca? Idha
bhikkhave bhikkhu asantuÔÔho hoti itarÊtarena cÊvarena, asantuÔÔho hoti
itarÊtarena piÓÉapÈtena, asantuÔÔho hoti itarÊtarena senÈsanena, asantuÔÔho
hoti itarÊtarena gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrena, anabhirato ca
brahmacariyaÑ carati. ImÈni kho bhikkhave paÒca samaÓadukkhÈni.
PaÒcimÈni bhikkhave samaÓasukhÈni. KatamÈni paÒca? Idha bhikkhave
bhikkhu santuÔÔho hoti itarÊtarena cÊvarena, santuÔÔho hoti itarÊtarena
piÓÉapÈtena, santuÔÔho hoti itarÊtarena senÈsanena, santuÔÔho hoti itarÊtarena
gilÈnappaccayabhesajja parikkhÈrena, abhirato ca brahmacariyaÑ carati.
ImÈni kho bhikkhave paÒca samaÓasukhÈnÊti. . AÔÔhamaÑ.
9. Parikuppasutta
129. PaÒcime bhikkhave ÈpÈyikÈ nerayikÈ parikuppÈ atekicchÈ. Katame
paÒca? MÈtÈ2 jÊvitÈ voropitÈ hoti, pitÈ3 jÊvitÈ voropito4 hoti, arahaÑ5 jÊvitÈ
voropito hoti, TathÈgatassa duÔÔhena cittena lohitaÑ uppÈditaÑ hoti, saÑgho
bhinno hoti. Ime kho bhikkhave paÒca ÈpÈyikÈ nerayikÈ parikuppÈ
atekicchÈti. . NavamaÑ.
10. Byasanasutta
130. PaÒcimÈni bhikkhave byasanÈni. KatamÈni paÒca? ©ÈtibyasanaÑ
bhogabyasanaÑ rogabyasanaÑ sÊlabyasanaÑ diÔÔhibyasanaÑ. Na bhikkhave
sattÈ ÒÈtibyasanahetu
______________________________________________________________
1. Na kÈmasa~kappabahulo (Ka)
4. VoropitÈ (Ka)

2. MÈtaraÑ (Ka)
3. PitaraÑ (Ka)
5. ArahantaÑ (Ka), arahÈ (SyÈ)
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vÈ bhogabyasanahetu vÈ rogabyasanahetu vÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjanti. SÊlabyasanahetu vÈ
bhikkhave sattÈ diÔÔhibyasanahetu vÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjanti. ImÈni kho bhikkhave paÒca
byasanÈni.
PaÒcimÈ bhikkhave sampadÈ. KatamÈ paÒca, ÒÈtisampadÈ
bhogasampadÈ ÈrogyasampadÈ sÊlasampadÈ diÔÔhisampadÈ. Na bhikkhave
sattÈ ÒÈtisampadÈhetu vÈ bhogasampadÈhetu vÈ ÈrogyasampadÈhetu vÈ
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti.
SÊlasampadÈhetu vÈ bhikkhave sattÈ diÔÔhisampadÈhetu vÈ kÈyassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. ImÈ kho bhikkhave paÒca
sampadÈti. . DasamaÑ.
GilÈnavaggo tatiyo.
TassuddÈnaÑ
GilÈno Satis|paÔÔhi, dve UpaÔÔhÈkÈ duvÈyusÈ.
VapakÈsasamaÓasukhÈ, ParikuppaÑ Byasanena cÈti.
_____
(14) 4. RÈjavagga
1. PaÔhamacakkÈnuvattanasutta
131. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgato rÈjÈ cakkavattÊ
dhammeneva cakkaÑ vatteti1, taÑ hoti cakkaÑ appaÔivattiyaÑ2 kenaci
manussabh|tena paccatthikena pÈÓinÈ.
Katamehi paÒcahi, idha bhikkhave rÈjÈ cakkavattÊ atthaÒÒ| ca hoti
dhammaÒÒ| ca mattaÒÒ| ca kÈlaÒÒ| ca parisaÒÒ| ca. Imehi kho bhikkhave
paÒcahi a~gehi samannÈgato rÈjÈ cakkavattÊ dhammeneva cakkaÑ pavatteti,
taÑ hoti cakkaÑ appaÔivattiyaÑ kenaci manussabh|tena paccatthikena
pÈÓinÈ.
______________________________________________________________
1. Pavatteti (SyÈ, I, Ka)

2. AppativattiyaÑ (SÊ)
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EvamevaÑ kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato TathÈgato
ArahaÑ SammÈsambuddho dhammeneva anuttaraÑ dhammacakkaÑ
pavatteti, taÑ hoti cakkaÑ appaÔivattiyaÑ samaÓena vÈ brÈhmaÓena vÈ
devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ lokasmiÑ.
Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave TathÈgato ArahaÑ
SammÈsambuddho atthaÒÒ| dhammaÒÒ| mattaÒÒ| kÈlaÒÒ| parisaÒÒ|. Imehi
kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato TathÈgato ArahaÑ
SammÈsambuddho dhammeneva anuttaraÑ dhammacakkaÑ pavatteti, taÑ
hoti dhammacakkaÑ appaÔivattiyaÑ samaÓena vÈ brÈhmaÓena vÈ devena vÈ
mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ lokasminti. . PaÔhamaÑ.
2. DutiyacakkÈnuvattanasutta
132. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgato raÒÒo cakkavattissa jeÔÔho
putto pitarÈ pavattitaÑ cakkaÑ dhammeneva anuppavatteti, taÑ hoti
cakkaÑ appaÔivattiyaÑ kenaci manussabh|tena paccatthikena pÈÓinÈ.
Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave raÒÒo cakkavattissa jeÔÔho putto
atthaÒÒ| ca hoti dhammaÒÒ| ca mattaÒÒ| ca kÈlaÒÒ| ca parisaÒÒ| ca. Imehi
kho bhikkhave paÒcahi a~gehi samannÈgato raÒÒo cakkavattissa jeÔÔho putto
pitarÈ pavattitaÑ cakkaÑ dhammeneva anuppavatteti, taÑ hoti cakkaÑ
appaÔivattiyaÑ kenaci manussabh|tena paccatthikena pÈÓinÈ.
EvamevaÑ kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato SÈriputto
TathÈgatena anuttaraÑ dhammacakkaÑ pavattitaÑ sammadeva
anuppavatteti, taÑ hoti cakkaÑ appaÔivattiyaÑ samaÓena vÈ brÈhmaÓena vÈ
devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ lokasmiÑ.
Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave SÈriputto atthaÒÒ| dhammaÒÒ|
mattaÒÒ| kÈlaÒÒ| parisaÒÒ|. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgato SÈriputto TathÈgatena anuttaraÑ dhammacakkaÑ pavattitaÑ
sammadeva anuppavatteti, taÑ hoti cakkaÑ appaÔivattiyaÑ samaÓena vÈ
brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ lokasminti. .
DutiyaÑ.
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3. DhammarÈjÈsutta
133. Yopi so1 bhikkhave rÈjÈ cakkavattÊ dhammiko dhammarÈjÈ, sopi
na arÈjakaÑ cakkaÑ vattetÊti. EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu BhagavantaÑ
etadavoca “ko pana bhante raÒÒo cakkavattissa dhammikassa dhammaraÒÒo
rÈjÈ”ti. “Dhammo bhikkh|”ti BhagavÈ avoca–
Idha bhikkhu rÈjÈ cakkavattÊ dhammiko dhammarÈjÈ dhammaÒÒeva
nissÈya dhammaÑ sakkaronto dhammaÑ garuÑ karonto dhammaÑ
apacÈyamÈno dhammaddhajo dhammaketu dhammÈdhipateyyo dhammikaÑ
rakkhÈvaraÓaguttiÑ saÑvidahati antojanasmiÑ.
Puna caparaÑ bhikkhu rÈjÈ cakkavattÊ dhammiko dhammarÈjÈ
dhammaÒÒeva nissÈya dhammaÑ sakkaronto dhammaÑ garuÑ karonto
dhammaÑ apacÈyamÈno dhammaddhajo dhammaketu dhammÈdhipateyyo
dhammikaÑ rakkhÈvaraÓaguttiÑ saÑvidahati khattiyesu anuyantesu2 -pabalakÈyasmiÑ. BrÈhmaÓagahapatikesu negamajÈnapadesu.
SamaÓabrÈhmaÓesu migapakkhÊsu. Sa kho so bhikkhu rÈjÈ cakkavattÊ
dhammiko dhammarÈjÈ dhammaÒÒeva nissÈya dhammaÑ sakkaronto
dhammaÑ garuÑ karonto dhammaÑ apacÈyamÈno dhammaddhajo
dhammaketu dhammÈdhipateyyo dhammikaÑ rakkhÈvaraÓaguttiÑ
saÑvidahitvÈ antojanasmiÑ, dhammikaÑ rakkhÈvaraÓaguttiÑ saÑvidahitvÈ
khattiyesu, anuyantesu, balakÈyasmiÑ, brÈhmaÓagahapatikesu
negamajÈnapadesu, samaÓabrÈhmaÓesu migapakkhÊsu dhammeneva cakkaÑ
pavatteti, taÑ hoti cakkaÑ appaÔivattiyaÑ kenaci manussa bh|tena
paccatthikena pÈÓinÈ.
Evameva kho bhikkhu TathÈgato ArahaÑ SammÈsambuddho
dhammiko dhammarÈjÈ dhammaÒÒeva nissÈya dhammaÑ sakkaronto
dhammaÑ garuÑ karonto dhammaÑ apacÈyamÈno dhammaddhajo
dhammaketu dhammÈdhipateyyo dhammikaÑ rakkhÈvaraÓaguttiÑ
saÑvidahati bhikkh|su “evar|paÑ kÈyakammaÑ sevitabbaÑ, evar|paÑ
kÈyakammaÑ na sevitabbaÑ, evar|paÑ vacÊkammaÑ sevitabbaÑ,
evar|paÑ vacÊkammaÑ na sevitabbaÑ, evar|paÑ manokammaÑ
sevitabbaÑ, evar|paÑ manokammaÑ na sevitabbaÑ, evar|po ÈjÊvo
sevitabbo, evar|po ÈjÊvo na sevitabbo, evar|po gÈmanigamo sevitabbo,
evar|po gÈmanigamo na sevitabbo”ti.
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Puna caparaÑ bhikkhu TathÈgato ArahaÑ SammÈsambuddho
dhammiko dhammarÈjÈ dhammaÒÒeva nissÈya dhammaÑ sakkaronto
dhammaÑ garuÑ karonto dhammaÑ apacÈyamÈno dhammaddhajo
dhammaketu dhammÈdhipateyyo dhammikaÑ rakkhÈvaraÓaguttiÑ
saÑvidahati bhikkhunÊsu1 -pa- upÈsakesu -pa- upÈsikÈsu “evar|paÑ
kÈyakammaÑ sevitabbaÑ, evar|paÑ kÈyakammaÑ na sevitabbaÑ.
Evar|paÑ vacÊkammaÑ sevitabbaÑ, evar|paÑ vacÊkammaÑ na
sevitabbaÑ. Evar|paÑ manokammaÑ sevitabbaÑ, evar|paÑ manokammaÑ
na sevitabbaÑ. Evar|po ÈjÊvo sevitabbo, evar|po ÈjÊvo na sevitabbo.
Evar|po gÈmanigamo sevitabbo, evar|po gÈmanigamo na sevitabbo”ti.
Sa kho so bhikkhu TathÈgato ArahaÑ SammÈsambuddho dhammiko
dhammarÈjÈ dhammaÒÒeva nissÈya dhammaÑ sakkaronto dhammaÑ garuÑ
karonto dhammaÑ apacÈyamÈno dhammaddhajo dhammaketu
dhammÈdhipateyyo dhammikaÑ rakkhÈvaraÓaguttiÑ saÑvidahitvÈ
bhikkh|su, dhammikaÑ rakkhÈvaraÓaguttiÑ saÑvidahitvÈ bhikkhunÊsu,
dhammikaÑ rakkhÈvaraÓaguttiÑ saÑvidahitvÈ upÈsakesu, dhammikaÑ
rakkhÈvaraÓaguttiÑ saÑvidahitvÈ upÈsikÈsu dhammeneva anuttaraÑ
dhammacakkaÑ pavatteti, taÑ hoti cakkaÑ appaÔivattiyaÑ samaÓena vÈ
brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ lokasminti. .
TatiyaÑ.
4. YassaÑdisaÑsutta
134. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgato rÈjÈ khattiyo
muddhÈvasitto yassaÑ yassaÑ disÈyaÑ viharati, sakkasmiÑyeva vijite
viharati.
Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave rÈjÈ khattiyo muddhÈvasitto ubhato
sujÈto hoti mÈtito ca pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ
pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho jÈtivÈdena, aÉÉho hoti mahaddhano
mahÈbhogo paripuÓÓakosako ÔÔhÈgÈro, balavÈ kho pana hoti catura~giniyÈ
senÈya samannÈgato assavÈya ovÈdapaÔikarÈya, pariÓÈyako kho panassa hoti
paÓÉito viyatto medhÈvÊ paÔibalo atÊtÈnÈgatapaccuppanne atthe cintetuÑ.
Tassime cattÈro dhammÈ yasaÑ paripÈcenti, so iminÈ
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yasapaÒcamena1 dhammena samannÈgato yassaÑ yassaÑ disÈyaÑ viharati,
sakasmiÑ yeva vijite viharati. TaÑ kissa hetu, evaÑ hetaÑ bhikkhave hoti
vijitÈvÊnaÑ.
Evameva kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu
yassaÑ yassaÑ disÈyaÑ viharati, vimuttacittova2 viharati. Katamehi
paÒcahi, idha bhikkhave bhikkhu sÊlavÈ hoti, pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto
viharati ÈcÈragocarasampanno, aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya
sikkhati sikkhÈpadesu, rÈjÈva khattiyo muddhÈvasitto jÈtisampanno.
Bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo, ye te dhammÈ ÈdikalyÈÓÈ
majjhekalyÈÓÈ pariyosÈnakalyÈÓÈ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ
parisuddhaÑ brahmacariyaÑ abhivadanti, tathÈr|pÈssa dhammÈ bahussutÈ
honti dhÈtÈ vacasÈ paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ, rÈjÈva
khattiyo muddhÈva sitto aÉÉho mahaddhano mahÈbhogo
paripuÓÓakosakoÔÔhÈgÈro. ŒraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ
pahÈnÈya kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya, thÈmavÈ daÄhaparakkamo
anikkhittadhuro kusalesu dhammesu, rÈjÈva khattiyo muddhÈvasitto
balasampanno. PaÒÒavÈ hoti udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya samannÈgato
ariyÈya nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ, rÈjÈva khattiyo
muddhÈvasitto pariÓÈyakasampanno. Tassime cattÈro dhammÈ vimuttiÑ
paripÈcenti, so iminÈ vimuttipaÒcamena dhammena samannÈgato yassaÑ
yassaÑ disÈyaÑ viharati, vimuttacittova viharati. TaÑ kissa hetu, evaÑ
hetaÑ bhikkhave hoti vimuttacittÈnanti. . CatutthaÑ.
5. PaÔhamapatthanÈsutta
135. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgato raÒÒo khattiyassa
muddhÈvasittassa jeÔÔho putto rajjaÑ pattheti. Katamehi paÒcahi, idha
bhikkhave raÒÒo khattiyassa muddhÈvasittassa jeÔÔho putto ubhato sujÈto
hoti mÈtito ca pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ
akkhitto anupakkuÔÔho jÈtivÈdena, abhir|po
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hoti dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya vaÓÓapokkharatÈya samannÈgato,
mÈtÈpit|naÑ piyo hoti manÈpo, negamajÈnapadassa piyo hoti manÈpo, yÈni
tÈni raÒÒaÑ khattiyÈnaÑ muddhÈvasittÈnaÑ sippaÔÔhÈnÈni hatthismiÑ vÈ
assasmiÑ vÈ rathasmiÑ vÈ dhanusmiÑ vÈ tharusmiÑ vÈ, tattha sikkhito hoti
anavayo.
Tassa evaÑ hoti “ahaÑ khomhi ubhato sujÈto mÈtito ca pitito ca
saÑsuddha gahaÓiko yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho
jÈtivÈdena, kasmÈhaÑ rajjaÑ na pattheyyaÑ. AhaÑ khomhi abhir|po
dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya vaÓÓapokkharatÈya samannÈgato, kasmÈhaÑ
rajjaÑ na pattheyyaÑ. AhaÑ khomhi mÈtÈpit|naÑ piyo manÈpo, kasmÈhaÑ
rajjaÑ na pattheyyaÑ. AhaÑ khomhi negamajÈnapadassa piyo manÈpo,
kasmÈhaÑ rajjaÑ na pattheyyaÑ. AhaÑ khomhi yÈni tÈni raÒÒaÑ
khattiyÈnaÑ muddhÈvasittÈnaÑ sippaÔÔhÈnÈni hatthismiÑ vÈ assasmiÑ vÈ
rathasmiÑ vÈ dhanusmiÑ vÈ tharusmiÑ vÈ, tattha1 sikkhito anavayo,
kasmÈhaÑ rajjaÑ na pattheyyanti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi a~gehi
samannÈgato raÒÒo khattiyassa muddhÈvasittassa jeÔÔho putto rajjaÑ
pattheti.
Evameva kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu
ÈsavÈnaÑ khayaÑ pattheti. Katamehi paÒcahi, idha bhikkhave bhikkhu
saddho hoti, saddahati TathÈgatassa bodhiÑ “itipi so BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti.
AppÈbÈdho hoti appÈta~ko samavepÈkiniyÈ gahaÓiyÈ samannÈgato
nÈtisÊtÈya nÈccuÓhÈya majjhimÈya padhÈnakkhamÈya. AsaÔho hoti amÈyÈvÊ,
yathÈbh|taÑ attÈnaÑ ÈvikattÈ Satthari vÈ viÒÒ|su vÈ sabrahmacÈrÊsu.
ŒraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ upasampadÈya, thÈmavÈ daÄhaparakkamo anikkhittadhuro
kusalesu dhammesu. PaÒÒavÈ hoti udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya samannÈgato
ariyÈya nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ.
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Tassa evaÑ hoti “ahaÑ khomhi saddho, saddahÈmi TathÈgatassa
bodhiÑ ‘itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho -pa- SatthÈ
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ’ti, kasmÈhaÑ ÈsavÈnaÑ khayaÑ na
pattheyyaÑ. AhaÑ khomhi appÈbÈdho appÈta~ko samavepÈkiniyÈ gahaÓiyÈ
samannÈgato nÈtisÊtÈya nÈccuÓhÈya majjhimÈya padhÈnakkhamÈya,
kasmÈhaÑ ÈsavÈnaÑ khayaÑ na pattheyyaÑ. AhaÑ khomhi asaÔho
amÈyÈvÊ, yathÈbh|taÑ attÈnaÑ ÈvikattÈ Satthari vÈ viÒÒ|su vÈ
sabrahmacÈrÊsu, kasmÈhaÑ ÈsavÈnaÑ khayaÑ na pattheyyaÑ. AhaÑ
khomhi ÈraddhavÊriyo viharÈmi akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya, thÈmavÈ daÄhaparakkamo
anikkhittadhuro kusalesu dhammesu, kasmÈhaÑ ÈsavÈnaÑ khayaÑ na
pattheyyaÑ. AhaÑ khomhi paÒÒavÈ udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya
samannÈgato ariyÈya nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ,
kasmÈhaÑ ÈsavÈnaÑ khayaÑ na pattheyyan”ti. Imehi kho bhikkhave
paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayaÑ patthetÊti. .
PaÒcamaÑ.
6. DutiyapatthanÈsutta
136. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgato raÒÒo khattiyassa
muddhÈva sittassa jeÔÔho putto oparajjaÑ1 pattheti. Katamehi paÒcahi? Idha
bhikkhave raÒÒo kattiyassa muddhÈvasittassa jeÔÔho putto ubhato sujÈto hoti
mÈtito ca pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ akkhitto
anupakkuÔÔho jÈtivÈdena, abhir|po hoti dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya
vaÓÓapokkharatÈya samannÈgato, mÈtÈpit|naÑ piyo hoti manÈpo,
balakÈyassa piyo hoti manÈpo, paÓÉito hoti viyatto medhÈvÊ, paÔibalo
atÊtÈnÈgatapaccuppanne atthe cintetuÑ.
Tassa evaÑ hoti “ahaÑ khomhi ubhato sujÈto mÈtito ca pitito ca
saÑsuddha gahaÓiko yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho
jÈtivÈdena, kasmÈhaÑ oparajjaÑ na pattheyyaÑ. AhaÑ khomhi abhir|po
dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya vaÓÓapokkharatÈya samannÈgato, kasmÈhaÑ
oparajjaÑ na pattheyyaÑ. AhaÑ khomhi mÈtÈpit|naÑ
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piyo manÈpo, kasmÈhaÑ oparajjaÑ na pattheyyaÑ. AhaÑ khomhi
balakÈyassa piyo manÈpo, kasmÈhaÑ oparajjaÑ na pattheyyaÑ. AhaÑ
khomhi paÓÉito viyatto medhÈvÊ paÔibalo atÊtÈnÈgatapaccuppanne atthe
cintetuÑ, kasmÈhaÑ oparajjaÑ na pattheyyan”ti. Imehi kho bhikkhave
paÒcahi a~gehi samannÈgato raÒÒo kattiyassa muddhÈvasittassa jeÔÔho putto
oparajjaÑ pattheti.
EvamevaÑ kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu
ÈsavÈnaÑ khayaÑ pattheti. Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave bhikkhu
sÊlavÈ hoti -pa- samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. Bahussuto hoti -padiÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. Cat|su satipaÔÔhÈnesu suppatiÔÔhitacitto1 hoti.
ŒraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ upasampadÈya thÈmavÈ daÄhaparakkamo anikkhitta dhuro
kusalesu dhammesu. PaÒÒavÈ hoti udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya samannÈgato
ariyÈya nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ.
Tassa evaÑ hoti “ahaÑ khomhi sÊlavÈ pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto
viharÈmi ÈcÈragocarasampanno, aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya
sikkhÈmi sikkhÈpadesu, kasmÈhaÑ ÈsavÈnaÑ khayaÑ na pattheyyaÑ. AhaÑ
khomhi bahussuto sutadharo sutasannicayo, ye te dhammÈ ÈdikalyÈÓÈ
majjhekalyÈÓÈ pariyosÈnakalyÈÓÈ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ2 kevalaparipuÓÓaÑ
parisuddhaÑ brahmacariyaÑ abhivadanti, tathÈr|pÈ me dhammÈ bahussutÈ
honti dhÈtÈ vacasÈ paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ,
kasmÈhaÑ ÈsavÈnaÑ khayaÑ na pattheyyaÑ. AhaÑ khomhi cat|su
satipaÔÔhÈnesu SuppatiÔÔhitacitto, kasmÈhaÑ ÈsavÈnaÑ khayaÑ na
pattheyyaÑ. AhaÑ khomhi ÈraddhavÊriyo viharÈmi akusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya thÈmavÈ
daÄhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu, kasmÈhaÑ ÈsavÈnaÑ
khayaÑ na pattheyyaÑ. AhaÑ khomhi paÒÒavÈ udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya
samannÈgato ariyÈya nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ,
kasmÈhaÑ ÈsavÈnaÑ khayaÑ na pattheyyan”ti. Imehi kho bhikkhave
paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayaÑ patthetÊti. .
ChaÔÔhaÑ.
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7. AppaÑsupatisutta
137. PaÒcime bhikkhave appaÑ rattiyÈ supanti, bahuÑ jagganti.
Katame paÒca? ItthÊ bhikkhave purisÈdhippÈyÈ appaÑ rattiyÈ supati, bahuÑ
jaggati. Puriso bhikkhave itthÈdhippÈyo appaÑ rattiyÈ supati, bahuÑ
jaggati. Coro bhikkhave ÈdÈnÈdhippÈyo appaÑ rattiyÈ supati, bahuÑ
jaggati. RÈjÈ1 bhikkhave rÈjakaraÓÊyesu yutto appaÑ rattiyÈ supati, bahuÑ
jaggati. Bhikkhu bhikkhave visaÑyogÈdhippÈyo appaÑ rattiyÈ supati,
bahuÑ jaggati. Ime kho bhikkhave paÒca appaÑ rattiyÈ supanti, bahuÑ
jaggantÊti. . SattamaÑ.
8. BhattÈdakasutta
138. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgato raÒÒo nÈgo bhattÈdako ca
hoti okÈsapharaÓo ca laÓÉasÈraÓo ca salÈkaggÈhÊ ca, raÒÒo nÈgotveva
sa~khaÑ gacchati. Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave raÒÒo nÈgo akkhamo
hoti r|pÈnaÑ, akkhamo saddÈnaÑ, akkhamo gandhÈnaÑ, akkhamo rasÈnaÑ,
akkhamo phoÔÔhabbÈnaÑ. Imehi kho bhikkhave paÒcahi a~gehi
samannÈgato raÒÒo nÈgo bhattÈdako ca okÈsapharaÓo ca laÓÉasÈraÓo ca
salÈkaggÈhÊ ca, raÒÒo nÈgotveva sa~khaÑ gacchati.
EvamevaÑ kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu
bhattÈdako ca hoti okÈsapharaÓo ca maÒcapÊÔhamaddano2 ca salÈkaggÈhÊ ca,
bhikkhutveva sa~khaÑ gacchati. Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave
bhikkhu akkhamo hoti r|pÈnaÑ, akkhamo saddÈnaÑ, akkhamo gandhÈnaÑ,
akkhamo rasÈnaÑ, akkhamo phoÔÔhabbÈnaÑ. Imehi kho bhikkhave paÒcahi
dhammehi samannÈgato bhikkhu bhattÈdako ca hoti okÈsapharaÓo ca
maÒcapÊÔhamaddano ca salÈkaggÈhÊ ca, bhikkhutveva sa~khaÑ gacchatÊti. .
AÔÔhamaÑ.
9. Akkhamasutta
139. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgato raÒÒo nÈgo na rÈjÈraho
hoti na rÈjabhoggo, na raÒÒo a~gaÑtveva sa~khaÑ
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gacchati. Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave raÒÒo nÈgo akkhamo hoti
r|pÈnaÑ, akkhamo saddÈnaÑ, akkhamo gandhÈnaÑ, akkhamo rasÈnaÑ,
akkhamo phoÔÔhabbÈnaÑ.
KathaÒca bhikkhave raÒÒo nÈgo akkhamo hoti r|pÈnaÑ? Idha
bhikkhave raÒÒo nÈgo sa~gÈmagato hatthikÈyaÑ vÈ disvÈ assakÈyaÑ vÈ
disvÈ rathakÈyaÑ vÈ disvÈ pattikÈyaÑ vÈ disvÈ saÑsÊdati visÊdati na
santhambhati na sakkoti sa~gÈmaÑ otarituÑ. EvaÑ kho bhikkhave raÒÒo
nÈgo akkhamo hoti r|pÈnaÑ. (1)
KathaÒca bhikkhave raÒÒo nÈgo akkhamo hoti saddÈnaÑ? Idha
bhikkhave raÒÒo nÈgo sa~gÈmagato hatthisaddaÑ vÈ sutvÈ assasaddaÑ vÈ
sutvÈ rathasaddaÑ vÈ sutvÈ pattisaddaÑ vÈ sutvÈ
bheripaÓavasa~khatiÓavaninnÈdasaddaÑ vÈ sutvÈ saÑsÊdati visÊdati na
santhambhati na sakkoti sa~gÈmaÑ otarituÑ. EvaÑ kho bhikkhave raÒÒo
nÈgo akkhamo hoti saddÈnaÑ. (2)
KathaÒca bhikkhave raÒÒo nÈgo akkhamo hoti gandhÈnaÑ? Idha
bhikkhave raÒÒo nÈgo sa~gÈmagato ye te raÒÒo nÈgÈ abhijÈtÈ
sa~gÈmÈvacarÈ tesaÑ muttakarÊsassa gandhaÑ ghÈyitvÈ saÑsÊdati visÊdati
na santhambhati na sakkoti sa~gÈmaÑ otarituÑ. EvaÑ kho bhikkhave raÒÒo
nÈgo akkhamo hoti gandhÈnaÑ. (3)
KathaÒca bhikkhave raÒÒo nÈgo akkhamo hoti rasÈnaÑ? Idha
bhikkhave raÒÒo nÈgo sa~gÈmagato ekissÈ vÈ tiÓodakadattiyÈ vimÈnito1
dvÊhi vÈ tÊhi vÈ cat|hi vÈ paÒcahi vÈ tiÓodakadattÊhi vimÈnito saÑsÊdati
visÊdati na santhambhati na sakkoti sa~gÈmaÑ otarituÑ. EvaÑ kho
bhikkhave raÒÒo nÈgo akkhamo hoti rasÈnaÑ. (4)
KathaÒca bhikkhave raÒÒo nÈgo akkhamo hoti phoÔÔhabbÈnaÑ? Idha
bhikkhave raÒÒo nÈgo sa~gÈmagato ekena vÈ saravegena viddho dvÊhi vÈ
tÊhi vÈ cat|hi vÈ paÒcahi vÈ saravegehi viddho saÑsÊdati visÊdati
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1. VihanÊto (SyÈ), vihÈnito (katthaci)
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na santhambhati na sakkoti sa~gÈmaÑ otarituÑ. EvaÑ kho bhikkhave raÒÒo
nÈgo akkhamo hoti phoÔÔhabbÈnaÑ. (5)
Imehi kho bhikkhave paÒcahi a~gehi samannÈgato raÒÒo nÈgo na
rÈjÈraho hoti na rÈjabhoggo, na raÒÒo a~gaÑtveva sa~khaÑ gacchati.
EvamevaÑ kho bhikkhave paÒcahi a~gehi samannÈgato bhikkhu na
Èhuneyyo hoti na pÈhuneyyo na dakkhiÓeyyo na aÒjalikaraÓÊyo na
anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave
bhikkhu akkhamo hoti r|pÈnaÑ, akkhamo saddÈnaÑ, akkhamo gandhÈnaÑ,
akkhamo rasÈnaÑ, akkhamo phoÔÔhabbÈnaÑ.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu akkhamo hoti r|pÈnaÑ? Idha bhikkhave
bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ rajanÊye r|pe sÈrajjati, na sakkoti cittaÑ
samÈdahituÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu akkhamo hoti r|pÈnaÑ. (1)
KathaÒca bhikkhave bhikkhu akkhamo hoti saddÈnaÑ? Idha bhikkhave
bhikkhu sotena saddaÑ sutvÈ rajanÊye sadde sÈrajjati, na sakkoti cittaÑ
samÈdahituÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu akkhamo hoti saddÈnaÑ. (2)
KathaÒca bhikkhave bhikkhu akkhamo hoti gandhÈnaÑ? Idha
bhikkhave bhikkhu ghÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ rajanÊye gandhe sÈrajjati, na
sakkoti cittaÑ samÈdahituÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu akkhamo hoti
gandhÈnaÑ. (3)
KathaÒca bhikkhave bhikkhu akkhamo hoti rasÈnaÑ? Idha bhikkhave
bhikkhu jivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ rajanÊye rase sÈrajjati, na sakkoti cittaÑ
samÈdahituÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu akkhamo hoti rasÈnaÑ. (4)
KathaÒca bhikkhave bhikkhu akkhamo hoti phoÔÔhabbÈnaÑ? Idha
bhikkhave bhikkhu kÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ rajanÊye phoÔÔhabbe
sÈrajjati, na sakkoti cittaÑ samÈdahituÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu
akkhamo hoti phoÔÔhabbÈnaÑ. (5)
Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu na
Èhuneyyo hoti na pÈhuneyyo na dakkhiÓeyyo na aÒjalikaraÓÊyo na
anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa.
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PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgato raÒÒo nÈgo rÈjÈraho hoti
rÈjabhoggo, raÒÒo a~gaÑtveva sa~khaÑ gacchati. Katamehi paÒcahi? Idha
bhikkhave raÒÒo nÈgo khamo hoti r|pÈnaÑ, khamo saddÈnaÑ, khamo
gandhÈnaÑ, khamo rasÈnaÑ, khamo phoÔÔhabbÈnaÑ.
KathaÒca bhikkhave raÒÒo nÈgo khamo hoti r|pÈnaÑ? Idha bhikkhave
raÒÒo nÈgo sa~gÈmagato hatthikÈyaÑ vÈ disvÈ assakÈyaÑ vÈ disvÈ
rathakÈyaÑ vÈ disvÈ pattikÈyaÑ vÈ disvÈ na saÑsÊdati na visÊdati
santhambhati sakkoti sa~gÈmaÑ otarituÑ. EvaÑ kho bhikkhave raÒÒo nÈgo
khamo hoti r|pÈnaÑ. (1)
KathaÒca bhikkhave raÒÒo nÈgo khamo hoti saddÈnaÑ? Idha bhikkhave
raÒÒo nÈgo sa~gÈmagato hatthisaddaÑ vÈ sutvÈ assasaddaÑ vÈ sutvÈ
rathasaddaÑ vÈ sutvÈ pattisaddaÑ vÈ sutvÈ
bheripaÓavasa~khatiÓavaninnÈdasaddaÑ vÈ sutvÈ na saÑsÊdati na visÊdati
santhambhati sakkoti sa~gÈmaÑ otarituÑ. EvaÑ kho bhikkhave raÒÒo nÈgo
khamo hoti saddÈnaÑ. (2)
KathaÒca bhikkhave raÒÒo nÈgo khamo hoti gandhÈnaÑ? Idha
bhikkhave raÒÒo nÈgo sa~gÈmagato ye te raÒÒo nÈgÈ abhijÈtÈ
sa~gÈmÈvacarÈ, tesaÑ muttakarÊsassa gandhaÑ ghÈyitvÈ na saÑsÊdati na
visÊdati santhambhati sakkoti sa~gÈmaÑ otarituÑ. EvaÑ kho bhikkhave
raÒÒo nÈgo khamo hoti gandhÈnaÑ. (3)
KathaÒca bhikkhave raÒÒo nÈgo khamo hoti rasÈnaÑ? Idha bhikkhave
raÒÒo nÈgo sa~gÈmagato ekissÈ vÈ tiÓodakadattiyÈ vimÈnito dvÊhi vÈ tÊhi vÈ
cat|hi vÈ paÒcahi vÈ tiÓodakadattÊhi vimÈnito na saÑsÊdati na visÊdati
santhambhati sakkoti sa~gÈmaÑ otarituÑ. EvaÑ kho bhikkhave raÒÒo nÈgo
khamo hoti rasÈnaÑ. (4)
KathaÒca bhikkhave raÒÒo nÈgo khamo hoti phoÔÔhÈbbÈnaÑ? Idha
bhikkhave raÒÒo nÈgo sa~gÈmagato ekena vÈ saravegena viddho dvÊhi vÈ
tÊhi vÈ cat|hi vÈ paÒcahi vÈ saravegehi viddho na saÑsÊdati na visÊdati
santhambhati sakkoti sa~gÈmaÑ otarituÑ. EvaÑ kho bhikkhave raÒÒo nÈgo
khamo hoti phoÔÔhÈbbÈnaÑ. (5)
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Imehi kho bhikkhave paÒcahi a~gehi samannÈgato raÒÒo nÈgo rÈjÈraho
hoti rÈjabhoggo, raÒÒo a~gaÑtveva sa~khaÑ gacchati.
EvamevaÑ kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu
Èhuneyyo hoti pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ
puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave bhikkhu khamo
hoti r|pÈnaÑ, khamo saddÈnaÑ, khamo gandhÈnaÑ, khamo rasÈnaÑ,
khamo phoÔÔhabbÈnaÑ.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu khamo hoti r|pÈnaÑ? Idha bhikkhave
bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ rajanÊye r|pe na sÈrajjati, sakkoti cittaÑ
samÈdahituÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu khamo hoti r|pÈnaÑ. (1)
KathaÒca bhikkhave bhikkhu khamo hoti saddÈnaÑ? Idha bhikkhave
bhikkhu sotena saddaÑ sutvÈ rajanÊye sadde na sÈrajjati, sakkoti cittaÑ
samÈdahituÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu khamo hoti saddÈnaÑ. (2)
KathaÒca bhikkhave bhikkhu khamo hoti gandhÈnaÑ? Idha bhikkhave
bhikkhu ghÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ rajanÊye gandhe na sÈrajjati, sakkoti
cittaÑ samÈdahituÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu khamo hoti gandhÈnaÑ.
(3)
KathaÒca bhikkhave bhikkhu khamo hoti rasÈnaÑ? Idha bhikkhave
bhikkhu jivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ rajanÊye rase na sÈrajjati, sakkoti cittaÑ
samÈdahituÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu khamo hoti rasÈnaÑ. (4)
KathaÒca bhikkhave bhikkhu khamo hoti phoÔÔhabbÈnaÑ? Idha
bhikkhave bhikkhu kÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ rajanÊye phoÔÔhabbe na
sÈrajjati, sakkoti cittaÑ samÈdahituÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu khamo
hoti phoÔÔhabbÈnaÑ. (5)
Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu
Èhuneyyo hoti pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ
puÒÒakkhettaÑ lokassÈti. . NavamaÑ.
10. Sotasutta
140. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgato raÒÒo nÈgo rÈjÈraho hoti
rÈjabhoggo, raÒÒo a~gaÑtveva sa~khaÑ gacchati.
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katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave raÒÒo nÈgo sotÈ ca hoti hantÈ ca rakkhitÈ
ca khantÈ ca gantÈ ca.
KathaÒca bhikkhave raÒÒo nÈgo sotÈ hoti? Idha bhikkhave raÒÒo nÈgo
yamenaÑ hatthidammasÈrathi1 kÈraÓaÑ kÈreti yadi vÈ katapubbaÑ yadi vÈ
akatapubbaÑ, taÑ aÔÔhiÑ katvÈ2 manasi katvÈ sabbaÑ cetasÈ3
samannÈharitvÈ ohitasoto suÓÈti. EvaÑ kho bhikkhave raÒÒo nÈgo sotÈ hoti.
(1)
KathaÒca bhikkhave raÒÒo nÈgo hantÈ hoti? Idha bhikkhave raÒÒo nÈgo
sa~gÈmagato hatthimpi hanati4, hatthÈruhampi hanati, assampi hanati,
assÈruhampi hanati, rathampi hanati, rathikampi5 hanati, pattikampi hanati.
EvaÑ kho bhikkhave raÒÒo nÈgo hantÈ hoti. (2)
KathaÒca bhikkhave raÒÒo nÈgo rakkhitÈ hoti? Idha bhikkhave raÒÒo
nÈgo sa~gÈmagato rakkhati purimaÑ kÈyaÑ, rakkhati pacchimaÑ kÈyaÑ,
rakkhati purime pÈde, rakkhati pacchime pÈde, rakkhati sÊsaÑ, rakkhati
kaÓÓe, rakkhati dante, rakkhati soÓÉaÑ, rakkhati vÈladhiÑ, rakkhati
hatthÈruhaÑ. EvaÑ kho bhikkhave raÒÒo nÈgo rakkhitÈ hoti. (3)
KathaÒca bhikkhave raÒÒo nÈgo khantÈ hoti? Idha bhikkhave raÒÒo
nÈgo sa~gÈmagato khamo hoti sattippahÈrÈnaÑ asippahÈrÈnaÑ
usuppahÈrÈnaÑ pharasuppahÈrÈnaÑ
bheripaÓavasa~khatiÓavaninnÈdasaddÈnaÑ. EvaÑ kho bhikkhave raÒÒo
nÈgo khantÈ hoti. (4)
KathaÒca bhikkhave raÒÒo nÈgo gantÈ hoti? Idha bhikkhave raÒÒo nÈgo
yamenaÑ hatthidammasÈrathi disaÑ peseti yadi vÈ gatapubbaÑ, yadi vÈ
agatapubbaÑ, taÑ khippameva gantÈ hoti. EvaÑ kho bhikkhave raÒÒo nÈgo
gantÈ hoti. (5)
Imehi kho bhikkhave paÒcahi a~gehi samannÈgato raÒÒo nÈgo rÈjÈraho
hoti rÈjabhoggo, raÒÒo a~gaÑtveva sa~khaÑ gacchati.
______________________________________________________________
1. HatthidammasÈrathÊ (SÊ)
3. SabbacetasÈ (?)

2. AÔÔhikatvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) AÑ 1. 431 piÔÔhepi.
4. Hanti (SÊ, I)
5. RathÈruhampi (I)
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EvamevaÑ kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu
Èhuneyyo hoti pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ
puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave bhikkhu sotÈ ca
hoti hantÈ ca rakkhitÈ ca khantÈ ca gantÈ ca.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu sotÈ hoti? Idha bhikkhave bhikkhu
TathÈgatappavedite dhammavinaye desiyamÈne aÔÔhiÑkatvÈ manasi katvÈ
sabbaÑ cetasÈ samannÈ haritvÈ ohitasoto dhammaÑ suÓÈti. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu sotÈ hoti. (1)
KathaÒca bhikkhave bhikkhu hantÈ hoti? Idha bhikkhave bhikkhu
uppannaÑ kÈmavitakkaÑ nÈdhivÈseti pajahati vinodeti (hanati)1
byantÊkaroti anabhÈvaÑ gameti, uppannaÑ byÈpÈdavitakkaÑ -pauppannaÑ vihiÑsÈvitakkaÑ -pa- uppannuppanne pÈpake akusale dhamme
nÈdhivÈseti pajahati vinodeti (hanati)1 byantÊkaroti anabhÈvaÑ gameti.
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu hantÈ hoti. (2)
KathaÒca bhikkhave bhikkhu rakkhitÈ 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. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu rakkhitÈ hoti.
(3)
KathaÒca bhikkhave bhikkhu khantÈ hoti? Idha bhikkhave bhikkhu
khamo hoti sÊtassa uÓhassa jighacchÈya pipÈsÈya
ÉaÑsamakasavÈtÈtapasarÊsapa2samphassÈnaÑ duruttÈnaÑ durÈgatÈnaÑ
vacanapathÈnaÑ, uppannÈnaÑ sÈrÊrikÈnaÑ vedanÈnaÑ dukkhÈnaÑ
tibbÈnaÑ kharÈnaÑ kaÔukÈnaÑ asÈtÈnaÑ amanÈpÈnaÑ
______________________________________________________________
1. ( ) Natthi SÊ-I-potthakesu; AÑ 1. 432 piÔÔhepi.

2. ...siriÑsapa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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pÈÓaharÈnaÑ adhivÈsakajÈtiko hoti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu khantÈ
hoti. (4)
KathaÒca bhikkhave bhikkhu gantÈ hoti? Idha bhikkhave bhikkhu yÈ sÈ
disÈ agatapubbÈ iminÈ dÊghena addhunÈ yadidaÑ sabbasa~khÈrasamatho
sabb|padhi paÔinissaggo taÓhÈkkhayo virÈgo nirodho nibbÈnaÑ, taÑ
khippaÒÒeva gantÈ hoti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu gantÈ hoti. (5)
Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu
Èhuneyyo hoti -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈti. . DasamaÑ.
RÈjavaggo catuttho.
TassuddÈnaÑ
CakkÈnuvattanÈ RÈjÈ, YassaÑdisaÑ dve ceva PatthanÈ.
AppaÑsupati BhattÈdo, Akkhamo ca Sotena cÈti.
_____
(15) 5. TikaÓÉakÊvagga
1. AvajÈnÈtisutta
141. PaÒcime bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame paÒca? DatvÈ avajÈnÈti, saÑvÈsena avajÈnÈti, Èdheyyamukho1 hoti,
lolo hoti, mando mom|ho hoti2.
KathaÒca bhikkhave puggalo datvÈ avajÈnÈti? Idha bhikkhave puggalo
puggalassa deti
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈraÑ, tassa evaÑ
hoti “ahaÑ demi, ayaÑ paÔiggaÓhÈtÊ”ti, tamenaÑ datvÈ avajÈnÈti. EvaÑ kho
bhikkhave puggalo datvÈ avajÈnÈti.
______________________________________________________________
1. Œdiyyamukho (SÊ), Èdeyyamukho (SyÈ, KaÑ), Èdiyamukho (I) AÔÔhakathÈya
paÔhamasaÑvaÓÓanÈnur|paÑ. Abhi 3. 175 piÔÔhepi passitabbaÑ.
2. Mando hoti mom|ho (SÊ)
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KathaÒca bhikkhave puggalo saÑvÈsena avajÈnÈti? Idha bhikkhave

puggalo puggalena saddhiÑ saÑvasati dve vÈ tÊÓi vÈ vassÈni, tamenaÑ
saÑvÈsena avajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo saÑvÈsena avajÈnÈti.
KathaÒca bhikkhave puggalo Èdheyyamukho hoti? Idha bhikkhave
ekacco puggalo parassa vaÓÓe vÈ avaÓÓe vÈ bhÈsiyamÈne taÑ khippaÒÒeva
adhimuccitÈ1 hoti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo Èdheyyamukho hoti.
KathaÒca bhikkhave puggalo lolo hoti? Idha bhikkhave ekacco puggalo
ittarasaddho hoti ittarabhattÊ ittarapemo ittarappasÈdo. EvaÑ kho bhikkhave
puggalo lolo hoti.
KathaÒca bhikkhave puggalo mando mom|ho hoti? Idha bhikkhave
ekacco puggalo kusalÈkusale dhamme na jÈnÈti, sÈvajjÈnavajje dhamme na
jÈnÈti, hÊnappaÓÊte dhamme na jÈnÈti, kaÓhasukkasappaÔibhÈge dhamme na
jÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo mando mom|ho hoti. Ime kho
bhikkhave paÒca puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . PaÔhamaÑ.
2. Œrabhatisutta
142. PaÒcime bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame paÒca? Idha bhikkhave ekacco puggalo Èrabhati ca vippaÔisÈrÊ ca
hoti, taÒca cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, yatthassa
te uppannÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti. (1)
* Idha pana bhikkhave ekacco puggalo Èrabhati na vippaÔisÈrÊ hoti,
taÒca cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, yatthassa te
uppannÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti. (2)
Idha pana bhikkhave ekacco puggalo na Èrabhati vippaÔisÈrÊ hoti, taÒca
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, hatthassa te uppannÈ
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti. (3)
______________________________________________________________
* Abhi 3. 173 piÔÔhepi.

1. Adhimuccito (SyÈ)
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Idha pana bhikkhave ekacco puggalo na Èrabhati na vippaÔisÈrÊ hoti,
taÒca cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, yatthassa te
uppannÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti. (4)
Idha pana bhikkhave ekacco puggalo na Èrabhati na vippaÔisÈrÊ hoti,
taÒca cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, yatthassa te
uppannÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti. (5)
Tatra bhikkhave yvÈyaÑ puggalo Èrabhati ca vippaÔisÈrÊ ca hoti, taÒca
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, yatthassa te uppannÈ
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti. So evamassa vacanÊyo
“Èyasmato kho ÈrambhajÈ1 ÈsavÈ saÑvijjanti, vippaÔisÈrajÈ ÈsavÈ
pavaÉÉhanti2, sÈdhu vatÈyasmÈ Èrambhaje Èsave pahÈya vippaÔisÈraje Èsave
paÔivinodetvÈ cittaÑ paÒÒaÒca bhÈvetu3, evamÈyasmÈ amunÈ paÒcamena
puggalena samasamo bhavissatÊ”ti. (1)
Tatra bhikkhave yvÈyaÑ puggalo Èrabhati na vippaÔisÈrÊ hoti, taÒca
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, yatthassa te uppannÈ
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti. So evamassa vacanÊyo
“Èyasmato kho ÈrambhajÈ ÈsavÈ saÑvijjanti, vippaÔisÈrajÈ ÈsavÈ na
pavaÉÉhanti, sÈdhu vatÈyasmÈ Èrambhaje Èsave pahÈya cittaÑ paÒÒaÒca
bhÈvetu, evamÈyasmÈ amunÈ paÒcamena puggalena samasamo bhavissatÊ”ti.
(2)
Tatra bhikkhave yvÈyaÑ puggalo na Èrabhati vippaÔisÈrÊ hoti, taÒca
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, yatthassa te uppannÈ
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti. So evamassa vacanÊyo
“Èyasmato kho ÈrambhajÈ ÈsavÈ na saÑvijjanti, vippaÔisÈrajÈ ÈsavÈ
pavaÉÉhanti, sÈdhu vatÈyasmÈ vippaÔisÈraje Èsave paÔivinodetvÈ cittaÑ
paÒÒaÒca bhÈvetu, evamÈyasmÈ amunÈ paÒcamena puggalena samasamo
bhavissatÊ”ti. (3)
Tatra bhikkhave yvÈyaÑ puggalo na Èrabhati na vippaÔisÈrÊ hoti, taÒca
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, yatthassa te uppannÈ
______________________________________________________________
1. ŒrabbhajÈ (I, Ka), ÈrabhajÈ (SyÈ, KaÑ)
3. BhÈvetuÑ (SÊ, I)

2. SaÑvaÉÉhanti (Ka)
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pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti. So evamassa vacanÊyo
“Èyasmato kho ÈrambhajÈ ÈsavÈ na saÑvijjanti, vippaÔisÈrajÈ ÈsavÈ na
pavaÉÉhanti, sÈdhu vatÈyasmÈ cittaÑ paÒÒaÒca bhÈvetu, evamÈyasmÈ
amunÈ paÒcamena puggalena samasamo bhavissatÊ”ti. (4)
Iti kho bhikkhave ime cattÈro puggalÈ amunÈ paÒcamena puggalena
evaÑ ovadiyamÈnÈ evaÑ anusÈsiyamÈnÈ anupubbena ÈsavÈnaÑ khayaÑ
pÈpuÓantÊti*. . DutiyaÑ.
3. SÈrandadasutta
143. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ
pattacÊvaramÈdÈya VesÈliÑ piÓÉÈya pÈvisi. Tena kho pana samayena
paÒcamattÈnaÑ LicchavisatÈnaÑ SÈrandade cetiye sannisinnÈnaÑ
sannipatitÈnaÑ ayamantarÈkathÈ udapÈdi–paÒcannaÑ ratanÈnaÑ pÈtubhÈvo
dullabho lokasmiÑ. KatamesaÑ paÒcannaÑ? Hatthiratanassa pÈtubhÈvo
dullabho lokasmiÑ, assaratanassa pÈtubhÈvo dullabho lokasmiÑ,
maÓiratanassa pÈtubhÈvo dullabho lokasmiÑ, itthiratanassa pÈtubhÈvo
dullabho lokasmiÑ, gahapatiratanassa pÈtubhÈvo dullabho lokasmiÑ.
ImesaÑ paÒcannaÑ ratanÈnaÑ pÈtubhÈvo dullabho lokasminti.
Atha kho te LicchavÊ magge purisaÑ ÔhapesuÑ1 “yadÈ tvaÑ2 ambho
purisa passeyyÈsi BhagavantaÑ, atha amhÈkaÑ ÈroceyyÈsÊ”ti. AddasÈ kho
so puriso BhagavantaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna yena te LicchavÊ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ te LicchavÊ etadavoca “ayaÑ so bhante
BhagavÈ gacchati ArahaÑ SammÈsambuddho, yassadÈni kÈlaÑ maÒÒathÈ”ti.
Atha kho te LicchavÊ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ ÔhitÈ kho te
LicchavÊ BhagavantaÑ etadavocuÑ–
“SÈdhu bhante yena SÈrandadaÑ cetiyaÑ tenupasa~kamatu anukampaÑ
upÈdÈyÈ”ti. AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. Atha kho BhagavÈ
______________________________________________________________
1. PesesuÑ (SyÈ, Ka)

* Abhi 3. 174 piÔÔhepi.

2. YathÈ tvaÑ (SÊ, I)
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yena SÈrandadaÑ cetiyaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane
nisÊdi, nisajja kho BhagavÈ te LicchavÊ etadavoca “kÈya nuttha LicchavÊ
etarahi kathÈya sannisinnÈ, kÈ ca pana vo antarÈkathÈ vippakatÈ”ti. Idha
bhante amhÈkaÑ sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ ayamantarÈkathÈ udapÈdi–
paÒcannaÑ ratanÈnaÑ pÈtubhÈvo dullabho lokasmiÑ. KatamesaÑ
paÒcannaÑ? Hatthiratanassa pÈtubhÈvo dullabho lokasmiÑ, assaratanassa
pÈtubhÈvo dullabho lokasmiÑ, maÓiratanassa pÈtubhÈvo dullabho
lokasmiÑ, itthiratanassa pÈtubhÈvo dullabho lokasmiÑ. Gahapatiratanassa
pÈtubhÈvo dullabho lokasmiÑ. ImesaÑ paÒcannaÑ ratanÈnaÑ pÈtubhÈvo
dullabho lokasminti.
KÈmÈdhimuttÈnaÑ vata bho LicchavÊnaÑ1 kÈmaÑyeva Èrabbha
antarÈkathÈ udapÈdi. PaÒcannaÑ LicchavÊ ratanÈnaÑ pÈtubhÈvo dullabho
lokasmiÑ. KatamesaÑ paÒcannaÑ? TathÈgatassa Arahato
SammÈsambuddhassa pÈtubhÈvo dullabho lokasmiÑ, TathÈgatappaveditassa
dhammavinayassa desetÈ puggalo dullabho lokasmiÑ,
TathÈgatappaveditassa dhammavinayassa desitassa viÒÒÈtÈ puggalo dullabho
lokasmiÑ, TathÈgatappaveditassa dhammavinayassa desitassa viÒÒÈtÈ2
dhammÈnu dhammappaÔipanno puggalo dullabho lokasmiÑ, kataÒÒ|
katavedÊ puggalo dullabho lokasmiÑ. ImesaÑ kho LicchavÊ paÒcannaÑ
ratanÈnaÑ pÈtubhÈvo dullabho lokasminti. . TatiyaÑ.
4. TikaÓÉakÊsutta
144. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈkete viharati tikaÓÉakÊvane3. Tatra kho
BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh|
Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
SÈdhu bhikkhave bhikkhu kÈlena kÈlaÑ appaÔik|le paÔik|lasaÒÒÊ4
vihareyya, sÈdhu bhikkhave bhikkhu kÈlena kÈlaÑ paÔik|le appaÔik|lasaÒÒÊ
vihareyya, sÈdhu bhikkhave bhikkhu kÈlena kÈlaÑ appaÔik|le ca
______________________________________________________________
1. KÈmÈdhimuttÈnaÑ vata vo LicchavÊnaÑ (SÊ), kÈmÈdhimuttÈnaÑ vata vo LicchavÊ
(SyÈ), kÈmÈdhimuttÈnaÑva vo LicchavÊ (?)
2. ViÒÒÈtassa (SÊ, I), upari 209 piÔÔhepi.
3. KaÓÉakÊvane (SaÑ 3. 260 piÔÔhepi)
4. AppaÔikk|le paÔikk|lasaÒÒÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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paÔik|le ca paÔik|lasaÒÒÊ vihareyya, sÈdhu bhikkhave bhikkhu kÈlena kÈlaÑ
paÔik|le ca appaÔik|le ca appaÔik|lasaÒÒÊ vihareyya, sÈdhu bhikkhave
bhikkhu kÈlena kÈlaÑ paÔik|laÒca appaÔik|laÒca tadubhayaÑ abhinivajjetvÈ
upekkhako vihareyya sato sampajÈno.
KiÒca1 bhikkhave bhikkhu atthavasaÑ paÔicca appaÔik|le paÔik|lasaÒÒÊ
vihareyya. MÈ me rajanÊyesu dhammesu rÈgo udapÈdÊti, idaÑ kho
bhikkhave bhikkhu atthavasaÑ paÔicca appaÔik|le paÔik|lasaÒÒÊ vihareyya.
KiÒca bhikkhave bhikkhu atthavasaÑ paÔicca paÔik|le appaÔik|lasaÒÒÊ
vihareyya. MÈ me dosanÊyesu dhammesu doso udapÈdÊti, idaÑ kho
bhikkhave bhikkhu atthavasaÑ paÔicca paÔik|le appaÔik|lasaÒÒÊ vihareyya.
KiÒca bhikkhave bhikkhu atthavasaÑ paÔicca appaÔik|le ca paÔik|le ca
paÔik|lasaÒÒÊ vihareyya. MÈ me rajanÊyesu dhammesu rÈgo udapÈdi, mÈ me
dosanÊyesu dhammesu doso udapÈdÊti, idaÑ kho bhikkhave bhikkhu
atthavasaÑ paÔicca appaÔik|le ca paÔik|le ca paÔik|lasaÒÒÊ vihareyya.
KiÒca bhikkhave bhikkhu atthavasaÑ paÔicca paÔik|le ca appaÔik|le ca
appaÔik|lasaÒÒÊ vihareyya. MÈ me dosanÊyesu dhammesu doso udapÈdi, mÈ
me rajanÊyesu dhammesu rÈgo udapÈdÊti, idaÑ kho bhikkhave bhikkhu
atthavasaÑ paÔicca paÔik|le ca appaÔik|le ca appaÔik|lasaÒÒÊ vihareyya.
KiÒca bhikkhave bhikkhu atthavasaÑ paÔicca paÔik|laÒca appaÔik|laÒca
tadubhayaÑ abhinivajjetvÈ upekkhako vihareyya sato sampajÈno. MÈ me
kvacani2 katthaci kiÒcanaÑ3 rajanÊyesu dhammesu rÈgo udapÈdi, mÈ me
kvacani katthaci kiÒcanaÑ dosanÊyesu dhammesu doso udapÈdi, mÈ me
kvacani katthaci kiÒcanaÑ mohanÊyesu dhammesu moho udapÈdÊti, idaÑ
kho bhikkhave bhikkhu atthavasaÑ paÔicca paÔik|laÒca appaÔik|laÒca
tadubhayaÑ abhinivajjetvÈ upekkhako vihareyya sato sampajÈnoti. .
CatutthaÑ.
5. Nirayasutta
145. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto
evaÑ niraye. Katamehi paÒcahi? PÈÓÈtipÈtÊ hoti, adinnÈdÈyÊ hoti,
______________________________________________________________
1. KathaÒca (SÊ, I, Ka)

2. Kvacini (SÊ, SyÈ, I)

3. KiÒcana (Si, I)
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kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, musÈvÈdÊ hoti, surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈyÊ hoti.
Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ
nikkhitto evaÑ niraye.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto
evaÑ sagge. Katamehi paÒcahi? PÈÓatipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ
paÔivirato hoti, kÈmesu micchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato hoti,
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi
dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ saggeti. . PaÒcamaÑ.
6. Mittasutta
146. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu mitto na
sevitabbo. Katamehi paÒcahi? KammantaÑ kÈreti, adhikaraÓaÑ Èdiyati,
pÈmokkhesu bhikkh|su paÔiviruddho hoti, dÊghacÈrikaÑ anavatthacÈrikaÑ1
anuyutto viharati, nappaÔibalo hoti kÈlena kÈlaÑ dhammiyÈ kathÈya
sandassetuÑ samÈdapetuÑ samuttejetuÑ sampahaÑsetuÑ. Imehi kho
bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu mitto na sevitabbo.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu mitto sevitabbo.
Katamehi paÒcahi? Na kammantaÑ kÈreti, na adhikaraÓaÑ Èdiyati, na
pÈmokkhesu bhikkh|su paÔiviruddho hoti, na dÊghacÈrikaÑ
anavatthacÈrikaÑ anuyutto viharati, paÔibalo hoti kÈlena kÈlaÑ dhammiyÈ
kathÈya sandassetuÑ samÈdapetuÑ samuttejetuÑ sampahaÑsetuÑ. Imehi
kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu mitto sevitabboti.
. ChaÔÔhaÑ.
7. AsappurisadÈnasutta
147. PaÒcimÈni bhikkhave asappurisadÈnÈni. KatamÈni paÒca?
AsakkaccaÑ deti, acittÊkatvÈ2 deti, asahatthÈ deti, apaviddhaÑ3 deti,
anÈgamanadiÔÔhiko deti. ImÈni kho bhikkhave paÒca asappurisadÈnÈni.
______________________________________________________________
1. AvatthÈnacÈrikaÑ (SyÈ)
2. AcittikatvÈ (I), acitiÑ katvÈ (SyÈ), acittiÑ katvÈ (Ka)

3. ApaviÔÔhaÑ (SyÈ, KaÑ)
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PaÒcimÈni bhikkhave sappurisadÈnÈni. KatamÈni paÒca? SakkaccaÑ
deti, cittÊkatvÈ deti, sahatthÈ deti, anapaviddhaÑ deti, ÈgamanadiÔÔhiko deti.
ImÈni kho bhikkhave paÒca sappurisadÈnÈnÊti. . SattamaÑ.
8. SappurisadÈnasutta
148. PaÒcimÈni bhikkhave sappurisadÈnÈni. KatamÈni paÒca? SaddhÈya
dÈnaÑ deti, sakkaccaÑ dÈnaÑ deti, kÈlena dÈnaÑ deti, anuggahitacitto1
dÈnaÑ deti, attÈnaÒca paraÒca anupahacca dÈnaÑ deti.
SaddhÈya kho pana bhikkhave dÈnaÑ datvÈ yattha yattha tassa dÈnassa
vipÈko nibbattati, aÉÉho ca hoti mahaddhano mahÈbhogo, abhir|po ca hoti
dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya vaÓÓapokkharatÈya samannÈgato.
SakkaccaÑ kho pana bhikkhave dÈnaÑ datvÈ yattha yattha tassa
dÈnassa vipÈko nibbattati, aÉÉho ca hoti mahaddhano mahÈbhogo, yepissa te
honti “puttÈ”ti vÈ “dÈrÈ”ti vÈ “dÈsÈ”ti vÈ “pessÈ”ti vÈ “kammakarÈ”ti2 vÈ,
tepi suss|santi, sotaÑ odahanti, aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhapenti.
KÈlena kho pana bhikkhave dÈnaÑ datvÈ yattha yattha tassa dÈnassa
vipÈko nibbattati, aÉÉho ca hoti mahaddhano mahabhogo, kÈlÈgatÈ cassa
atthÈ pacurÈ honti.
Anuggahitacitto kho pana bhikkhave dÈnaÑ datvÈ yattha yattha tassa
dÈnassa vipÈko nibbattati, aÉÉho ca hoti mahaddhano mahÈbhogo, uÄÈresu
ca paÒcasu kÈmaguÓesu bhogÈya cittaÑ namati.
AttÈnaÒca paraÒca anupahacca kho pana bhikkhave dÈnaÑ datvÈ yattha
yattha tassa dÈnassa vipÈko nibbattati, aÉÉho ca hoti mahaddhano
mahÈbhogo, na cassa kutoci bhogÈnaÑ upaghÈto Ègacchati aggito vÈ
udakato vÈ rÈjato vÈ corato vÈ appiyato vÈ dÈyÈdato3. ImÈni kho bhikkhave
paÒca sappurisadÈnÈnÊti. . AÔÔhamaÑ.
______________________________________________________________
1. Anaggahitacitto (SÊ)
2. KammakÈrÈti (Ka)
3. Appiyato vÈ dÈyÈdato vÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), appiyadÈyÈdato vÈ (Ka)
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9. PaÔhamasamayavimuttasutta
149. PaÒcime bhikkhave dhammÈ samayavimuttassa bhikkhuno
parihÈnÈya saÑvattanti. Katame paÒca? KammÈrÈmatÈ bhassÈrÈmatÈ
niddÈrÈmatÈ sa~gaÓikÈrÈmatÈ yathÈvimuttaÑ cittaÑ na paccavekkhati. Ime
kho bhikkhave paÒca dhammÈ samayavimuttassa bhikkhuno parihÈnÈya
saÑvattanti.
PaÒcime bhikkhave dhammÈ samayavimuttassa bhikkhuno aparihÈnÈya
saÑvattanti. Katame paÒca? Na kammÈrÈmatÈ na bhassÈrÈmatÈ na
niddÈrÈmatÈ na sa~gaÓikÈrÈmatÈ yathÈvimuttaÑ cittaÑ paccavekkhati. Ime
kho bhikkhave paÒca dhammÈ samayavimuttassa bhikkhuno aparihÈnÈya
saÑvattantÊti. . NavamaÑ.
10. Dutiyasamayavimuttasutta
150. * PaÒcime bhikkhave dhammÈ samayavimuttassa bhikkhuno
parihÈnÈya saÑvattanti. Katame paÒca? KammÈrÈmatÈ bhassÈrÈmatÈ
niddÈrÈmatÈ indriyesu aguttadvÈratÈ bhojane amattaÒÒutÈ. Ime kho
bhikkhave paÒca dhammÈ samaya vimuttassa bhikkhuno parihÈnÈya
saÑvattanti.
PaÒcime bhikkhave dhammÈ samayavimuttassa bhikkhuno aparihÈnÈya
saÑvattanti. Katame paÒca? Na kammÈrÈmatÈ na bhassÈrÈmatÈ na
niddÈrÈmatÈ indriyesu guttadvÈratÈ bhojane mattaÒÒutÈ. Ime kho bhikkhave
paÒca dhammÈ samayavimuttassa bhikkhuno aparihÈnÈya saÑvattantÊti. .
DasamaÑ.
TikaÓÉakÊvaggo paÒcamo.
TassuddÈnaÑ.
DatvÈ AvajÈnÈti Œrabhati ca, SÈrandada TikaÓÉa Nirayena ca.
Mitto Asappurisasappurisena, SamayavimuttaÑ apare dveti.

Tatiyo paÓÓÈsako samatto.

______________________________________________
* Abhi 4. 78 piÔÔhesu.

4. CatutthapaÓÓÈsaka
(16) 1. Saddhammavagga
1. PaÔhamasammattaniyÈmasutta
151. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato suÓantopi
saddhammaÑ abhabbo niyÈmaÑ okkamituÑ kusalesu dhammesu
sammattaÑ. Katamehi paÒcahi? KathaÑ paribhoti, kathikaÑ1 paribhoti,
attÈnaÑ paribhoti, vikkhittacitto dhammaÑ suÓÈti anekaggacitto, ayoniso
ca2 manasi karoti. Ime kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato
suÓantopi saddhammaÑ abhabbo niyÈme okkamituÑ kusalesu dhammesu
sammattaÑ.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato suÓanto saddhammaÑ
bhabbo niyÈmaÑ okkamituÑ kusalesu dhammesu sammattaÑ. Katamehi
paÒcahi? Na kathaÑ paribhoti, na kathikaÑ paribhoti, na attÈnaÑ paribhoti,
avikkhittacitto dhammaÑ suÓÈti ekaggacitto, yoniso ca manasi karoti. Imehi
kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato suÓanto saddhammaÑ
bhabbo niyÈmaÑ okkamituÑ kusalesu dhammesu sammattanti. .
PaÔhamaÑ.
2. DutiyasammattaniyÈmasutta
152. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato suÓantopi
saddhammaÑ abhabbo niyÈmaÑ okkamituÑ kusalesu dhammesu
sammattaÑ. Katamehi paÒcahi? KathaÑ paribhoti, kathikaÑ paribhoti,
attÈnaÑ paribhoti, duppaÒÒo hoti jaÄo eÄam|go, anaÒÒÈte aÒÒÈtamÈnÊ hoti.
Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato suÓantopi
saddhammaÑ abhabbo niyÈmaÑ okkamituÑ kusalesu dhammesu
sammattaÑ.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato suÓanto saddhammaÑ
bhabbo niyÈmaÑ okkamituÑ kusalesu dhammesu sammattaÑ. Katamehi
paÒcahi? Na kathaÑ paribhoti, na kathikaÑ paribhoti, na attÈnaÑ paribhoti,
paÒÒavÈ
______________________________________________________________
1. KathitaÑ (Ka)

2. Ayoniso (SyÈ, KaÑ)
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hoti ajaÄo aneÄam|go na anaÒÒÈte aÒÒÈtamÈnÊ hoti. Imehi kho bhikkhave
paÒcahi dhammehi samannÈgato suÓanto saddhammaÑ bhabbo niyÈmaÑ
okkamituÑ kusalesu dhammesu sammattanti. . DutiyaÑ.
3. TatiyasammattaniyÈmasutta
153. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato suÓantopi
saddhammaÑ abhabbo niyÈmaÑ okkamituÑ kusalesu dhammesu
sammattaÑ. Katamehi paÒcahi? MakkhÊ dhammaÑ suÓÈti
makkhapariyuÔÔhito, upÈrambhacitto1 dhammaÑ suÓÈti randhagavesÊ,
dhammadesake Èhatacitto hoti khÊlajÈto2, duppaÒÒo hoti jaÄo eÄam|go,
anaÒÒÈte aÒÒÈtamÈnÊ hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgato suÓantopi saddhammaÑ abhabbo niyÈmaÑ okkamituÑ
kusalesu dhammesu sammattaÑ.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato suÓanto saddhammaÑ
bhabbo niyÈmaÑ okkamituÑ kusalesu dhammesu sammattaÑ. Katamehi
paÒcahi? AmakkhÊ dhammaÑ suÓÈti na makkhapariyuÔÔhito,
anupÈrambhacitto dhammaÑ suÓÈti na randhagavesÊ, dhammadesake
anÈhatacitto hoti akhÊlajÈto, paÒÒavÈ hoti ajaÄo aneÄam|go, na anaÒÒÈte
aÒÒÈtamÈnÊ hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato
suÓanto saddhammaÑ bhabbo niyÈmaÑ okkamituÑ kusalesu dhammesu
sammattanti. . TatiyaÑ.
4. PaÔhamasaddhammasammosasutta
154. PaÒcime bhikkhave dhammÈ saddhammassa sammosÈya
antaradhÈnÈya saÑvattanti. Katame paÒca? Idha bhikkhave bhikkh| na
sakkaccaÑ dhammaÑ suÓanti, na sakkaccaÑ dhammaÑ pariyÈpuÓanti, na
sakkaccaÑ dhammaÑ dhÈrenti, na sakkaccaÑ dhÈtÈnaÑ3 dhammÈnaÑ
atthaÑ upaparikkhanti, na sakkaccaÑ atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya
dhammÈnudhammaÑ paÔipajjanti. Ime kho bhikkhave paÒca dhammÈ
saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya saÑvattanti.
PaÒcime bhikkhave dhammÈ saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya
anantaradhÈnÈya saÑvattanti. Katame paÒca? Idha bhikkhave bhikkh|
sakkaccaÑ dhammaÑ suÓanti,
______________________________________________________________
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sakkaccaÑ dhammaÑ pariyÈpuÓanti, sakkaccaÑ dhammaÑ dhÈrenti,
sakkaccaÑ dhÈtÈnaÑ dhammÈnaÑ atthaÑ upaparikkhanti, sakkaccaÑ
atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammaÑ paÔipajjanti. Ime kho
bhikkhave paÒca dhammÈ saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya
anantaradhÈnÈya saÑvattantÊti. . CatutthaÑ.
5. Dutiyasaddhammasammosasutta
155. PaÒcime bhikkhave dhammÈ saddhammassa sammosÈya
antaradhÈnÈya saÑvattanti. Katame paÒca? Idha bhikkhave bhikkh|
dhammaÑ na pariyÈpuÓanti SuttaÑ GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ GÈthaÑ
UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ VedallaÑ. AyaÑ
bhikkhave paÔhamo dhammo saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya
saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkh| yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ
dhammaÑ na vitthÈrena paresaÑ desenti. AyaÑ bhikkhave dutiyo dhammo
saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkh| yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ
dhammaÑ na vitthÈrena paraÑ1 vÈcenti. AyaÑ bhikkhave tatiyo dhammo
saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkh| yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ
dhammaÑ na vitthÈrena sajjhÈyaÑ karonti. AyaÑ bhikkhave catuttho
dhammo saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkh| yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ
dhammaÑ na cetasÈ anuvitakkenti anuvicÈrenti manasÈnupekkhanti. AyaÑ
bhikkhave paÒcamo dhammo saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya
saÑvattati. Ime kho bhikkhave paÒca dhammÈ saddhammassa sammosÈya
antaradhÈnÈya saÑvattanti.
PaÒcime bhikkhave dhammÈ saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya
anantara dhÈnÈya saÑvattanti. Katame paÒca? Idha bhikkhave bhikkh|
dhammaÑ pariyÈpuÓanti SuttaÑ GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ GÈthaÑ UdÈnaÑ
ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ VedallaÑ. AyaÑ bhikkhave
paÔhamo dhammo saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya anantaradhÈnÈya
saÑvattati.
______________________________________________________________
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Puna caparaÑ bhikkhave bhikkh| yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ
dhammaÑ vitthÈrena paresaÑ desenti. AyaÑ bhikkhave dutiyo dhammo
saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya anantaradhÈnÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkh| yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ
dhammaÑ vitthÈrena paraÑ vÈcenti. AyaÑ bhikkhave tatiyo dhammo
saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya anantaradhÈnÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkh| yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ
dhammaÑ vitthÈrena sajjhÈyaÑ karonti. AyaÑ bhikkhave catuttho dhammo
saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya anantaradhÈnÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkh| yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ
dhammaÑ cetasÈ anuvitakkenti anuvicÈrenti manasÈnupekkhanti. AyaÑ
bhikkhave paÒcamo dhammo saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya
anantaradhÈnÈya saÑvattati. Ime kho bhikkhave paÒca dhammÈ
saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya anantaradhÈnÈya saÑvattantÊti. .
PaÒcamaÑ.
6. Tatiyasaddhammasammosasutta
156. * PaÒcime bhikkhave dhammÈ saddhammassa sammosÈya
antaradhÈnÈya saÑvattanti. Katame paÒca? Idha bhikkhave bhikkh|
duggahitaÑ suttantaÑ pariyÈpuÓanti dunnikkhittehi padabyaÒjanehi.
Dunnikkhittassa bhikkhave padabyaÒjanassa atthopi dunnayo hoti. AyaÑ
bhikkhave paÔhamo dhammo saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya
saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkh| dubbacÈ honti dovacassakaraÓehi
dhammehi samannÈgatÈ akkhamÈ appadakkhiÓaggÈhino anusÈsaniÑ. AyaÑ
bhikkhave dutiyo dhammo saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya
saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave ye te bhikkh| bahussutÈ ÈgatÈgamÈ
dhammadharÈ vinayadharÈ mÈtikÈdharÈ, te na sakkaccaÑ suttantaÑ paraÑ
vÈcenti, tesaÑ accayena chinnam|lako suttanto hoti appaÔisaraÓo. AyaÑ
bhikkhave tatiyo dhammo saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya
saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave therÈ bhikkh| bÈhulikÈ honti sÈthalikÈ
okkamane pubba~gamÈ paviveke nikkhittadhurÈ, na vÊriyaÑ Èrabhanti
appattassa
______________________________________________________________
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pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya, tesaÑ
pacchimÈ janatÈ diÔÔhÈnugatiÑ Èpajjati. SÈpi hoti bÈhulikÈ sÈthalikÈ
okkamane pubba~gamÈ paviveke nikkhittadhurÈ, na vÊriyaÑ Èrabhati
appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya.
AyaÑ bhikkhave catuttho dhammo saddhammassa sammosÈya
antaradhÈnÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave saÑgho bhinno hoti, saÑghe kho pana
bhikkhave bhinne aÒÒamaÒÒaÑ akkosÈ ca honti, aÒÒamaÒÒaÑ paribhÈsÈ ca
honti, aÒÒamaÒÒaÑ parikkhepÈ ca honti, aÒÒamaÒÒaÑ pariccajanÈ1 ca honti.
Tattha appasannÈ ceva nappasÊdanti, pasannÈnaÒca ekaccÈnaÑ aÒÒathattaÑ
hoti. AyaÑ bhikkhave paÒcamo dhammo saddhammassa sammosÈya
antaradhÈnÈya saÑvattati. Ime kho bhikkhave paÒca dhammÈ
saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya saÑvattanti.
PaÒcime bhikkhave dhammÈ saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya
anantara dhÈnÈya saÑvattanti. Katame paÒca? Idha bhikkhave bhikkh|
suggahitaÑ suttantaÑ pariyÈpuÓanti sunikkhittehi padabyaÒjanehi.
Sunikkhittassa bhikkhave padabyaÒjanassa atthopi sunayo hoti. AyaÑ
bhikkhave paÔhamo dhammo saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya
anantaradhÈnÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkh| suvacÈ honti, sovacassakaraÓehi
dhammehi samannÈgatÈ khamÈ padakkhiÓaggÈhino anusÈsaniÑ. AyaÑ
bhikkhave dutiyo dhammo saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya
anantaradhÈnÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave ye te bhikkh| bahussutÈ ÈgatÈgamÈ
dhammadharÈ vinayadharÈ mÈtikÈdharÈ, te sakkaccaÑ suttantaÑ paraÑ
vÈcenti, tesaÑ accayena nacchinnam|lako2 suttanto hoti sappaÔisaraÓo.
AyaÑ bhikkhave tatiyo dhammo saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya
anantaradhÈnÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave therÈ bhikkh| na bÈhulikÈ honti na sÈthalikÈ
okkamane nikkhittadhurÈ paviveke pubba~gamÈ, vÊriyaÑ Èrabhanti
appattassa
______________________________________________________________
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pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya, tesaÑ
pacchimÈ janatÈ diÔÔhÈnugatiÑ Èpajjati, sÈpi hoti na bÈhulikÈ na sÈthalikÈ
okkamane nikkhittadhurÈ paviveke pubba~gamÈ, vÊriyaÑ Èrabhati
appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya.
AyaÑ bhikkhave catuttho dhammo saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya
anantaradhÈnÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave saÑgho samaggo sammodamÈno avivadamÈno
ekuddeso phÈsuÑ viharati, saÑghe kho pana bhikkhave samagge na ceva
aÒÒamaÒÒaÑ akkosÈ honti, na ca aÒÒamaÒÒaÑ paribhÈsÈ honti, na ca
aÒÒamaÒÒaÑ parikkhepÈ honti, na ca aÒÒamaÒÒaÑ pariccajanÈ honti, tattha
appasannÈ ceva pasÊdanti, pasannÈnaÒca bhiyyobhÈvo hoti. AyaÑ bhikkhave
paÒcamo dhammo saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya anantaradhÈnÈya
saÑvattati. Ime kho bhikkhave paÒca dhammÈ saddhammassa ÔhitiyÈ
asammosÈya anantaradhÈnÈya saÑvattantÊti. . ChaÔÔhaÑ.
7. DukkathÈsutta
157. PaÒcannaÑ bhikkhave puggalÈnaÑ kathÈ dukkathÈ puggale
puggalaÑ1 upanidhÈya. KatamesaÑ paÒcannaÑ? Assaddhassa bhikkhave
saddhÈkathÈ dukkathÈ, dussÊlassa sÊlakathÈ dukkathÈ, appassutassa
bÈhusaccakathÈ dukkathÈ, maccharissa2 cÈgakathÈ dukkathÈ, duppaÒÒassa
paÒÒÈkathÈ dukkathÈ.
KasmÈ ca bhikkhave assaddhassa saddhÈkathÈ dukkathÈ? Assaddho
bhikkhave saddhÈkathÈya kacchamÈnÈya abhisajjati kuppati byÈpajjati
patitthÊyati, kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti. TaÑ kissa hetu?
TaÑ hi so bhikkhave saddhÈsampadaÑ attani na samanupassati3, na ca
labhati tatonidÈnaÑ pÊtipÈmojjaÑ. TasmÈ assaddhassa saddhÈkathÈ
dukkathÈ.
KasmÈ ca bhikkhave dussÊlassa sÊlakathÈ dukkathÈ? DussÊlo bhikkhave
sÊlakathÈya kacchamÈnÈya abhisajjati kuppati byÈpajjati patitthÊyati,
kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti. TaÑ kissa hetu? TaÑ hi
______________________________________________________________
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so bhikkhave sÊlasampadaÑ attani na samanupassati, na ca labhati
tatonidÈnaÑ pÊtipÈmojjaÑ. TasmÈ dussÊlassa sÊlakathÈ dukkathÈ.
KasmÈ ca bhikkhave appassutassa bÈhusaccakathÈ dukkathÈ? Appassuto
bhikkhave bÈhusaccakathÈya kacchamÈnÈya abhisajjati kuppati byÈpajjati
patitthÊyati, kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti. TaÑ kissa hetu?
TaÑ hi so bhikkhave sutasampadaÑ attani na samanupassati, na ca labhati
tatonidÈnaÑ pÊtipÈmojjaÑ. TasmÈ appassutassa bÈhusaccakathÈ dukkathÈ.
KasmÈ ca bhikkhave maccharissa cÈgakathÈ dukkathÈ? MaccharÊ
bhikkhave cÈgakathÈya kacchamÈnÈya abhisajjati kuppati byÈpajjati
patitthÊyati, kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti. TaÑ kissa hetu?
TaÑ hi so bhikkhave cÈgasampadaÑ attani na samanupassati, na ca labhati
tatonidÈnaÑ pÊtipÈmojjaÑ. TasmÈ maccharissa cÈgakathÈ dukkathÈ.
KasmÈ ca bhikkhave duppaÒÒassa paÒÒÈkathÈ dukkathÈ? DuppaÒÒo
bhikkhave paÒÒÈkathÈya kacchamÈnÈya abhisajjati kuppati byÈpajjati
patitthÊyati, kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti. TaÑ kissa hetu?
TaÑ hi so bhikkhave paÒÒÈsampadaÑ attani na samanupassati, na ca labhati
tatonidÈnaÑ pÊtipÈmojjaÑ. TasmÈ duppaÒÒassa paÒÒÈkathÈ dukkathÈ.
ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ puggalÈnaÑ kathÈ dukkathÈ puggale
puggalaÑ upanidhÈya.
PaÒcannaÑ bhikkhave puggalÈnaÑ kathÈ sukathÈ puggale puggalaÑ
upanidhÈya. KatamesaÑ paÒcannaÑ? Saddhassa bhikkhave saddhÈkathÈ
sukathÈ, sÊlavato sÊlakathÈ sukathÈ, bahussutassa bÈhusaccakathÈ sukathÈ,
cÈgavato cÈgakathÈ sukathÈ, paÒÒavato paÒÒÈkathÈ sukathÈ.
KasmÈ ca bhikkhave saddhassa saddhÈkathÈ sukathÈ? Saddho bhikkhave
saddhÈkathÈya kacchamÈnÈya nÈbhisajjati na kuppati na byÈpajjati na
patitthÊyati, na kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti. TaÑ kissa hetu?
TaÑ hi so bhikkhave saddhÈsampadaÑ attani samanupassati, labhati ca
tatonidÈnaÑ pÊtipÈmojjaÑ. TasmÈ saddhassa saddhÈkathÈ sukathÈ.
KasmÈ ca bhikkhave sÊlavato sÊlakathÈ sukathÈ? SÊlavÈ bhikkhave
sÊlakathÈya kacchamÈnÈya nÈbhisajjati na kuppati na byÈpajjati
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na patitthÊyati, na kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti. TaÑ kissa
hetu? TaÑ hi so bhikkhave sÊlasampadaÑ attani samanupassati, labhati ca
tatonidÈnaÑ pÊtipÈmojjaÑ. TasmÈ sÊlavato sÊlakathÈ sukathÈ.
KasmÈ ca bhikkhave bahussutassa bÈhusaccakathÈ sukathÈ? Bahussuto
bhikkhave bÈhusaccakathÈya kacchamÈnÈya nÈbhisajjati na kuppati na
byÈpajjati na patitthÊyati, na kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti. TaÑ
kissa hetu? TaÑ hi so bhikkhave sutasampadaÑ attani samanupassati,
labhati ca tatonidÈnaÑ pÊtipÈmojjaÑ. TasmÈ bahussutassa bÈhusaccakathÈ
sukathÈ.
KasmÈ ca bhikkhave cÈgavato cÈgakathÈ sukathÈ? CÈgavÈ bhikkhave
cÈgakathÈya kacchamÈnÈya nÈbhisajjati na kuppati na byÈpajjati na
patitthÊyati, na kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti. TaÑ kissa hetu?
TaÑ hi so bhikkhave cÈgasampadaÑ attani samanupassati, labhati ca
tatonidÈnaÑ pÊtipÈmojjaÑ. TasmÈ cÈgavato cÈgakathÈ sukathÈ.
KasmÈ ca bhikkhave paÒÒavato paÒÒÈkathÈ sukathÈ? PaÒÒavÈ bhikkhave
paÒÒÈkathÈya kacchamÈnÈya nÈbhisajjati na kuppati na byÈpajjati na
patitthÊyati, na kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti. TaÑ kissa hetu?
TaÑ hi so bhikkhave paÒÒÈsampadaÑ attani samanupassati, labhati ca
tatonidÈnaÑ pÊtipÈmojjaÑ. TasmÈ paÒÒavato paÒÒÈkathÈ sukathÈ. ImesaÑ
kho bhikkhave paÒcannaÑ puggalÈnaÑ kathÈ sukathÈ puggale puggalaÑ
upanidhÈyÈti. . SattamaÑ.
8. SÈrajjasutta
158. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu sÈrajjaÑ
okkanto1 hoti. Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave bhikkhu assaddho hoti,
dussÊlo hoti, appassuto hoti, kusÊto hoti, duppaÒÒo hoti. Imehi kho
bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu sÈrajjaÑ okkanto hoti.
______________________________________________________________
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PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu visÈrado hoti.
Katamehi paÒcahi, idha bhikkhave bhikkhu saddho hoti, sÊlavÈ hoti,
bahussuto hoti, ÈraddhavÊriyo hoti, paÒÒavÈ hoti. Imehi kho bhikkhave
paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu visÈrado hotÊti. . AÔÔhamaÑ.
9. UdÈyÊsutta
159. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ KosambiyaÑ viharati
GhositÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ UdÈyÊ mahatiyÈ gihiparisÈya
parivuto dhammaÑ desento nisinno hoti. AddasÈ kho ÈyasmÈ Œnando
ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ mahatiyÈ gihiparisÈya parivutaÑ dhammaÑ desentaÑ
nisinnaÑ. DisvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando
BhagavantaÑ etadavoca “ÈyasmÈ bhante UdÈyÊ mahatiyÈ gihiparisÈya
parivuto dhammaÑ desetÊ”ti1.
Na kho Œnanda sukaraÑ paresaÑ dhammaÑ desetuÑ, paresaÑ Œnanda
dhammaÑ desentena paÒca dhamme ajjhattaÑ upaÔÔhÈpetvÈ paresaÑ
dhammo desetabbo. Katame paÒca? “AnupubbiÑ kathaÑ2 kathessÈmÊ”ti
paresaÑ dhammo desetabbo, “pariyÈyadassÈvÊ kathaÑ kathessÈmÊ”ti
paresaÑ dhammo desetabbo, “anuddayataÑ paÔicca kathaÑ kathessÈmÊ”ti
paresaÑ dhammo desetabbo, “na Èmisantaro kathaÑ kathessÈmÊ”ti paresaÑ
dhammo desetabbo, “attÈnaÒca paraÒca anupahacca kathaÑ kathessÈmÊ”ti
paresaÑ dhammo desetabbo. Na kho Œnanda sukaraÑ paresaÑ dhammaÑ
desetuÑ, paresaÑ Œnanda dhammaÑ desentena ime paÒca dhamme
ajjhattaÑ upaÔÔhÈpetvÈ paresaÑ dhammo desetabboti. . NavamaÑ.
10. DuppaÔivinodayasutta
160. PaÒcime bhikkhave uppannÈ duppaÔivinodayÈ. Katame paÒca?
Uppanno rÈgo duppaÔivinodayo, uppanno doso duppaÔivinodayo, uppanno
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moho duppaÔivinodayo, uppannaÑ paÔibhÈnaÑ duppaÔivinodayaÑ,
uppannaÑ gamikacittaÑ duppaÔivinodayaÑ. Ime kho bhikkhave paÒca
uppannÈ duppaÔivinodayÈti. . DasamaÑ.
Saddhammavaggo paÔhamo.
TassuddÈnaÑ
Tayo SammattaniyÈmÈ, tayo SaddhammasammosÈ.
DukkathÈ ceva SÈrajjaÑ, UdÈyidubbinodayÈti.
_____
(17) 2. ŒghÈtavagga
1. PaÔhama ÈghÈtapaÔivinayasutta
161. PaÒcime bhikkhave ÈghÈtapaÔivinayÈ, yattha bhikkhuno uppanno
ÈghÈto sabbaso paÔivinetabbo. Katame paÒca? YasmiÑ bhikkhave puggale
ÈghÈto jÈyetha, mettÈ tasmiÑ puggale bhÈvetabbÈ, evaÑ tasmiÑ puggale
ÈghÈto paÔivinetabbo. YasmiÑ bhikkhave puggale ÈghÈto jÈyetha, karuÓÈ
tasmiÑ puggale bhÈvetabbÈ, evaÑ tasmiÑ puggale ÈghÈto paÔivinetabbo.
YasmiÑ bhikkhave puggale ÈghÈto jÈyetha, upekkhÈ tasmiÑ puggale
bhÈvetabbÈ, evaÑ tasmiÑ puggale ÈghÈto paÔivinetabbo. YasmiÑ bhikkhave
puggale ÈghÈto jÈyetha, asati-amanasikÈro tasmiÑ puggale Èpajjitabbo,
evaÑ tasmiÑ puggale ÈghÈto paÔivinetabbo. YasmiÑ bhikkhave puggale
ÈghÈto jÈyetha, kammassakatÈ tasmiÑ puggale adhiÔÔhÈtabbÈ, “kammassako
ayamÈyasmÈ kammadÈyÈdo kammayoni kammabandhu kammappaÔisaraÓo,
yaÑ kammaÑ karissati kalyÈÓaÑ vÈ pÈpakaÑ vÈ, tassa dÈyÈdo
bhavissatÊ”ti, evaÑ tasmiÑ puggale ÈghÈto paÔivinetabbo. Ime kho
bhikkhave paÒca ÈghÈtapaÔivinayÈ, yattha bhikkhuno uppanno ÈghÈto
sabbaso paÔivinetabboti. . PaÔhamaÑ.
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2. Dutiya ÈghÈtapaÔivinayasutta
162. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi “Èvuso

bhikkhave”ti. “Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa paccassosuÑ.
ŒyasmÈ SÈriputto etadavoca–
PaÒcime Èvuso ÈghÈtapaÔivinayÈ, yattha bhikkhuno uppanno ÈghÈto
sabbaso paÔivinetabbo. Katame paÒca? IdhÈvuso ekacco puggalo
aparisuddhakÈyasamÈcÈro hoti parisuddhavacÊsamÈcÈro, evar|pepi Èvuso
puggale ÈghÈto paÔivinetabbo. Idha panÈvuso ekacco puggalo
aparisuddhavacÊsamÈcÈro hoti parisuddhakÈyasamÈcÈro, evar|pepi Èvuso
puggale ÈghÈto paÔivinetabbo. Idha panÈvuso ekacco puggalo
aparisuddhakÈyasamÈcÈro hoti aparisuddhavacÊsamÈcÈro, labhati ca kÈlena
kÈlaÑ cetaso vivaraÑ cetaso pasÈdaÑ. Evar|pepi Èvuso puggale ÈghÈto
paÔivinetabbo. Idha panÈvuso ekacco puggalo aparisuddhakÈyasamÈcÈro
hoti aparisuddhavacÊsamÈcÈro, na ca labhati kÈlena kÈlaÑ cetaso vivaraÑ
cetaso pasÈdaÑ. Evar|pepi Èvuso puggale ÈghÈto paÔivinetabbo. Idha
panÈvuso ekacco puggalo parisuddhakÈyasamÈcÈro
parisuddhavacÊsamÈcÈro, labhati ca kÈlena kÈlaÑ cetaso vivaraÑ cetaso
pasÈdaÑ. Evar|pepi Èvuso puggale ÈghÈto paÔivinetabbo.
TatrÈvuso yvÈyaÑ puggalo aparisuddhakÈyasamÈcÈro
parisuddhavacÊsamÈcÈro, kathaÑ tasmiÑ puggale ÈghÈto paÔivinetabbo?
SeyyathÈpi Èvuso bhikkhu paÑsuk|liko rathiyÈya nantakaÑ disvÈ vÈmena
pÈdena niggaÓhitvÈ dakkhiÓena pÈdena pattharitvÈ1 yo tattha sÈro, taÑ
paripÈtetvÈ ÈdÈya pakkameyya. EvamevaÑ khvÈvuso yvÈyaÑ puggalo
aparisuddhakÈyasamÈcÈro parisuddhavacÊsamÈcÈro. YÈ’ssa
aparisuddhakÈyasamÈcÈratÈ, na sÈ’ssa tasmiÑ samaye manasi kÈtabbÈ.
______________________________________________________________
1. VitthÈretvÈ (SÊ, I)
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yÈ ca khvÈssa parisuddhavacÊsamÈcÈratÈ, sÈ’ssa tasmiÑ samaye manasi
kÈtabbÈ. EvaÑ tasmiÑ puggale ÈghÈto paÔivinetabbo. (1)
TatrÈvuso yvÈyaÑ puggalo aparisuddhavacÊsamÈcÈro
parisuddhakÈyasamÈcÈro, kathaÑ tasmiÑ puggale ÈghÈto paÔivinetabbo?
SeyyathÈpi Èvuso pokkharaÓÊ sevÈlapaÓakapariyonaddhÈ, atha puriso
Ègaccheyya ghammÈbhitatto ghammapareto kilanto tasito pipÈsito, so taÑ
pokkharaÓiÑ ogÈhetvÈ ubhohi hatthehi iticitica sevÈlapaÓakaÑ apaviy|hitvÈ
aÒjalinÈ pivitvÈ pakkameyya. EvamevaÑ kho Èvuso yvÈyaÑ puggalo
aparisuddhavacÊsamÈcÈro parisuddhakÈyasamÈcÈro. YÈ’ssa
aparisuddhavacÊsamÈcÈratÈ, na sÈ’ssa tasmiÑ samaye manasi kÈtabbÈ. YÈ ca
khvÈssa parisuddhakÈyasamÈcÈratÈ, sÈ’ssa tasmiÑ samaye manasi kÈtabbÈ.
EvaÑ tasmiÑ puggale ÈghÈto paÔivinetabbo. (2)
TatrÈvuso yvÈyaÑ puggalo aparisuddhakÈyasamÈcÈro aparisuddha
vacÊsamÈcÈro, labhati ca kÈlena kÈlaÑ cetaso vivaraÑ cetaso pasÈdaÑ,
kathaÑ tasmiÑ puggale ÈghÈto paÔivinetabbo? SeyyathÈpi Èvuso parittaÑ
gopade1 udakaÑ, atha puriso Ègaccheyya ghammÈbhitatto ghammapareto
kilanto tasito pipÈsito, tassa evamassa “idaÑ kho parittaÑ gopade udakaÑ,
sacÈhaÑ aÒjalinÈ vÈ pivissÈmi bhÈjanena vÈ, khobhessÈmipi taÑ loÄessÈmipi
taÑ apeyyampi taÑ karissÈmi, yaÑn|nÈhaÑ catukkuÓÉiko2 nipatitvÈ
gopÊtakaÑ pivitvÈ pakkameyyan”ti. So catukkuÓÉiko nipatitvÈ gopÊtakaÑ
pivitvÈ pakkameyya. EvamevaÑ kho Èvuso yvÈyaÑ puggalo
aparisuddhakÈyasamÈcÈro aparisuddhavacÊsamÈcÈro, labhati ca kÈlena
kÈlaÑ cetaso vivaraÑ cetaso pasÈdaÑ, yÈ’ssa aparisuddhakÈyasamÈcÈratÈ,
na sÈ’ssa tasmiÑ samaye manasi kÈtabbÈ. YÈpissa
aparisuddhavacÊsamÈcÈratÈ, na sÈpissa tasmiÑ samaye manasi kÈtabbÈ.
YaÒca kho so labhati kÈlena kÈlaÑ cetaso vivaraÑ cetaso pasÈdaÑ,
tamevassa3 tasmiÑ samaye manasi kÈtabbaÑ. EvaÑ tasmiÑ puggale ÈghÈto
paÔivinetabbo. (3)
______________________________________________________________
1. Gopadake (SÊ, SyÈ)
2. CatuguÓÉiko (SÊ), catukuÓÉiko (SyÈ, KaÑ, I), catukoÓÉiko (DÊ 3. 4 piÔÔhe)
3. Tadevassa (SÊ, SyÈ)
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TatrÈvuso yvÈyaÑ puggalo aparisuddhakÈyasamÈcÈro aparisuddha
vacÊsamÈcÈro, na ca labhati kÈlena kÈlaÑ cetaso vivaraÑ cetaso pasÈdaÑ,
kathaÑ tasmiÑ puggale ÈghÈto paÔivinetabbo? SeyyathÈpi Èvuso puriso
ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhagilÈno addhÈnamaggappaÔipanno, tassa puratopissa
d|re gÈmo, pacchatopissa d|re gÈmo, so na labheyya sappÈyÈni bhojanÈni,
na labheyya sappÈyÈni bhesajjÈni, na labheyya patir|paÑ upaÔÔhÈkaÑ, na
labheyya gÈmantanÈyakaÑ. TamenaÑ aÒÒataro puriso passeyya
addhÈnamaggappaÔipanno, so tasmiÑ purise kÈruÒÒaÑyeva upaÔÔhÈpeyya,
anuddayaÑyeva upaÔÔhÈpeyya, anukampaÑyeva upaÔÔhÈpeyya, aho vatÈyaÑ
puriso labheyya sappÈyÈni bhojanÈni, labheyya sappÈyÈni bhesajjÈni,
labheyya patir|paÑ upaÔÔhÈkaÑ, labheyya gÈmantanÈyakaÑ. TaÑ kissa
hetu? MÈyaÑ1 puriso idheva anayabyasanaÑ ÈpajjÊti2. EvamevaÑ kho
Èvuso yvÈyaÑ puggalo aparisuddhakÈyasamÈcÈro aparisuddhavacÊsamÈcÈro,
na ca labhati kÈlena kÈlaÑ cetaso vivaraÑ cetaso pasÈdaÑ. Evar|pepi3
Èvuso puggale kÈruÒÒaÑyeva upaÔÔhÈpetabbaÑ, anuddayÈyeva
upaÔÔhÈpetabbÈ, anukampÈyeva upaÔÔhÈpetabbÈ, aho vata ayamÈyasmÈ
kÈyaduccaritaÑ pahÈya kÈyasucaritaÑ bhÈveyya, vacÊduccaritaÑ pahÈya
vacÊsucaritaÑ bhÈveyya, manoduccaritaÑ pahÈya manosucaritaÑ bhÈveyya.
TaÑ kissa hetu? MÈyaÑ ÈyasmÈ4 kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjÊti5. EvaÑ tasmiÑ puggale ÈghÈto
paÔivinetabbo. (4)
TatrÈvuso yvÈyaÑ puggalo parisuddhakÈyasamÈcÈro
parisuddhavacÊsamÈcÈro, labhati ca kÈlena kÈlaÑ cetaso vivaraÑ cetaso
pasÈdaÑ, kathaÑ tasmiÑ puggale ÈghÈto paÔivinetabbo? SeyyathÈpi Èvuso
pokkharaÓÊ acchodakÈ sÈtodakÈ sÊtodakÈ6 setakÈ7 supatitthÈ ramaÓÊyÈ
nÈnÈrukkhehi saÒchannÈ, atha puriso Ègaccheyya ghammÈbhitatto
ghammapareto kilanto tasito
______________________________________________________________
1. AyaÑ (Ka)
2. Œpajjeyya (Ka)
4. AyamÈyasmÈ (Ka)
6. AcchodikÈ sÈtodikÈ sÊtodikÈ (SÊ)

3. Evar|pe (I)
5. UpapajjatÊti (Ka)
7. SetodakÈ (Ka)
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pipÈsito, so taÑ pokkharaÓiÑ ogÈhetvÈ nhÈtvÈ ca pivitvÈ ca paccuttaritvÈ
tattheva rukkhacchÈyÈya nisÊdeyya vÈ nipajjeyya vÈ.
Evameva kho Èvuso yvÈyaÑ puggalo parisuddhakÈyasamÈcÈro
parisuddha vacÊsamÈcÈro, labhati ca kÈlena kÈlaÑ cetaso vivaraÑ cetaso
pasÈdaÑ. YÈpissa parisuddhakÈyasamÈcÈratÈ, sÈpissa tasmiÑ samaye
manasi kÈtabbÈ. YÈpissa parisuddhavacÊsamÈcÈratÈ, sÈpissa tasmiÑ samaye
manasi kÈtabbÈ. Yampi labhati kÈlena kÈlaÑ cetaso vivaraÑ cetaso
pasÈdaÑ, tampissa tasmiÑ samaye manasi kÈtabbaÑ. EvaÑ tasmiÑ puggale
ÈghÈto paÔivinetabbo. SamantapÈsÈdikaÑ Èvuso puggalaÑ Ègamma cittaÑ
pasÊdati. (5)
Ime kho Èvuso paÒca ÈghÈtapaÔivinayÈ, yattha bhikkhuno uppanno
ÈghÈto sabbaso paÔivinetabboti. . DutiyaÑ.
3. SÈkacchasutta
163. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi “Èvuso
bhikkhave”ti. “Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa paccassosuÑ.
ŒyasmÈ SÈriputto etadavoca–
PaÒcahÈvuso dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑsÈkaccho
sabrahmacÈrÊnaÑ. Katamehi paÒcahi, idhÈvuso bhikkhu attanÈ ca
sÊlasampanno hoti, sÊlasampadÈkathÈya ca ÈgataÑ paÒhaÑ byÈkattÈ hoti.
AttanÈ ca samÈdhisampanno hoti, samÈdhisampa dÈkathÈya ca ÈgataÑ
paÒhaÑ byÈkattÈ hoti. AttanÈ ca paÒÒÈsampanno hoti, paÒÒÈ
sampadÈkathÈya ca ÈgataÑ paÒhaÑ byÈkattÈ hoti. AttanÈ ca
vimuttisampanno hoti, vimuttisampadÈkathÈya ca ÈgataÑ paÒhaÑ byÈkattÈ
hoti. AttanÈ ca vimuttiÒÈÓa dassanasampanno hoti,
vimuttiÒÈÓadassanasampadÈkathÈya ca ÈgataÑ paÒhaÑ byÈkattÈ hoti. Imehi
kho Èvuso paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑsÈkaccho
sabrahmacÈrÊnanti. . TatiyaÑ.
______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 71 piÔÔhepi.
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4. SÈjÊvasutta

164. * Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi -pa-. PaÒcahi
Èvuso dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑsÈjÊvo sabrahmacÈrÊnaÑ.
Katamehi paÒcahi? IdhÈvuso bhikkhu attanÈ ca sÊlasampanno hoti,
sÊlasampadÈkathÈya ca ÈgataÑ paÒhaÑ byÈkattÈ hoti. AttanÈ ca
samÈdhisampanno hoti, samÈdhisampadÈkathÈya ca ÈgataÑ paÒhaÑ
byÈkattÈ hoti. AttanÈ ca paÒÒÈsampanno hoti, paÒÒÈsampadÈkathÈya ca
ÈgataÑ paÒhaÑ byÈkattÈ hoti. AttanÈ ca vimuttisampanno hoti,
vimuttisampa dÈkathÈya ca ÈgataÑ paÒhaÑ byÈkattÈ hoti. AttanÈ ca
vimuttiÒÈÓadassanasampanno hoti, vimuttiÒÈÓadassanasampadÈkathÈya ca
ÈgataÑ paÒhaÑ byÈkattÈ hoti. Imehi kho Èvuso paÒcahi dhammehi
samannÈgato bhikkhu alaÑsÈjÊvo sabrahmacÈrÊnanti. . CatutthaÑ.
5. PaÒhapucchÈsutta
165. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi -pa-. Yo hi koci
Èvuso paraÑ paÒhaÑ pucchati, sabbo so paÒcahi ÔhÈnehi etesaÑ vÈ
aÒÒatarena. Katamehi paÒcahi? MandattÈ mom|hattÈ1 paraÑ paÒhaÑ
pucchati. PÈpiccho icchÈpakato paraÑ paÒhaÑ pucchati, paribhavaÑ paraÑ
paÒhaÑ pucchati, aÒÒÈtukÈmo paraÑ paÒhaÑ pucchati, atha vÈ
panevaÑcitto2 paraÑ paÒhaÑ pucchati “sace me paÒhaÑ puÔÔho sammadeva
byÈkarissati, iccetaÑ kusalaÑ. No ce3 me paÒhaÑ puÔÔho sammadeva
byÈkarissati, ahamassa sammadeva byÈkarissÈmÊ”ti. Yo hi koci Èvuso paraÑ
paÒhaÑ pucchati, sabbo so imehi paÒcahi ÔhÈnehi etesaÑ vÈ aÒÒatarena.
AhaÑ kho panÈvuso evaÑcitto paraÑ paÒhaÑ pucchÈmi “sace me paÒhaÑ
puÔÔho sammadeva byÈkarissati, iccetaÑ kusalaÑ. No ce me paÒhaÑ puÔÔho
sammadeva byÈkarissati, ahamassa sammadeva byÈkarissÈmÊ”ti. .
PaÒcamaÑ.
6. Nirodhasutta
166. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi -pa-. IdhÈvuso
bhikkhu sÊlasampanno samÈdhisampanno paÒÒÈsampanno saÒÒÈ______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 71 piÔÔhepi.
2. Atha vÈ pakuppanto (SÊ, I)

1. MomuhattÈ (SÊ)
3. No ca (SyÈ)
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vedayitanirodhaÑ samÈpajjeyyÈpi vuÔÔhaheyyÈpi1, atthetaÑ ÔhÈnaÑ. No ce
diÔÔheva dhamme aÒÒaÑ ÈrÈdheyya, atikkammeva
kabaÄÊkÈrÈhÈrabhakkhÈnaÑ2 devÈnaÑ sahabyataÑ aÒÒataraÑ manomayaÑ
kÈyaÑ upapanno saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajjeyyÈpi vuÔÔhaheyyÈpi,
atthetaÑ ÔhÈnanti.
EvaÑ vutte ÈyasmÈ UdÈyÊ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca “aÔÔhÈnaÑ
kho etaÑ Èvuso SÈriputta anavakÈso, yaÑ so bhikkhu atikkammeva
kabaÄÊkÈrÈhÈra bhakkhÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ aÒÒataraÑ manomayaÑ
kÈyaÑ upapanno saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajjeyyÈpi, vuÔÔhaheyyÈpi,
natthetaÑ ÔhÈnan”ti.
Dutiyampi kho -pa-. Tatiyampi kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi
“idhÈvuso bhikkhu sÊlasampanno samÈdhisampanno paÒÒÈsampanno
saÒÒÈvedayita nirodhaÑ samÈpajjeyyÈpi vuÔÔhaheyyÈpi, atthetaÑ ÔhÈnaÑ.
No ce diÔÔheva dhamme aÒÒaÑ ÈrÈdheyya, atikkammeva
kabaÄÊkÈrÈhÈrabhakkhÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ aÒÒataraÑ manomayaÑ
kÈyaÑ upapanno saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajjeyyÈpi vuÔÔhaheyyÈpi,
atthetaÑ ÔhÈnan”ti.
Tatiyampi kho ÈyasmÈ UdÈyÊ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca
“aÔÔhÈnaÑ kho etaÑ Èvuso SÈriputta anavakÈso, yaÑ so bhikkhu
atikkammeva kabaÄÊkÈrÈhÈra bhakkhÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ aÒÒataraÑ
manomayaÑ kÈyaÑ upapanno saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajjeyyÈpi
vuÔÔhaheyyÈpi, natthetaÑ ÔhÈnan”ti
Atha kho Èyasmato SÈriputtassa etadahosi “yÈvatatiyakampi3 kho me
ÈyasmÈ UdÈyÊ paÔikkosati, na ca me koci bhikkhu anumodati, yaÑn|nÈhaÑ
yena BhagavÈ tenupasa~kameyyan”ti. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto yena
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh|
Èmantesi “idhÈvuso bhikkhu sÊlasampanno samÈdhi sampanno
paÒÒÈsampanno saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajjeyyÈpi vuÔÔhaheyyÈpi,
atthetaÑ ÔhÈnaÑ, no ce diÔÔheva dhamme
______________________________________________________________
1. SamÈpajjeyyapi vuÔÔhaheyyapi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
2. KabaÄiÑkÈrÈhÈrabhakkhÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

3. YÈvatatiyampi (SÊ, SyÈ, I)
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aÒÒaÑ ÈrÈdheyya, atikkammeva kabaÄÊkÈrÈhÈrabhakkhÈnaÑ devÈnaÑ
sahabyataÑ aÒÒataraÑ manomayaÑ kÈyaÑ upapanno
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajjeyyÈpi vuÔÔhaheyyÈpi, atthetaÑ ÔhÈnan”ti.
EvaÑ vutte ÈyasmÈ UdÈyÊ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca “aÔÔhÈnaÑ
kho etaÑ Èvuso SÈriputta anavakÈso, yaÑ so bhikkhu atikkammeva
kabaÄÊkÈrÈhÈra bhakkhÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ aÒÒataraÑ manomayaÑ
kÈyaÑ upapanno saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajjeyyÈpi vuÔÔhaheyyÈpi,
natthetaÑ ÔhÈnan”ti.
Dutiyampi kho -pa-. Tatiyampi kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi
“idhÈvuso bhikkhu sÊlasampanno samÈdhisampanno paÒÒÈsampanno
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajjeyyÈpi vuÔÔhaheyyÈpi, atthetaÑ ÔhÈnaÑ. No
ce diÔÔheva dhamme aÒÒaÑ ÈrÈdheyya, atikkammeva
kabaÄÊkÈrÈhÈrabhakkhÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ aÒÒataraÑ manomayaÑ
kÈyaÑ upapanno saÒÒÈvedayita nirodhaÑ samÈpajjeyyÈpi vuÔÔhaheyyÈpi,
atthetaÑ ÔhÈnan”ti.
Tatiyampi kho ÈyasmÈ UdÈyÊ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca
“aÔÔhÈnaÑ kho etaÑ Èvuso SÈriputta anavakÈso, yaÑ so bhikkhu
atikkammeva kabaÄÊkÈrÈhÈra bhakkhÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ aÒÒataraÑ
manomayaÑ kÈyaÑ upapanno saÒÒÈ vedayitanirodhaÑ samÈpajjeyyÈpi
vuÔÔhaheyyÈpi, natthetaÑ ÔhÈnan”ti.
Atha kho Èyasmato SÈriputtassa etadahosi “bhagavatopi kho me
sammukhÈ ÈyasmÈ UdÈyÊ yÈvatatiyakaÑ paÔikkosati, na ca me koci bhikkhu
anumodati, yaÑn|nÈhaÑ tuÓhÊ assan”ti. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto tuÓhÊ
ahosi.
Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ Èmantesi “kaÑ pana tvaÑ
UdÈyi manomayaÑ kÈyaÑ paccesÊ”ti. Ye te bhante devÈ ar|pino
saÒÒÈmayÈti. KiÑ nu kho tuyhaÑ UdÈyi bÈlassa abyattassa bhaÓitena.
Tvampi nÈma bhaÓitabbaÑ maÒÒasÊti. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ
ŒnandaÑ Èmantesi “atthi nÈma Œnanda theraÑ bhikkhuÑ vihesiyamÈnaÑ
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ajjhupekkhissatha. Na hi nÈma Œnanda kÈruÒÒampi bhavissati theramhi1
bhikkhumhi vihesiyamÈnamhÊ”ti.
Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “idha bhikkhave bhikkhu
sÊlasampanno samÈdhisampanno paÒÒÈsampanno saÒÒÈvedayitanirodhaÑ
samÈpajjeyyÈpi vuÔÔhaheyyÈpi, atthetaÑ ÔhÈnaÑ. No ce diÔÔheva dhamme
aÒÒaÑ ÈrÈdheyya, atikkammeva kabaÄÊkÈrÈhÈrabhakkhÈnaÑ devÈnaÑ
sahabyataÑ aÒÒataraÑ manomayaÑ kÈyaÑ upapanno
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajjeyyÈpi vuÔÔhaheyyÈpi, atthetaÑ ÔhÈnan”ti.
Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ pÈvisi.
Atha kho ÈyasmÈ Œnando acirapakkantassa Bhagavato yenÈyasmÈ
UpavÈno tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ UpavÈnaÑ etadavoca
“idhÈvuso UpavÈna aÒÒe there bhikkh| vihesenti, mayaÑ tena na muccÈma.
AnacchariyaÑ kho panetaÑ Èvuso UpavÈna, yaÑ BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ
paÔisallÈnÈ vuÔÔhito etadeva Èrabbha udÈhareyya yathÈ ÈyasmantaÑyevettha
UpavÈnaÑ paÔibhÈseyya idÈneva amhÈkaÑ sÈrajjaÑ okkantan”ti. Atha kho
BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena upaÔÔhÈnasÈlÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja kho BhagavÈ
ÈyasmantaÑ UpavÈnaÑ etadavoca–
Katihi nu kho UpavÈna dhammehi samannÈgato thero bhikkhu
sabrahma cÈrÊnaÑ piyo ca hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo cÈti. PaÒcahi
bhante dhammehi samannÈgato thero bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca
hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo ca. Katamehi paÒcahi, idha bhante thero
bhikkhu sÊlavÈ hoti -pa- samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. Bahussuto hoti
-pa- diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. KalyÈÓavÈco hoti kalyÈÓavÈkkaraÓo poriyÈ
vÈcÈya samannÈgato vissaÔÔhÈya anelagalÈya2 atthassa viÒÒÈpaniyÈ.
CatunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ
nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. ŒsavÈnaÑ khayÈ -pasacchikatvÈ upasampajja viharati. Imehi kho bhante paÒcahi dhammehi
samannÈgato thero
______________________________________________________________
1. Byattamhi (SyÈ, KaÑ, Ka)

2. AnelagaÄÈya (SyÈ, KaÑ)
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bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo cÈti.
SÈdhu sÈdhu UpavÈna, imehi kho UpavÈna paÒcahi dhammehi
samannÈgato thero bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca hoti manÈpo ca garu
ca bhÈvanÊyo ca. Ime ce UpavÈna paÒca dhammÈ therassa bhikkhuno na
saÑvijjeyyuÑ, taÑ sabrahmacÈrÊ na sakkareyyuÑ na garuÑ kareyyuÑ na
mÈneyyuÑ na p|jeyyuÑ khaÓÉiccena pÈliccena valittacatÈya. YasmÈ ca kho
UpavÈna ime paÒca dhammÈ therassa bhikkhuno saÑvijjanti, tasmÈ taÑ
sabrahmacÈrÊ sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti p|jentÊti. . ChaÔÔhaÑ.
7. CodanÈsutta
167. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi–codakena Èvuso
bhikkhunÈ paraÑ codetukÈmena paÒca dhamme ajjhattaÑ upaÔÔhÈpetvÈ paro
codetabbo.
Katame paÒca? KÈlena vakkhÈmi no akÈlena, bh|tena vakkhÈmi no
abh|tena, saÓhena vakkhÈmi no pharusena, atthasaÑhitena vakkhÈmi no
anatthasaÑhitena, mettacitto1 vakkhÈmi no dosantaro2. Codakena Èvuso
bhikkhunÈ paraÑ codetu kÈmena ime paÒca dhamme ajjhattaÑ upaÔÔhÈpetvÈ
paro codetabbo.
IdhÈhaÑ Èvuso ekaccaÑ puggalaÑ passÈmi akÈlena codiyamÈnaÑ no
kÈlena kupitaÑ, abh|tena codiyamÈnaÑ no bh|tena kupitaÑ, pharusena
codiyamÈnaÑ no saÓhena kupitaÑ, anatthasaÑhitena codiyamÈnaÑ no
atthasaÑhitena kupitaÑ, dosantarena codiyamÈnaÑ no mettacittena
kupitaÑ.
Adhammacuditassa Èvuso bhikkhuno paÒcahÈkÈrehi avippaÔisÈro
upadahÈ tabbo3. AkÈlenÈyasmÈ cudito no kÈlena, alaÑ te avippaÔisÈrÈya.
Abh|tenÈyasmÈ cudito no bh|tena, alaÑ te avippaÔisÈrÈya. PharusenÈyasmÈ
cudito no saÓhena, alaÑ te
______________________________________________________________
1. Mettacittena (SÊ, I, Ka) Vi 4. 438 piÔÔhe passitabbaÑ.
2. Dosantarena (SÊ, I, Ka)
3. Upadahitabbo (SÊ, SyÈ, I)
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avippaÔisÈrÈya. AnatthasaÑhitenÈyasmÈ cudito no atthasaÑhitena, alaÑ te
avippaÔisÈrÈya. DosantarenÈyasmÈ cudito no mettacittena, alaÑ te
avippaÔisÈrÈyÈti. Adhammacuditassa Èvuso bhikkhuno imehi paÒcahÈkÈrehi
avippaÔisÈro upadahÈtabbo.
Adhammacodakassa Èvuso bhikkhuno paÒcahÈkÈrehi vippaÔisÈro
upadahÈ tabbo. AkÈlena te Èvuso codito1 no kÈlena, alaÑ te vippaÔisÈrÈya.
Abh|tena te Èvuso codito no bh|tena, alaÑ te vippaÔisÈrÈya. Pharusena te
Èvuso codito no saÓhena, alaÑ te vippaÔisÈrÈya. AnatthasaÑhitena te Èvuso
codito no atthasaÑhitena, alaÑ te vippaÔisÈrÈya. Dosantarena te Èvuso
codito no mettacittena, alaÑ te vippaÔisÈrÈyÈti. Adhammacodakassa Èvuso
bhikkhuno imehi paÒcahÈkÈrehi vippaÔisÈro upadahÈtabbo. TaÑ kissa hetu?
YathÈ na aÒÒopi bhikkhu abh|tena codetabbaÑ maÒÒeyyÈti.
Idha panÈhaÑ Èvuso ekaccaÑ puggalaÑ passÈmi kÈlena codiyamÈnaÑ
no akÈlena kupitaÑ. Bh|tena codiyamÈnaÑ no abh|tena kupitaÑ. SaÓhena
codiyamÈnaÑ no pharusena kupitaÑ. AtthasaÑhitena codiyamÈnaÑ no
anatthasaÑhitena kupitaÑ. Mettacittena codiyamÈnaÑ no dosantarena
kupitaÑ.
Dhammacuditassa Èvuso bhikkhuno paÒcahÈkÈrehi vippaÔisÈro
upadahÈtabbo. KÈlenÈyasmÈ cudito no akÈlena, alaÑ te vippaÔisÈrÈya.
Bh|tenÈyasmÈ cudito no abh|tena, alaÑ te vippaÔisÈrÈya. SaÓhenÈyasmÈ
cudito no pharusena, alaÑ te vippaÔisÈrÈya. AtthasaÑhitenÈyasmÈ cudito no
anatthasaÑhitena, alaÑ te vippaÔisÈrÈya. MettacittenÈyasmÈ cudito no
dosantarena, alaÑ te vippaÔisÈrÈyÈti. Dhamma cuditassa Èvuso bhikkhuno
imehi paÒcahÈkÈrehi vippaÔisÈro upadahÈtabbo.
Dhammacodakassa Èvuso bhikkhuno paÒcahÈkÈrehi avippaÔisÈro
upadahÈtabbo. KÈlena te Èvuso codito no akÈlena,
______________________________________________________________
1. Cudito (SÊ, SyÈ, I)
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alaÑ te avippaÔisÈrÈya. Bh|tena te Èvuso codito no abh|tena, alaÑ te
avippaÔisÈrÈya. SaÓhena te Èvuso codito no pharusena, alaÑ te
avippaÔisÈrÈya. AtthasaÑhitena te Èvuso codito no anatthasaÑhitena, alaÑ te
avippaÔisÈrÈya. Mettacittena te Èvuso codito no dosantarena, alaÑ te
avippaÔisÈrÈyÈti. Dhammacodakassa Èvuso bhikkhuno imehi paÒcahÈkÈrehi
avippaÔisÈro upadahÈtabbo. TaÑ kissa hetu? YathÈ aÒÒopi bhikkhu bh|tena
coditabbaÑ maÒÒeyyÈti.
Cuditena Èvuso puggalena dvÊsu dhammesu patiÔÔhÈtabbaÑ sacce ca
akuppe ca. MaÑ cevi1 Èvuso pare codeyyuÑ kÈlena vÈ akÈlena vÈ bh|tena
vÈ abh|tena vÈ saÓhena vÈ pharusena vÈ atthasaÑhitena vÈ
anatthasaÑhitena vÈ mettacittÈ2 vÈ dosantarÈ3 vÈ. Ahampi dvÊsuyeva
dhammesu patiÔÔhaheyyaÑ sacce ca akuppe ca. Sace jÈneyyaÑ “attheso
mayi dhammo”ti. “AtthÊ”ti naÑ vadeyyaÑ “saÑvijjateso mayi dhammo”ti.
Sace jÈneyyaÑ “nattheso mayi dhammo”ti. “NatthÊ”ti naÑ vadeyyaÑ “neso
dhammo mayi saÑvijjatÊ”ti.
Evampi kho te4 SÈriputta vuccamÈnÈ atha ca panidhekacce
moghapurisÈ na padakkhiÓaÑ gaÓhantÊti.
Ye te bhante puggalÈ assaddhÈ jÊvikatthÈ na saddhÈ agÈrasmÈ
anagÈriyaÑ pabbajitÈ saÔhÈ mÈyÈvino ketabino5 uddhatÈ unnaÄÈ capalÈ
mukharÈ vikiÓÓavÈcÈ indriyesu aguttadvÈrÈ bhojane amattaÒÒuno jÈgariyaÑ
ananuyuttÈ sÈmaÒÒe anapekkhavanto sikkhÈya na tibbagÈravÈ bÈhulikÈ
sÈthalikÈ okkamane pubba~gamÈ paviveke nikkhittadhurÈ kusÊtÈ hÊnavÊriyÈ
muÔÔhassatino asampajÈnÈ asamÈhitÈ vibbhantacittÈ duppaÒÒÈ eÄam|gÈ, te
mayÈ evaÑ vuccamÈnÈ na padakkhiÓaÑ gaÓhanti.
Ye pana te bhante kulaputtÈ saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈ
asaÔhÈ amÈyÈvino aketabino anuddhatÈ anunnaÄÈ acapalÈ amukharÈ
avikiÓÓavÈcÈ indriyesu guttadvÈrÈ bhojane mattaÒÒuno
______________________________________________________________
1. PaÒcahi (SyÈ, Ka)
3. Dosantarena (SÊ, I, Ka)

2. Mettacittena (SÊ, I, Ka) Ma 1. 178 piÔÔhe passitabbaÑ.
4. Evampi kho (Ka)
5. KeÔubhino (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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jÈgariyaÑ anuyuttÈ sÈmaÒÒe apekkhavanto sikkhÈya tibbagÈravÈ na
bÈhulikÈ na sÈthalikÈ okkamane nikkhittadhurÈ paviveke pubba~gamÈ
ÈraddhavÊriyÈ pahitattÈ upaÔÔhitassatino sampajÈnÈ samÈhitÈ ekaggacittÈ
paÒÒavanto aneÄam|gÈ, te mayÈ evaÑ vuccamÈnÈ padakkhiÓaÑ gaÓhantÊti.
Ye te SÈriputta puggalÈ assaddhÈ jÊvikatthÈ na saddhÈ agÈrasmÈ
anagÈriyaÑ pabbajitÈ saÔhÈ mÈyÈvino ketabino uddhatÈ unnaÄÈ capalÈ
mukharÈ vikiÓÓavÈcÈ indriyesu aguttadvÈrÈ bhojane amattaÒÒuno jÈgariyaÑ
ananuyuttÈ sÈmaÒÒe anapekkhavanto sikkhÈya na tibbagÈravÈ bÈhulikÈ
sÈthalikÈ okkamane pubba~gamÈ paviveke nikkhittadhurÈ kusÊtÈ hÊnavÊriyÈ
muÔÔhassatino asampajÈnÈ asamÈhitÈ vibbhantacittÈ duppaÒÒÈ eÄam|gÈ,
tiÔÔhantu te.
Ye pana te SÈriputta kulaputtÈ saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈ
asaÔhÈ amÈyÈvino aketabino anuddhatÈ anunnaÄÈ acapalÈ amukharÈ
avikiÓÓavÈcÈ indriyesu guttadvÈrÈ bhojane mattaÒÒuno jÈgariyaÑ anuyuttÈ
sÈmaÒÒe apekkhavanto sikkhÈya tibbagÈravÈ na bÈhulikÈ na sÈthalikÈ
okkamane nikkhittadhurÈ paviveke pubba~gamÈ ÈraddhavÊriyÈ pahitattÈ
upaÔÔhitassatino sampajÈnÈ samÈhitÈ ekaggacittÈ paÒÒavanto aneÄam|gÈ, te
tvaÑ SÈriputta vadeyyÈsi. Ovada SÈriputta sabrahmacÈrÊ, anusÈsa SÈriputta
sabrahmacÈrÊ “asaddhammÈ vuÔÔhÈpetvÈ saddhamme patiÔÔhÈpessÈmi
sabrÈhmacÈrÊ”ti. EvaÑ hi te SÈriputta sikkhitabbanti. . SattamaÑ.
8. SÊlasutta
168. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi, dussÊlassa Èvuso
sÊlavipannassa hat|paniso hoti sammÈsamÈdhi, sammÈsamÈdhimhi asati
sammÈsamÈdhivipannassa hat|panisaÑ hoti yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ,
yathÈbh|taÒÈÓadassane asati yathÈbh|taÒÈÓadassanavipannassa hat|paniso
hoti nibbidÈvirÈgo, nibbidÈvirÈge asati nibbidÈvirÈgagipannassa
hat|panisaÑ hoti vimuttiÒÈÓadassanaÑ. SeyyathÈpi Èvuso rukkho
sÈkhÈpalÈsavipanno tassa papaÔikÈpi na pÈrip|riÑ gacchati,
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tacopi pheggupi sÈropi na pÈrip|riÑ gacchati. EvamevaÑ kho Èvuso
dussÊlassa sÊlavipannassa hat|paniso hoti sammÈsamÈdhi,
sammÈsamÈdhimhi asati sammÈsamÈdhivipannassa hat|panisaÑ hoti
yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ, yathÈbh|taÒÈÓadassane asati
yathÈbh|taÒÈÓadassanavipannassa hat|paniso hoti nibbidÈvirÈgo,
nibbidÈvirÈge asati nibbidÈvirÈgavipannassa hat|panisaÑ hoti
vimuttiÒÈÓadassanaÑ.
SÊlavato Èvuso sÊlasampannassa upanisasampanno hoti sammÈsamÈdhi,
sammÈsamÈdhimhi sati sammÈsamÈdhisampannassa upanisasampannaÑ hoti
yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ, yathÈbh|taÒÈÓadassane sati
yathÈbh|taÒÈÓadassana sampannassa upanisasampanno hoti nibbidÈvirÈgo,
nibbidÈvirÈge sati nibbidÈvirÈga sampannassa upanisasampannaÑ hoti
vimuttiÒÈÓadassanaÑ. SeyyathÈpi Èvuso rukkho sÈkhÈpalÈsasampanno tassa
papaÔikÈpi pÈrip|riÑ gacchati, tacopi pheggupi sÈropi pÈrip|riÑ gacchati.
EvamevaÑ kho Èvuso sÊlavato sÊlasampannassa upanisasampanno hoti
sammÈsamÈdhi, sammÈsamÈdhimhi sati sammÈsamÈdhisampannassa
upanisa sampannaÑ hoti yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ, yathÈbh|taÒÈÓadassane
sati yathÈbh|taÒÈÓa dassanasampannassa upanisasampanno hoti
nibbidÈvirÈgo, nibbidÈvirÈge sati nibbidÈ virÈgasampannassa
upanisasampannaÑ hoti vimuttiÒÈÓadassananti1. . AÔÔhamaÑ.
9. Khippanisantisutta
169. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ SÈriputtena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ2 vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho
ÈyasmÈ Œnando ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca–
KittÈvatÈ nu kho Èvuso SÈriputta bhikkhu khippanisanti ca hoti kusalesu
dhammesu suggahitaggÈhÊ ca, bahuÒca gaÓhÈti, gahitaÑ cassa
nappamussatÊti. ŒyasmÈ kho Œnando bahussuto, paÔibhÈtu ÈyasmantaÑyeva
Œnandanti. TenahÈvuso SÈriputta suÓÈhi sÈdhukaÑ
______________________________________________________________
1. HeÔÔhÈ 17 piÔÔhe; upari 316, 472 piÔÔhepi.

2. SÈrÈÓÊyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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manasi karohi, bhÈsissÈmÊti. “EvamÈvuso”ti kho ÈyasmÈ SÈriputto Èyasmato
Œnandassa paccassosi, ÈyasmÈ Œnando etadavoca–
IdhÈvuso SÈriputta bhikkhu atthakusalo ca hoti dhammakusalo ca
byaÒjana kusalo ca niruttikusalo ca pubbÈparakusalo ca. EttÈvatÈ kho Èvuso
SÈriputta bhikkhu khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu suggahitaggÈhÊ
ca, bahuÒca gaÓhÈti, gahitaÑ cassa nappamussatÊti. AcchariyaÑ Èvuso,
abbhutaÑ Èvuso, yÈva subhÈsitaÑ cidaÑ ÈyasmatÈ Œnandena. Imehi ca
mayaÑ paÒcahi dhammehi samannÈgataÑ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ dhÈrema,
ÈyasmÈ Œnando atthakusalo dhammakusalo byaÒjanakusalo niruttikusalo
pubbÈparakusaloti. . NavamaÑ.
10. Bhaddajisutta
170. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Œnando KosambiyaÑ viharati
GhositÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ Bhaddaji yenÈyasmÈ Œnando
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Œnandena saddhiÑ sammodi,
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ BhaddajiÑ ÈyasmÈ Œnando etadavoca “kiÑ nu
kho Èvuso Bhaddaji dassanÈnaÑ aggaÑ, kiÑ savanÈnaÑ aggaÑ, kiÑ
sukhÈnaÑ aggaÑ, kiÑ saÒÒÈnaÑ aggaÑ, kiÑ bhavÈnaÑ aggan”ti.
AtthÈvuso brahmÈ abhibh| anabhibh|to aÒÒadatthudaso vasavattÊ, yo
taÑ brahmÈnaÑ passati, idaÑ dassanÈnaÑ aggaÑ. AtthÈvuso ŒbhassarÈ
nÈma devÈ sukhena abhisannÈ parisannÈ, te kadÈci karahaci udÈnaÑ
udÈnenti “aho sukhaÑ aho sukhan”ti. Yo taÑ saddaÑ suÓÈti, idaÑ
savanÈnaÑ aggaÑ. AtthÈvuso SubhakiÓhÈ nÈma devÈ, te santaÑyeva TusitÈ
sukhaÑ paÔivedenti, idaÑ sukhÈnaÑ aggaÑ. AtthÈvuso
ÈkiÒcaÒÒÈyatan|pagÈ devÈ, idaÑ saÒÒÈnaÑ aggaÑ. AtthÈvuso
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatan|pagÈ devÈ, idaÑ bhavÈnaÑ agganti. Sameti kho
idaÑ Èyasmato Bhaddajissa, yadidaÑ bahunÈ janenÈti.
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TenahÈvuso Bhaddaji suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi, bhÈsissÈmÊti.
“EvamÈvuso”ti kho ÈyasmÈ Bhaddaji Èyasmato Œnandassa paccassosi.
ŒyasmÈ Œnando etadavoca–
YathÈ passato kho Èvuso anantarÈ ÈsavÈnaÑ khayo hoti, idaÑ
dassanÈnaÑ aggaÑ. YathÈ suÓato anantarÈ ÈsavÈnaÑ khayo hoti, idaÑ
savanÈnaÑ aggaÑ. YathÈ sukhitassa anantarÈ ÈsavÈnaÑ khayo hoti, idaÑ
sukhÈnaÑ aggaÑ. YathÈ saÒÒissa anantarÈ ÈsavÈnaÑ khayo hoti, idaÑ
saÒÒÈnaÑ aggaÑ. YathÈ bh|tassa anantarÈ ÈsavÈnaÑ khayo hoti, idaÑ
bhavÈnaÑ agganti. . DasamaÑ.
ŒghÈtavaggo dutiyo.
TassuddÈnaÑ
Dve ŒghÈtavinayÈ, SÈkacchÈ SÈjÊvato PaÒhaÑ.
PucchÈ Nirodho CodanÈ, SÊlaÑ Nisanti BhaddajÊti.
_____
(18) 3. UpÈsakavagga
1. SÈrajjasutta
171. 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–
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato upÈsako sÈrajjaÑ okkanto
hoti. Katamehi paÒcahi? PÈÓÈtipÈtÊ hoti, adinnÈdÈyÊ hoti, kÈmesumicchÈcÈrÊ
hoti, musÈvÈdÊ hoti, surÈmeramajjapamÈdaÔÔhÈyÊ hoti. Imehi kho bhikkhave
paÒcahi dhammehi samannÈgato upÈsako sÈrajjaÑ okkanto hoti.
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PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato upÈsako visÈrado hoti.
Katamehi paÒcahi? PÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti,
kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato hoti,
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi
dhammehi samannÈgato upÈsako visÈrado hotÊti. . PaÔhamaÑ.
2. VisÈradasutta
172. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato upÈsako avisÈrado
agÈraÑ ajjhÈvasati. Katamehi paÒcahi? PÈÓÈtipÈtÊ hoti -pasurÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈyÊ hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi
dhammehi samannÈgato upÈsako avisÈrado agÈraÑ ajjhÈvasati.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato upÈsako visÈrado agÈraÑ
ajjhÈvasati. Katamehi paÒcahi? PÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti -pasurÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi
dhammehi samannÈgato upÈsako visÈrado agÈraÑ ajjhÈvasatÊti. . DutiyaÑ.
3. Nirayasutta
173. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato upÈsako yathÈbhataÑ
nikkhitto evaÑ niraye. Katamehi paÒcahi? PÈÓÈtipÈtÊ hoti -pasurÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈyÊ hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi
dhammehi samannÈgato upÈsako yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato upÈsako yathÈbhataÑ
nikkhitto evaÑ sagge. Katamehi paÒcahi? PÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti -pasurÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi
dhammehi samannÈgato upÈsako yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ saggeti. .
TatiyaÑ.
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4. Verasutta

174. Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~ka mitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinnaÑ kho AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ BhagavÈ etadavoca–
PaÒca gahapati bhayÈni verÈni appahÈya “dussÊlo” iti vuccati, nirayaÒca
upapajjati. KatamÈni paÒca? PÈÓÈtipÈtaÑ adinnÈdÈnaÑ kÈmesumicchÈcÈraÑ
musÈvÈdaÑ surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnaÑ. ImÈni kho gahapati paÒca
bhayÈni verÈni appahÈya “dussÊlo” iti vuccati, nirayaÒca upapajjati.
PaÒca gahapati bhayÈni verÈni pahÈya “sÊlavÈ” iti vuccati, sugatiÒca
upapajjati. KatamÈni paÒca? PÈÓÈtipÈtaÑ adinnÈdÈnaÑ kÈmesumicchÈcÈraÑ
musÈvÈdaÑ surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnaÑ. ImÈni kho gahapati paÒca
bhayÈni verÈni pahÈya “sÊlavÈ” iti vuccati, sugatiÒca upapajjati.
YaÑ gahapati pÈÓÈtipÈtÊ pÈÓÈtipÈtapaccayÈ diÔÔhadhammikampi bhayaÑ
veraÑ pasavati, samparÈyikampi bhayaÑ veraÑ pasavati, cetasikampi
dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. PÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato neva
diÔÔhadhammikaÑ bhayaÑ veraÑ pasavati, na samparÈyikaÑ bhayaÑ veraÑ
pasavati, na cetasikaÑ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. PÈÓÈtipÈtÈ
paÔiviratassa evaÑ taÑ bhayaÑ veraÑ v|pasantaÑ hoti.
YaÑ gahapati adinnÈdÈyÊ -pa-.
YaÑ gahapati kÈmesumicchÈcÈrÊ -pa-.
YaÑ gahapati musÈvÈdÊ -pa-.
YaÑ gahapati surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈyÊ
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈna paccayÈ diÔÔhadhammikampi bhayaÑ veraÑ
pasavati, samparÈyikampi bhayaÑ veraÑ pasavati, cetasikampi dukkhaÑ
domanassaÑ paÔisaÑvedeti. SurÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato neva
diÔÔhadhammikaÑ bhayaÑ veraÑ pasavati, na samparÈyikaÑ bhayaÑ veraÑ
pasavati, na cetasikaÑ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti.
SurÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔiviratassa evaÑ taÑ bhayaÑ veraÑ
v|pasantaÑ hotÊti.
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Yo pÈÓamatipÈteti, musÈvÈdaÒca bhÈsati.
Loke adinnaÑ Èdiyati, paradÈraÒca gacchati.
SurÈmerayapÈnaÒca, yo naro anuyuÒjati.
AppahÈya paÒca verÈni, “dussÊlo” iti vuccati.
KÈyassa bhedÈ duppaÒÒo, nirayaÑ sopapajjati.
Yo pÈÓaÑ nÈtipÈteti, musÈvÈdaÑ na bhÈsati.
Loke adinnaÑ nÈdiyati, paradÈraÑ na gacchati.
SurÈmerayapÈnaÒca, yo naro nÈnuyuÒjati.
PahÈya paÒca verÈni, “sÊlavÈ” iti vuccati.
KÈyassa bhedÈ sappaÒÒo, sugatiÑ sopapajjatÊti.
CatutthaÑ.
5. CaÓÉÈlasutta
175. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato upÈsako
upÈsakacaÓÉÈlo ca hoti upÈsakamalaÒca upÈsakapatikuÔÔho ca1. Katamehi
paÒcahi? Assaddho hoti, dussÊlo hoti, kot|halama~galiko hoti, ma~galaÑ
pacceti no kammaÑ, ito ca bahiddhÈ dakkhiÓeyyaÑ gavesati, tattha ca
pubbakÈraÑ karoti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato
upÈsako upÈsakacaÓÉÈlo ca hoti upÈsakamalaÒca upÈsaka patikuÔÔho ca.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato upÈsako upÈsakaratanaÒca
hoti upÈsakapadumaÒca upÈsakapuÓÉarÊkaÒca2. Katamehi paÒcahi? Saddho
hoti, sÊlavÈ hoti, akot|halama~galiko hoti, kammaÑ pacceti no ma~galaÑ,
na ito bahiddhÈ dakkhiÓeyyaÑ gavesati, idha ca pubbakÈraÑ karoti. Imehi
kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato upÈsako upÈsakaratanaÒca
hoti upÈsakapadumaÒca upÈsakapuÓÉarÊkaÒcÈti. . PaÒcamaÑ.
______________________________________________________________
1. UpÈsakapatikiÔÔho ca (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. UpÈsakapuÓÉarÊko ca (I, Ka)
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6. PÊtisutta

176. Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati paÒcamattehi upÈsakasatehi
parivuto yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinnaÑ kho AnÈthapiÓÉikaÑ
gahapatiÑ BhagavÈ etadavoca–
Tumhe kho gahapati bhikkhusaÑghaÑ paccupaÔÔhitÈ
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsana gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrena. Na kho
gahapati tÈvatakeneva tuÔÔhi karaÓÊyÈ “mayaÑ bhikkhusaÑghaÑ
paccupaÔÔhitÈ cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccaya
bhesajjaparikkhÈrenÈ”ti. TasmÈtiha gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ “kinti
mayaÑ kÈlena kÈlaÑ pavivekaÑ pÊtiÑ upasampajja vihareyyÈmÈ”ti. EvaÑ
hi vo gahapati sikkhi tabbanti.
EvaÑ vutte ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ etadavoca–acchariyaÑ
bhante, abbhutaÑ bhante, yÈva subhÈsitaÑ cidaÑ bhante BhagavatÈ “tumhe
kho gahapati bhikkhusaÑghaÑ paccupaÔÔhitÈ
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccaya bhesajjaparikkhÈrena. Na kho
gahapati tÈvatakeneva tuÔÔhi karaÓÊyÈ ‘mayaÑ bhikkhusaÑghaÑ
paccupaÔÔhitÈ cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajja
parikkhÈrenÈ’ti. TasmÈtiha gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ ‘kinti mayaÑ
kÈlena kÈlaÑ pavivekaÑ pÊtiÑ upasampajja vihareyyÈmÈ’ti. EvaÑ hi vo
gahapati sikkhitabban”ti. YasmiÑ bhante samaye ariyasÈvako pavivekaÑ
pÊtiÑ upasampajja viharati, paÒcassa ÔhÈnÈni tasmiÑ samaye na honti.
Yampissa kÈm|pasaÑhitaÑ dukkhaÑ domanassaÑ, tampissa tasmiÑ
samaye na hoti. Yampissa kÈm|pasaÑhitaÑ sukhaÑ somanassaÑ, tampissa
tasmiÑ samaye na hoti. Yampissa akusal|pasaÑhitaÑ dukkhaÑ
domanassaÑ, tampissa tasmiÑ samaye na hoti. Yampissa
akusal|pasaÑhitaÑ sukhaÑ somanassaÑ, tampissa tasmiÑ samaye na hoti.
Yampissa kusal|pasaÑhitaÑ dukkhaÑ domanassaÑ, tampissa tasmiÑ
samaye na hoti. YasmiÑ bhante samaye ariyasÈvako pavivekaÑ pÊtiÑ
upasampajja viharati, imÈnissa paÒca1 ÔhÈnÈni tasmiÑ samaye na hontÊti.
______________________________________________________________
1. ImÈni paÒcassa (SyÈ, KaÑ)
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SÈdhu sÈdhu SÈriputta, yasmiÑ SÈriputta samaye ariyasÈvako
pavivekaÑ pÊtiÑ upasampajja viharati, paÒcassa ÔhÈnÈni tasmiÑ samaye na
honti. Yampissa kÈm|pasaÑhitaÑ dukkhaÑ domanassaÑ, tampissa tasmiÑ
samaye na hoti. Yampissa kÈm|pasaÑhitaÑ sukhaÑ somanassaÑ, tampissa
tasmiÑ samaye na hoti. Yampissa akusal|pasaÑhitaÑ dukkhaÑ
domanassaÑ, tampissa tasmiÑ samaye na hoti. Yampissa
akusal|pasaÑhitaÑ sukhaÑ somanassaÑ, tampissa tasmiÑ samaye na hoti.
Yampissa kusal|pasaÑhitaÑ dukkhaÑ domanassaÑ, tampissa tasmiÑ
samaye na hoti. YasmiÑ SÈriputta samaye ariyasÈvako pavivekaÑ pÊtiÑ
upasampajja viharati, imÈnissa1 paÒca ÔhÈnÈni tasmiÑ samaye na hontÊti. .
ChaÔÔhaÑ.
7. VaÓijjÈsutta
177. PaÒcimÈ bhikkhave vaÓijjÈ upÈsakena akaraÓÊyÈ. KatamÈ paÒca?
SatthavaÓijjÈ sattavaÓijjÈ maÑsavaÓijjÈ majjavaÓijjÈ visavaÓijjÈ. ImÈ kho
bhikkhave paÒca vaÓijjÈ upÈsakena akaraÓÊyÈti. . SattamaÑ.
8. RÈjasutta
178. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu tumhehi diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ
vÈ “ayaÑ puriso pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato”ti2 tamenaÑ
rÈjÈno gahetvÈ pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓihetu hananti vÈ bandhanti vÈ pabbÈjenti
vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ karontÊti. No hetaÑ bhante. SÈdhu bhikkhave, mayÈpi
kho etaÑ bhikkhave neva diÔÔhaÑ na sutaÑ “ayaÑ puriso pÈÓÈtipÈtaÑ
pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato”ti tamenaÑ rÈjÈno gahetvÈ pÈÓÈtipÈtÈ
veramaÓihetu hananti vÈ bandhanti vÈ pabbÈjenti vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ
karontÊti. Api ca khvassa tatheva pÈpakammaÑ pavedenti3 “ayaÑ puriso
itthiÑ vÈ purisaÑ vÈ jÊvitÈ voropesÊ”ti4. TamenaÑ rÈjÈno gahetvÈ
pÈÓÈtipÈtahetu hananti vÈ
______________________________________________________________
1. ImÈnettha (SÊ)
2. PaÔivirato hotÊti (SÊ), paÔivirato hoti (SyÈ, KaÑ, I)
3. Tatheva pÈpakaÑ kammaÑ pavedayanti (SÊ), tadeva pÈpakammaÑ pavedeti (SyÈ, KaÑ)
4. VoropetÊti (SyÈ, KaÑ)
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bandhanti vÈ pabbÈjenti vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ karonti. Api nu tumhehi
evar|paÑ diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ vÈti. DiÔÔhaÑ ca no bhante sutaÑ ca suyyissati1
cÈti.
TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu tumhehi diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ vÈ
“ayaÑ puriso adinnÈdÈnaÑ pahÈya adinnÈdÈnÈ paÔivirato”ti tamenaÑ rÈjÈno
gahetvÈ adinnÈdÈnÈ veramaÓihetu hananti vÈ bandhanti vÈ pabbÈjenti vÈ
yathÈpaccayaÑ vÈ karontÊti. No hetaÑ bhante. SÈdhu bhikkhave, mayÈpi
kho etaÑ bhikkhave neva diÔÔhaÑ na sutaÑ “ayaÑ puriso adinnÈdÈnaÑ
pahÈya adinnÈdÈnÈ paÔivirato”ti tamenaÑ rÈjÈno gahetvÈ adinnÈdÈnÈ
veramaÓihetu hananti vÈ bandhanti vÈ pabbÈjenti vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ
karontÊti. Api ca khvassa tatheva pÈpakammaÑ pavedenti “ayaÑ puriso
gÈmÈ vÈ araÒÒÈ vÈ adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdiyÊ”ti2. TamenaÑ rÈjÈno
gahetvÈ adinnÈdÈnahetu hananti vÈ bandhanti vÈ pabbÈjenti vÈ
yathÈpaccayaÑ vÈ karonti. Api nu tumhehi evar|paÑ diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ vÈti.
DiÔÔhaÑ ca no bhante sutaÑ ca suyyissati cÈti.
TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu tumhehi diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ vÈ
“ayaÑ puriso kÈmesumicchÈcÈraÑ pahÈya kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato”ti
tamenaÑ rÈjÈno gahetvÈ kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓihetu hananti vÈ
bandhanti vÈ pabbÈjenti vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ karontÊti. No hetaÑ bhante.
SÈdhu bhikkhave, mayÈpi kho etaÑ bhikkhave neva diÔÔhaÑ na sutaÑ
“ayaÑ puriso kÈmesumicchÈcÈraÑ pahÈya kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato”ti
tamenaÑ rÈjÈno gahetvÈ kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓihetu hananti vÈ
bandhanti vÈ pabbÈjenti vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ karontÊti. Api ca khvassa
tatheva pÈpakammaÑ pavedenti “ayaÑ puriso paritthÊsu parakumÈrÊsu
cÈrittaÑ ÈpajjÊ”ti3. TamenaÑ rÈjÈno gahetvÈ kÈmesumicchÈcÈrahetu hananti
vÈ bandhanti vÈ pabbÈjenti vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ karonti. Api nu tumhehi
evar|paÑ diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ vÈti. DiÔÔhaÑ ca no bhante sutaÑ ca suyyissati
cÈti.
TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu tumhehi diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ vÈ
“ayaÑ puriso musÈvÈdaÑ pahÈya musÈvÈdÈ paÔivirato”ti tamenaÑ rÈjÈno
______________________________________________________________
1. S|yissati (SÊ, I)

2. Œdiyati (SyÈ, KaÑ)

3. Œpajjati (SyÈ, KaÑ)
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gahetvÈ musÈvÈdÈ veramaÓihetu hananti vÈ bandhanti vÈ pabbÈjenti vÈ
yathÈpaccayaÑ vÈ karontÊti. No hetaÑ bhante. SÈdhu bhikkhave, mayÈpi
kho etaÑ bhikkhave neva diÔÔhaÑ na sutaÑ “ayaÑ puriso musÈvÈdaÑ
pahÈya musÈvÈdÈ paÔivirato”ti tamenaÑ rÈjÈno gahetvÈ musÈvÈdÈ
veramaÓihetu hananti vÈ bandhanti vÈ pabbÈjenti vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ
karontÊti. Api ca khvassa tatheva pÈpakammaÑ pavedenti “ayaÑ puriso
gahapatissa vÈ gahapatiputtassa vÈ musÈvÈdena atthaÑ pabhaÒjÊ”ti1.
TamenaÑ rÈjÈno gahetvÈ musÈvÈdahetu hananti vÈ bandhanti vÈ pabbÈjenti
vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ karonti. Api nu tumhehi evar|paÑ diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ
vÈti. DiÔÔhaÑ ca no bhante sutaÑ ca suyyissati cÈti.
TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu tumhehi diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ vÈ
“ayaÑ puriso surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnaÑ pahÈya
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato”ti tamenaÑ rÈjÈno gahetvÈ
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ veramaÓihetu hananti vÈ bandhanti vÈ
pabbÈjenti vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ karontÊti. No hetaÑ bhante. SÈdhu
bhikkhave, mayÈpi kho etaÑ bhikkhave neva diÔÔhaÑ na sutaÑ “ayaÑ
puriso surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnaÑ pahÈya
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato”ti tamenaÑ rÈjÈno gahetvÈ
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ veramaÓihetu hananti vÈ bandhanti vÈ
pabbÈjenti vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ karontÊti. Api ca khvassa tatheva
pÈpakammaÑ pavedenti “ayaÑ puriso surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnaÑ
anuyutto itthiÑ vÈ purisaÑ vÈ jÊvitÈ voropesi2. AyaÑ puriso
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnaÑ anuyutto gÈmÈ vÈ araÒÒÈ vÈ adinnaÑ
theyyasa~khÈtaÑ Èdiyi3. AyaÑ puriso surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnaÑ
anuyutto paritthÊsu parakumÈrÊsu cÈrittaÑ Èpajji4. AyaÑ puriso
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnaÑ anuyutto gahapatissa vÈ gahapatiputtassa
vÈ musÈvÈdena atthaÑ pabhaÒjÊ”ti. TamenaÑ rÈjÈno gahetvÈ
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnahetu hananti vÈ bandhanti vÈ pabbÈjenti vÈ
yathÈpaccayaÑ vÈ karonti. Api nu tumhehi evar|paÑ diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ vÈti.
DiÔÔhaÑ ca no bhante sutaÑ ca suyyissati cÈti. . AÔÔhamaÑ.
______________________________________________________________
1. BhaÒjatÊti (SÊ), bhaÒjati (SyÈ, KaÑ), bhaÒjÊti (I)
3. Œdiyati (SÊ, SyÈ)

2. Voropeti (SyÈ)
4. Œpajjati (SÊ, SyÈ)
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9. Gihisutta

179. Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati paÒcamattehi upÈsakasatehi
parivuto yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ
Èmantesi–yaÑ kaÒci1 SÈriputta jÈneyyÈtha gihiÑ odÈtavasanaÑ paÒcasu
sikkhÈpadesu saÑvutakammantaÑ catunnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhiÑ akicchalÈbhiÑ akasiralÈbhiÑ.
So Èka~khamÈno attanÈva attÈnaÑ byÈkareyya “khÊÓanirayomhi
khÊÓatiracchÈnayoni khÊÓapettivisayo khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto,
sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo”ti.
Katamesu paÒcasu sikkhÈpadesu saÑvutakammanto hoti? Idha SÈriputta
ariyasÈvako pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti,
kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato hoti,
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti. Imesu paÒcasu sikkhÈpadesu
saÑvutakammanto hoti.
KatamesaÑ catunnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ
nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ? Idha SÈriputta ariyasÈvako
Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Ayamassa
paÔhamo Èbhicetasiko diÔÔhadhammasukhavihÈro adhigato hoti avisuddhassa
cittassa visuddhiyÈ apariyodÈtassa cittassa pariyodapanÈya.
Puna caparaÑ SÈriputta ariyasÈvako dhamme aveccappasÈdena
samannÈgato hoti “svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo sandiÔÔhiko akÈliko
ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊ”ti. Ayamassa dutiyo
Èbhicetasiko diÔÔhadhammasukhavihÈro adhigato hoti avisuddhassa cittassa
visuddhiyÈ apariyodÈtassa cittassa pariyodapanÈya.
______________________________________________________________
1. YaÑ kiÒci (SÊ, I)
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Puna caparaÑ SÈriputta ariyasÈvako saÑghe aveccappasÈdena
samannÈgato hoti “suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho, ujuppaÔipanno
Bhagavato sÈvakasaÑgho, ÒÈyappaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho,
sÈmÊcippaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho, yadidaÑ cattÈri purisayugÈni
aÔÔha purisapuggalÈ, esa Bhagavato sÈvakasaÑgho Èhuneyyo pÈhuneyyo
dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈ”ti. Ayamassa
tatiyo Èbhicetasiko diÔÔhadhammasukhavihÈro adhigato hoti avisuddhassa
cittassa visuddhiyÈ apariyodÈtassa cittassa pariyodapanÈya.
Puna caparaÑ SÈriputta ariyasÈvako ariyakantehi sÊlehi samannÈgato
hoti akhaÓÉehi acchiddehi asabalehi akammÈsehi bhujissehi
viÒÒuppasatthehi aparÈmaÔÔhehi samÈdhisaÑvattanikehi. Ayamassa catuttho
Èbhicetasiko diÔÔhadhammasukhavihÈro adhigato hoti avisuddhassa cittassa
visuddhiyÈ apariyodÈtassa cittassa pariyodapanÈya. ImesaÑ catunnaÑ
ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti
akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ.
YaÑ kaÒci SÈriputta jÈneyyÈtha gihiÑ odÈtavasanaÑ imesu paÒcasu
sikkhÈpadesu saÑvutakammantaÑ imesaÒca catunnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhiÑ akicchalÈbhiÑ akasiralÈbhiÑ.
So Èka~khamÈno attanÈva attÈnaÑ byÈkareyya “khÊÓanirayomhi
khÊÓatiracchÈnayoni khÊÓapettivisayo khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto
sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo”ti.
Nirayesu bhayaÑ disvÈ, pÈpÈni parivajjaye.
AriyadhammaÑ samÈdÈya, paÓÉito parivajjaye.
Na hiÑse pÈÓabh|tÈni, vijjamÈne parakkame.
MusÈ ca na bhaÓe jÈnaÑ, adinnaÑ na parÈmase.
Sehi dÈrehi santuÔÔho, paradÈraÒca Èrame1.
MerayaÑ vÈruÓiÑ jantu, na pive cittamohaniÑ.
______________________________________________________________
1. NÈrame (SÊ, SyÈ)
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Anussareyya SambuddhaÑ, dhammaÒcÈnuvitakkaye.
AbyÈpajjaÑ1 hitaÑ cittaÑ, devalokÈya bhÈvaye.
UpaÔÔhite deyyadhamme, puÒÒatthassa jigÊsato2.
Santesu paÔhamaÑ dinnÈ, vipulÈ hoti dakkhiÓÈ.
Santo have pavakkhÈmi, SÈriputta suÓohi me.
Iti kaÓhÈsu setÈsu, rohiÓÊsu harÊsu vÈ.
KammÈsÈsu sar|pÈsu, gosu pÈrevatÈsu vÈ.
YÈsu kÈsuci etÈsu, danto jÈyati pu~gavo.
Dhorayho balasampanno, kalyÈÓajavanikkamo.
Tameva bhÈre yuÒjanti, nÈssa vaÓÓaÑ parikkhare.
EvamevaÑ manussesu, yasmiÑ kismiÒci jÈtiye.
Khattiye brÈhmaÓe vesse, sudde caÓÉÈlapukkuse.
YÈsu kÈsuci etÈsu, danto jÈyati subbato.
DhammaÔÔho sÊlasampanno, saccavÈdÊ hirÊmano.
PahÊnajÈtimaraÓo, brahmacariyassa kevalÊ.
PannabhÈro visaÑyutto, katakicco anÈsavo.
PÈrag| sabbadhammÈnaÑ, anupÈdÈya nibbuto.
TasmiÒca viraje khette, vipulÈ hoti dakkhiÓÈ.
BÈlÈ ca avijÈnantÈ, dummedhÈ assutÈvino.
BahiddhÈ dadanti dÈnÈni, na hi sante upÈsare.
Ye ca sante upÈsanti, sappaÒÒe dhÊrasammate.
SaddhÈ ca nesaÑ Sugate, m|lajÈtÈ patiÔÔhitÈ.
DevalokaÒca te yanti, kule vÈ idha jÈyare.
Anupubbena nibbÈnaÑ, adhigacchanti paÓÉitÈti. . NavamaÑ.

______________________________________________________________
1. AbyÈbajjhaÑ (?) AbyÈpajjhaÑ (Ka)

2. JigiÑsato (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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10. GavesÊsutta
180. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu cÈrikaÑ carati mahatÈ bhikkhu
saÑghena saddhiÑ. AddasÈ kho BhagavÈ addhÈnamaggappaÔipanno
aÒÒatarasmiÑ padese mahantaÑ sÈlavanaÑ, disvÈna1 maggÈ okkamma2
yena taÑ sÈlavanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ sÈlavanaÑ
ajjhogÈhetvÈ aÒÒatarasmiÑ padese sitaÑ pÈtvÈkÈsi.
Atha kho Èyasmato Œnandassa etadahosi “ko nu kho hetu ko paccayo
Bhagavato sitassa pÈtukammÈya, na akÈraÓena TathÈgatÈ sitaÑ
pÈtukarontÊ”ti. Atha kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “ko nu
kho bhante hetu ko paccayo Bhagavato sitassa pÈtukammÈya, na akÈraÓena
TathÈgatÈ sitaÑ pÈtukarontÊ”ti.
Bh|tapubbaÑ Œnanda imasmiÑ padese nagaraÑ ahosi iddhaÒceva
phÊtaÒca bahujanaÑ ÈkiÓÓamanussaÑ. TaÑ kho panÈnanda nagaraÑ
Kassapo BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho upanissÈya vihÈsi. Kassapassa
kho panÈnanda Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa GavesÊ nÈma
upÈsako ahosi sÊlesu aparip|rakÈrÊ. GavesinÈ kho Œnanda upÈsakena
paÒcamattÈni upÈsakasatÈni paÔidesitÈni samÈdapitÈni3 ahesuÑ sÊlesu
aparip|rakÈrino. Atha kho Œnanda Gavesissa upÈsakassa etadahosi “ahaÑ
kho imesaÑ paÒcannaÑ upÈsakasatÈnaÑ bah|pakÈro4 pubba~gamo
samÈdapetÈ5, ahaÒcamhi sÊlesu aparip|rakÈrÊ, imÈni ca paÒca upÈsakasatÈni
sÊlesu aparip|rakÈrino, iccetaÑ samasamaÑ natthi kiÒci atirekaÑ,
handÈhaÑ atirekÈyÈ”ti.
Atha kho Œnanda GavesÊ upÈsako yena tÈni paÒca upÈsakasatÈni
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ tÈni paÒca upÈsakasatÈni etadavoca
“ajjatagge maÑ Èyasmanto sÊlesu parip|rakÈriÑ dhÈrethÈ”ti. Atha kho
Œnanda tesaÑ paÒcannaÑ upÈsakasatÈnaÑ etadahosi “ayyo kho GavesÊ
amhÈkaÑ bah|pakÈro pubba~gamo samÈdapetÈ, ayyo hi nÈma
______________________________________________________________
1. DisvÈ (SÊ, I)
4. BahukÈro (katthaci)

2. Ukkamma (katthaci)

3. SamÈdÈpitÈni (?)
5. SamÈdÈpetÈ (?)
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GavesÊ sÊlesu parip|rakÈrÊ bhavissati, kima~gaÑ1 pana mayan”ti2. Atha kho
Œnanda tÈni paÒca upÈsakasatÈni yena GavesÊ upÈsako tenupasa~kamiÑsu,
upasa~kamitvÈ GavesiÑ upÈsakaÑ etadavocuÑ “ajjatagge ayyo GavesÊ
imÈnipi paÒca upÈsakasatÈni sÊlesu parip|rakÈrino dhÈret|”ti. Atha kho
Œnanda Gavesissa upÈsakassa etadahosi “ahaÑ kho imesaÑ paÒcannaÑ
upÈsakasatÈnaÑ bah|pakÈro pubba~gamo samÈdapetÈ, ahaÒcamhi sÊlesu
parip|rakÈrÊ, imÈnipi paÒca upÈsakasatÈni sÊlesu parip|rakÈrino, iccetaÑ
samasamaÑ natthi kiÒci atirekaÑ, handÈhaÑ atirekÈyÈ”ti.
Atha kho Œnanda GavesÊ upÈsako yena tÈni paÒca upÈsakasatÈni
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ tÈni paÒca upÈsakasatÈni etadavoca
“ajjatagge maÑ Èyasmanto brahmacÈriÑ dhÈretha ÈrÈcÈriÑ3 virataÑ
methunÈ gÈmadhammÈ”ti. Atha kho Œnanda tesaÑ paÒcannaÑ
upÈsakasatÈnaÑ etadahosi “ayyo kho GavesÊ amhÈkaÑ bah|pakÈro
pubba~gamo samÈdapetÈ, ayyo hi nÈma GavesÊ brahmacÈrÊ bhavissati
ÈrÈcÈrÊ virato methunÈ gÈmadhammÈ, kima~gaÑ pana mayan”ti. Atha kho
Œnanda tÈni paÒca upÈsakasatÈni yena GavesÊ upÈsako tenupasa~kamiÑsu,
upasa~kamitvÈ GavesiÑ upÈsakaÑ etadavocuÑ “ajjatagge ayyo GavesÊ
imÈnipi paÒca upÈsakasatÈni brahmacÈrino dhÈretu ÈrÈcÈrino viratÈ methunÈ
gÈmadhammÈ”ti. Atha kho Œnanda Gavesissa upÈsakassa etadahosi “ahaÑ
kho imesaÑ paÒcannaÑ upÈsakasatÈnaÑ bah|pakÈro pubba~gamo
samÈdapetÈ, ahaÒcamhi sÊlesu parip|rakÈrÊ, imÈnipi paÒca upÈsakasatÈni
sÊlesu parip|rakÈrino, ahaÒcamhi brahmacÈrÊ ÈrÈcÈrÊ virato methunÈ
gÈmadhammÈ, imÈnipi paÒca upÈsakasatÈni brahmacÈrino ÈrÈcÈrino viratÈ
methunÈ gÈmadhammÈ, iccetaÑ samasamaÑ natthi kiÒci atirekaÑ,
handÈhaÑ atirekÈyÈ”ti.
Atha kho Œnanda GavesÊ upÈsako yena tÈni paÒca upÈsakasatÈni
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ tÈni paÒca upÈsakasatÈni etadavoca
“ajjatagge maÑ Èyasmanto ekabhattikaÑ dhÈretha ratt|parataÑ
______________________________________________________________
1. Kima~ga (SÊ, I)
2. Pana na mayanti (SÊ) AÑ 1. 464; Vi 4. 339; SaÑ 3. 328 piÔÔhesu PÈÄiyÈ
saÑsandetabbaÑ.
3. AnÈcÈriÑ (I)
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virataÑ vikÈlabhojanÈ”ti. Atha kho Œnanda tesaÑ paÒcannaÑ
upÈsakasatÈnaÑ etadahosi “ayyo kho GavesÊ bah|pakÈro pubba~gamo
samÈdapetÈ, ayyo hi nÈma GavesÊ ekabhattiko bhavissati ratt|parato virato
vikÈlabhojanÈ, kima~gaÑ pana mayan”ti. Atha kho Œnanda tÈni paÒca
upÈsakasatÈni yena GavesÊ upÈsako tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ
GavesiÑ upÈsakaÑ etadavocuÑ “ajjatagge ayyo GavesÊ imÈnipi paÒca
upÈsakasatÈni ekabhattike dhÈretu ratt|parate virate vikÈlabhojanÈ”ti. Atha
kho Œnanda Gavesissa upÈsakassa etadahosi “ahaÑ kho imesaÑ paÒcannaÑ
upÈsakasatÈnaÑ bah|pakÈro pubba~gamo samÈdapetÈ, ahaÒcamhi sÊlesu
parip|rakÈrÊ, imÈnipi paÒca upÈsakasatÈni sÊlesu parip|rakÈrino, ahaÒcamhi
brahmacÈrÊ ÈrÈcÈrÊ virato methunÈ gÈmadhammÈ, imÈnipi paÒca
upÈsakasatÈni brahmacÈrino ÈrÈcÈrino viratÈ methunÈ gÈmadhammÈ,
ahaÒcamhi ekabhattiko ratt|parato virato vikÈlabhojanÈ, imÈnipi paÒca
upÈsakasatÈni ekabhattikÈ ratt|paratÈ viratÈ vikÈlabhojanÈ, iccetaÑ
samasamaÑ natthi kiÒci atirekaÑ, handÈhaÑ atirekÈyÈ”ti.
Atha kho Œnanda GavesÊ upÈsako yena Kassapo BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ KassapaÑ BhagavantaÑ
ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ etadavoca “labheyyÈhaÑ bhante Bhagavato
santike pabbajjaÑ, labheyyaÑ upasampadan”ti. Alattha kho Œnanda GavesÊ
upÈsako Kassapassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa santike
pabbajjaÑ, alattha upasampadaÑ. Acir|pasampanno kho panÈnanda GavesÊ
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 brahmacariyaÑ, kataÑ
karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti abbhaÒÒÈsi. AÒÒÈtaro ca panÈnanda
GavesÊ bhikkhu arahataÑ ahosi.
Atha kho Œnanda tesaÑ paÒcannaÑ upÈsakasatÈnaÑ etadahosi “ayyo
kho GavesÊ amhÈkaÑ bah|pakÈro pubba~gamo samÈdapetÈ. Ayyo hi nÈma
GavesÊ kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni
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acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissati, kima~gaÑ pana mayan”ti.
Atha kho Œnanda tÈni paÒca upÈsakasatÈni yena Kassapo BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ KassapaÑ
BhagavantaÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ etadavocuÑ “labheyyÈma
mayaÑ bhante Bhagavato santike pabbajjaÑ, labheyyÈma upasampadan”ti.
AlabhiÑsu kho Œnanda tÈni paÒca upÈsakasatÈni Kassapassa Bhagavato
Arahato SammÈsambuddhassa santike pabbajjaÑ, alabhiÑsu upasampadaÑ.
Atha kho Œnanda Gavesissa bhikkhuno etadahosi “ahaÑ kho imassa
anuttarassa vimuttisukhassa nikÈmalÈbhÊ homi akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ,
aho vatimÈnipi paÒca bhikkhusatÈni imassa anuttarassa vimuttisukhassa
nikÈmalÈbhino assu akicchalÈbhino akasiralÈbhino”ti. Atha kho Œnanda tÈni
paÒca bhikkhusatÈni v|pakaÔÔhÈ1 appamattÈ ÈtÈpino pahitattÈ viharantÈ
nacirasseva yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ
pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihariÑsu, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti abbhaÒÒiÑsu.
Iti kho Œnanda tÈni paÒca bhikkhusatÈni GavesÊpamukhÈni uttaruttari2
paÓÊtapaÓÊtaÑ vÈyamamÈnÈ anuttaraÑ vimuttiÑ sacchÈkaÑsu. TasmÈtiha
Œnanda evaÑ sikkhitabbaÑ “uttaruttari paÓÊtapaÓÊtaÑ vÈyamamÈnÈ
anuttaraÑ vimuttiÑ sacchikarissÈmÈ”ti. EvaÑ hi vo Œnanda sikkhitabbanti.
. DasamaÑ.
UpÈsakavaggo tatiyo.
TassuddÈnaÑ.
SÈrajjaÑ VisÈrado NirayaÑ, VeraÑ CaÓÉÈlapaÒcamaÑ.
PÊti VaÓijjÈ RÈjÈno, GihÊ ceva GavesinÈti.
______________________________________________________________
1. BhikkhusatÈni ekekÈ v|pakaÔÔhÈ (SyÈ, KaÑ)

2. UttaruttariÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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(19) 4. AraÒÒavagga
1. ŒraÒÒikasutta
181. PaÒcime bhikkhave ÈraÒÒikÈ1. Katame paÒca? MandattÈ
mom|hattÈ ÈraÒÒiko hoti, pÈpiccho icchÈpakato ÈraÒÒiko hoti, ummÈdÈ
cittakkhepÈ ÈraÒÒiko hoti, “vaÓÓitaÑ Buddhehi BuddhasÈvakehÊ”ti ÈraÒÒiko
hoti, appicchataÑyeva nissÈya santuÔÔhiÑyeva nissÈya sallekhaÑyeva
nissÈya pavivekaÑyeva nissÈya idamatthitaÑyeva2 nissÈya ÈraÒÒiko hoti.
Ime kho bhikkhave paÒca ÈraÒÒikÈ. ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ
ÈraÒÒikÈnaÑ yvÈyaÑ ÈraÒÒiko appicchataÑyeva nissÈya santuÔÔhiÑyeva
nissÈya sallekhaÑyeva nissÈya pavivekaÑyeva nissÈya idamatthitaÑyeva
nissÈya ÈraÒÒiko hoti. AyaÑ imesaÑ paÒcannaÑ ÈraÒÒikÈnaÑ aggo ca
seÔÔho ca mokkho3 ca uttamo ca pavaro ca.
SeyyathÈpi bhikkhave gavÈ khÊraÑ, khÊramhÈ dadhi, dadhimhÈ
navanÊtaÑ, navanÊtamhÈ sappi, sappimhÈ sappimaÓÉo, sappimaÓÉo4 tattha
aggamakkhÈyati. EvamevaÑ kho bhikkhave imesaÑ paÒcannaÑ
ÈraÒÒikÈnaÑ yvÈyaÑ ÈraÒÒiko appicchataÑyeva nissÈya santuÔÔhiÑyeva
nissÈya sallekhaÑyeva nissÈya pavivekaÑyeva nissÈya idamatthitaÑyeva
nissÈya ÈraÒÒiko hoti, ayaÑ imesaÑ paÒcannaÑ ÈraÒÒikÈnaÑ aggo ca
seÔÔho ca mokkho ca uttamo ca pavaro cÈti. . PaÔhamaÑ.
2. CÊvarasutta
182. PaÒcime bhikkhave paÑsuk|likÈ. Katame paÒca? MandattÈ
mom|hattÈ paÑsuk|liko hoti -pa- idamatthitaÑyeva nissÈya paÑsuk|liko
hoti. Ime kho bhikkhave paÒca paÑsuk|likÈti. . DutiyaÑ.
3. Rukkham|likasutta
183. PaÒcime bhikkhave rukkham|likÈ. Katame paÒca? MandattÈ
mom|hattÈ rukkham|liko hoti -pa- idamatthitaÑyeva nissÈya rukkham|liko
hoti. Ime kho bhikkhave paÒca rukkham|likÈti. . TatiyaÑ.
______________________________________________________________
1. ŒraÒÒakÈ (sabbattha) Vi 5. 335 piÔÔhe passitabbaÑ.
2. IdamaÔÔhitaÑyeva (SÊ, I)
3. PÈmokkho (AÑ 1. 408; AÑ 3. 403 piÔÔhe)
4. SappimhÈ sappimaÓÉo (Ka) SaÑ 2. 224 piÔÔhepi.
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4. SosÈnikasutta

184. PaÒcime bhikkhave sosÈnikÈ. Katame paÒca? MandattÈ mom|hattÈ
sosÈniko hoti -pa- idamatthitaÑyeva nissÈya sosÈniko hoti. Ime kho
bhikkhave paÒca sosÈnikÈti. . CatutthaÑ.
5. AbbhokÈsikasutta
185. PaÒcime bhikkhave abbhokÈsikÈ -pa-. . PaÒcamaÑ.
6. Nesajjikasutta
186. PaÒcime bhikkhave nesajjikÈ -pa-. . ChaÔÔhaÑ.
7. YathÈsanthatikasutta
187. PaÒcime bhikkhave yathÈsanthatikÈ -pa-. . SattamaÑ.
8. EkÈsanikasutta
188. PaÒcime bhikkhave ekÈsanikÈ -pa-. . AÔÔhamaÑ.
9. KhalupacchÈbhattikasutta
189. PaÒcime bhikkhave khalupacchÈbhattikÈ -pa-. . NavamaÑ.
10. PattapiÓÉikasutta
190. PaÒcime bhikkhave pattapiÓÉikÈ. Katame paÒca? MandattÈ
mom|hattÈ pattapiÓÉiko hoti, pÈpiccho icchÈpakato pattapiÓÉiko hoti,
ummÈdÈ cittakkhepÈ pattapiÓÉiko hoti, “vaÓÓitaÑ Buddhehi
BuddhasÈvakehÊ”ti pattapiÓÉiko hoti. AppicchataÑyeva nissÈya
santuÔÔhiÑyeva nissÈya sallekhaÑyeva nissÈya pavivekaÑyeva nissÈya
idamatthitaÑyeva nissÈya pattapiÓÉiko hoti. Ime kho bhikkhave paÒca
pattapiÓÉikÈ. ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ pattapiÓÉikÈnaÑ yvÈyaÑ
pattapiÓÉiko appicchataÑyeva nissÈya santuÔÔhiÑyeva nissÈya
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sallekhaÑyeva nissÈya pavivekaÑyeva nissÈya idamatthitaÑyeva nissÈya
pattapiÓÉiko hoti. AyaÑ imesaÑ paÒcannaÑ pattapiÓÉikÈnaÑ aggo ca
seÔÔho ca mokkho ca uttamo ca pavaro ca.
SeyyathÈpi bhikkhave gavÈ khÊraÑ, khÊramhÈ dadhi, dadhimhÈ
navanÊtaÑ, navanÊtamhÈ sappi, sappimhÈ sappimaÓÉo, sappimaÓÉo tattha
aggamakkhÈyati. EvamevaÑ kho bhikkhave imesaÑ paÒcannaÑ
pattapiÓÉikÈnaÑ yvÈyaÑ pattapiÓÉiko appicchataÑyeva nissÈya
santuÔÔhiÑyeva nissÈya sallekhaÑyeva nissÈya pavivekaÑ yeva nissÈya
idamatthitaÑyeva nissÈya pattapiÓÉiko hoti. AyaÑ imesaÑ paÒcannaÑ
pattapiÓÉikÈnaÑ aggo ca seÔÔho ca mokkho ca uttamo ca pavaro cÈti. .
DasamaÑ.
AraÒÒavaggo catuttho.
TassuddÈnaÑ
AraÒÒaÑ CÊvaraÑ Rukkha, SusÈnaÑ AbbhokÈsikaÑ.
NesajjaÑ SanthataÑ EkÈsanikaÑ, KhalupacchÈpiÓÉikena cÈti.
_____
(20) 5. BrÈhmaÓavagga
1. SoÓasutta
191. PaÒcime bhikkhave porÈÓÈ brÈhmaÓadhammÈ etarahi sunakhesu
sandissanti no brÈhmaÓesu. Katame paÒca? Pubbe sudaÑ1 bhikkhave
brÈhmaÓÈ brÈhmaÓiÑyeva gacchanti no abrÈhmaÓiÑ. Etarahi bhikkhave
brÈhmaÓÈ brÈhmaÓimpi gacchanti, abrÈhmaÓimpi gacchanti. Etarahi
bhikkhave sunakhÈ sunakhiÑyeva gacchanti no asunakhiÑ. AyaÑ
bhikkhave paÔhamo porÈÓo brÈhmaÓadhammo etarahi sunakhesu sandissati
no brÈhmaÓesu.
Pubbe sudaÑ bhikkhave brÈhmaÓÈ brÈhmaÓiÑ utuniÑyeva gacchanti no
anutuniÑ. Etarahi bhikkhave brÈhmaÓÈ brÈhmaÓiÑ utunimpi gacchanti,
anutunimpi
______________________________________________________________
1. PubbassudaÑ (Ka)
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gacchanti. Etarahi bhikkhave sunakhÈ sunakhiÑ utuniÑyeva gacchanti no
anutuniÑ. AyaÑ bhikkhave dutiyo porÈÓo brÈhmaÓadhammo etarahi
sunakhesu sandissati no brÈhmaÓesu.
Pubbe sudaÑ bhikkhave brÈhmaÓÈ brÈhmaÓiÑ neva kiÓanti no
vikkiÓanti, sampiyeneva saÑvÈsaÑ saÑbandhÈya1 saÑpavattenti. Etarahi
bhikkhave brÈhmaÓÈ brÈhmaÓiÑ kiÓantipi vikkiÓantipi, sampiyenapi
saÑvÈsaÑ saÑbandhÈya saÑpavattenti. Etarahi bhikkhave sunakhÈ
sunakhiÑ neva kiÓanti no vikkiÓanti, sampiyeneva saÑvÈsaÑ saÑbandhÈya
saÑpavattenti. AyaÑ bhikkhave tatiyo porÈÓo brÈhmaÓadhammo etarahi
sunakhesu sandissati no brÈhmaÓesu.
Pubbe sudaÑ bhikkhave brÈhmaÓÈ na sannidhiÑ karonti dhanassapi
dhaÒÒassapi rajatassapi jÈtar|passapi. Etarahi bhikkhave brÈhmaÓÈ
sannidhiÑ karonti dhanassapi dhaÒÒassapi rajatassapi jÈtar|passapi. Etarahi
bhikkhave sunakhÈ na sannidhiÑ karonti dhanassapi dhaÒÒassapi rajatassapi
jÈtar|passapi. AyaÑ bhikkhave catuttho porÈÓo brÈhmaÓadhammo etarahi
sunakhesu sandissati no brÈhmaÓesu.
Pubbe sudaÑ bhikkhave brÈhmaÓÈ sÈyaÑ sÈyamÈsÈya, pÈto pÈtarÈsÈya
bhikkhaÑ pariyesanti. Etarahi bhikkhave brÈhmaÓÈ yÈvadatthaÑ
udarÈvadehakaÑ bhuÒjitvÈ avasesaÑ ÈdÈya pakkamanti. Etarahi bhikkhave
sunakhÈ sÈyaÑ sÈyamÈsÈya, pÈto pÈtarÈsÈya bhikkhaÑ pariyesanti. AyaÑ
bhikkhave paÒcamo porÈÓo brÈhmaÓadhammo etarahi sunakhesu sandissati
no brÈhmaÓesu. Ime kho bhikkhave paÒca porÈÓÈ brÈhmaÓadhammÈ etarahi
sunakhesu sandissanti no brÈhmaÓes|ti. . PaÔhamaÑ.
2. DoÓa brÈhmaÓasutta
192. Atha kho DoÓo brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho DoÓo
brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca–
______________________________________________________________
1. SaÑsaggatthÈya (SÊ, I)
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SutaÑ metaÑ bho Gotama, “na samaÓo Gotamo brÈhmaÓe jiÓÓe
vuddhe mahallake addhagate vayo anuppatte abhivÈdeti vÈ paccuÔÔheti vÈ
Èsanena vÈ nimantetÊ”ti, tayidaÑ bho Gotama tatheva. Na hi bhavaÑ
Gotamo brÈhmaÓe jiÓÓe vuÉÉhe mahallake addhagate vayo anuppatte
abhivÈdeti vÈ paccuÔÔheti vÈ Èsanena vÈ nimanteti. TayidaÑ bho Gotama na
sampannamevÈti. Tvampi no DoÓa brÈhmaÓo paÔijÈnÈsÊti. YaÑ hi taÑ bho
Gotama sammÈ vadamÈno vadeyya “brÈhmaÓo ubhato sujÈto mÈtito ca
pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ akkhitto
anupakkuÔÔho jÈtivÈdena, ajjhÈyako mantadharo tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag|
sanighaÓÉukeÔubhÈnaÑ sÈkkharappabhedÈnaÑ ItihÈsapaÒcamÈnaÑ Padako
VeyyÈkaraÓo LokÈyatamahÈpurisalakkhaÓesu anavayo”ti, mameva taÑ bho
Gotama sammÈ vadamÈno vadeyya “ahaÑ hi bho Gotama brÈhmaÓo ubhato
sujÈto mÈtito ca pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ
akkhitto anupakkuÔÔho jÈtivÈdena, ajjhÈyako mantadharo tiÓÓaÑ vedÈnaÑ
pÈrag| sanighaÓÉukeÔubhÈnaÑ sÈkkharappabhedÈnaÑ ItihÈsapaÒcamÈnaÑ
Padako VeyyÈkaraÓo LokÈyatamahÈpurisalakkhaÓesu anavayo”ti.
Ye kho te DoÓa brÈhmaÓÈnaÑ pubbakÈ isayo mantÈnaÑ kattÈro
mantÈnaÑ pavattÈro, yesamidaÑ etarahi brÈhmaÓÈ porÈÓaÑ mantapadaÑ
gÊtaÑ pavuttaÑ samihitaÑ tadanugÈyanti tadanubhÈsanti
bhÈsitamanubhÈsanti sajjhÈyitamanusajjhÈyanti vÈcitamanuvÈcenti.
SeyyathidaÑ, AÔÔhako VÈmako VÈmadevo VessÈmitto Yamadaggi1
A~gÊraso BhÈradvÈjo VÈseÔÔho Kassapo Bhagu, tyassu’me paÒca brÈhmaÓe
paÒÒÈpenti brahmasamaÑ devasamaÑ mariyÈdaÑ sambhinnamariyÈdaÑ
brÈhmaÓacaÓÉÈlaÑyeva paÒcamaÑ, tesaÑ tvaÑ DoÓa katamoti.
Na kho mayaÑ bho Gotama paÒca brÈhmaÓe jÈnÈma, atha kho mayaÑ
brÈhmaÓÈtveva jÈnÈma. SÈdhu me bhavaÑ Gotamo tathÈ dhammaÑ desetu,
yathÈ ahaÑ ime paÒca brÈhmaÓe jÈneyyanti. Tena hi brÈhmaÓa suÓohi
______________________________________________________________
1. Yamataggi (SÊ) DÊ 1. 97, 224, 228; Ma 2. 381; Vi 3. 343; upari 202 piÔÔhesupi
passitabbaÑ.
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sÈdhukaÑ manasi karohi, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bho”ti kho DoÓo brÈhmaÓo
Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca–
KathaÒca DoÓa brÈhmaÓo brahmasamo hoti? Idha DoÓa brÈhmaÓo
ubhato sujÈto hoti mÈtito ca pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ
pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho jÈtivÈdena. So aÔÔhacattÈlÊsavassÈni
komÈrabrahmacariyaÑ1 carati mante adhÊyamÈno, aÔÔhacattÈlÊsavassÈni
komÈrabrahmacariyaÑ caritvÈ mante adhÊyitvÈ Ècariyassa ÈcariyadhanaÑ
pariyesati dhammeneva no adhammena.
Tattha ca DoÓa ko dhammo, neva kasiyÈ na vaÓijjÈya na gorakkhena na
issatthena2 na rÈjaporisena na sippaÒÒatarena, kevalaÑ bhikkhÈcariyÈya
kapÈlaÑ anatimaÒÒamÈno. So Ècariyassa ÈcariyadhanaÑ niyyÈdetvÈ3
kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ
pabbajati. So evaÑ pabbajito samÈno mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ
pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ4. Iti
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ
mettÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena
abyÈpajjena5 pharitvÈ viharati. KaruÓÈ -pa-. MuditÈ. 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 ime cattÈro brahmavihÈre
bhÈvetvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ brahma lokaÑ upapajjati.
EvaÑ kho DoÓa brÈhmaÓo brahmasamo hoti. (1)
KathaÒca DoÓa brÈhmaÓo devasamo hoti? Idha DoÓa brÈhmaÓo ubhato
sujÈto hoti mÈtito ca pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ
pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho
______________________________________________________________
1. KomÈraÑ brahmacariyaÑ (SyÈ, Ka)
2. Na issattena (Ka)
3. NÊyyÈdetvÈ (SÊ), nÊyÈdetvÈ (I), niyyÈtetvÈ (katthaci)
4. CatutthiÑ (SÊ)
5. AbyÈpajjhena (Ka) AbyÈbajjhena (?)
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jÈtivÈdena. So aÔÔhacattÈlÊsavassÈni komÈrabrahmacariyaÑ carati mante
adhÊyamÈno, aÔÔhacattÈlÊsavassÈni komÈrabrahmacariyaÑ caritvÈ mante
adhÊyitvÈ Ècariyassa ÈcariyadhanaÑ pariyesati dhammeneva no adhammena.
Tattha ca DoÓa ko dhammo neva kasiyÈ na vaÓijjÈya na gorakkhena na
issatthena na rÈjaporisena na sippaÒÒatarena, kevalaÑ bhikkhÈcariyÈya
kapÈlaÑ anatimaÒÒamÈno. So Ècariyassa ÈcariyadhanaÑ niyyÈdetvÈ dÈraÑ
pariyesati dhammeneva no adhammena.
Tattha ca DoÓa ko dhammo, neva kayena na vikkayena brÈhmaÓiÑyeva
udak|passaÔÔhaÑ. So brÈhmaÓiÑyeva gacchati, na kattiyiÑ na vessiÑ na
suddiÑ na caÓÉÈliÑ na nesÈdiÑ na veniÑ1 na rathakÈriÑ na pukkusiÑ
gacchati, na gabbhiniÑ gacchati, na pÈyamÈnaÑ gacchati, na anutuniÑ
gacchati. KasmÈ ca DoÓa brÈhmaÓo na gabbhiniÑ gacchati. Sace DoÓa
brÈhmaÓo gabbhiniÑ gacchati, atimÊÄhajo nÈma so hoti mÈÓavako vÈ
mÈÓavikÈ2 vÈ, tasmÈ DoÓa brÈhmaÓo na gabbhiniÑ gacchati. KasmÈ ca
DoÓa brÈhmaÓo na pÈyamÈnaÑ gacchati. Sace DoÓa brÈhmaÓo pÈyamÈnaÑ
gacchati, asucipaÔipÊÄito nÈma so hoti mÈÓavako vÈ mÈÓavikÈ vÈ, tasmÈ
DoÓa brÈhmaÓo na pÈyamÈnaÑ gacchati. Tassa sÈ hoti brÈhmaÓÊ neva
kÈmatthÈ na davatthÈ na ratatthÈ, pajatthÈva brÈhmaÓassa brÈhmaÓÊ hoti. So
methunaÑ uppÈdetvÈ kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati. So evaÑ pabbajito samÈno vivicceva
kÈmehi -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. So ime cattÈro jhÈne
bhÈvetvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati.
EvaÑ kho DoÓa brÈhmaÓo devasamo hoti. (2)
KathaÒca DoÓa brÈhmaÓo mariyÈdo hoti? Idha DoÓa brÈhmaÓo ubhato
sujÈto hoti mÈtito ca pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ
pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho jÈtivÈdena. So aÔÔhacattÈlÊsavassÈni
komÈrabrahmacariyaÑ carati mante adhÊyamÈno, aÔÔhacattÈlÊsavassÈni
komÈrabrahmacariyaÑ caritvÈ mante adhÊyitvÈ Ècariyassa ÈcariyadhanaÑ
pariyesati dhammeneva no
______________________________________________________________
1. Na veÓiÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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adhammena. Tattha ca DoÓa ko dhammo, neva kasiyÈ na vaÓijjÈya na
gorakkhena na issatthena na rÈjaporisena na sippaÒÒatarena, kevalaÑ
bhikkhÈcariyÈya kapÈlaÑ anatimaÒÒamÈno. So Ècariyassa ÈcariyadhanaÑ
niyyÈdetvÈ dÈraÑ pariyesati dhammeneva no adhammena.
Tattha ca DoÓa ko dhammo, neva kayena na vikkayena brÈhmaÓiÑyeva
udak|passaÔÔhaÑ. So brÈhmaÓiÑyeva gacchati, na khattiyiÑ na vessiÑ na
suddiÑ na caÓÉÈliÑ na nesÈdiÑ na veniÑ na rathakÈriÑ na pukkusiÑ
gacchati, na gabbhiniÑ gacchati, na pÈyamÈnaÑ gacchati, na anutuniÑ
gacchati. KasmÈ ca DoÓa brÈhmaÓo na gabbhiniÑ gacchati. Sace DoÓa
brÈhmaÓo gabbhiniÑ gacchati, atimÊÄhajo nÈma so hoti mÈÓavako vÈ
mÈÓavikÈ vÈ, tasmÈ DoÓa brÈhmaÓo na gabbhiniÑ gacchati. KasmÈ ca
DoÓa brÈhmaÓo na pÈyamÈnaÑ gacchati. Sace DoÓa brÈhmaÓo pÈyamÈnaÑ
gacchati, asucipaÔipÊÄito nÈma so hoti mÈÓavako vÈ mÈÓavikÈ vÈ, tasmÈ
DoÓa brÈhmaÓo na pÈyamÈnaÑ gacchati. Tassa sÈ hoti brÈhmaÓÊ neva
kÈmatthÈ na davatthÈ na ratatthÈ, pajatthÈva brÈhmaÓassa brÈhmaÓÊ hoti. So
methunaÑ uppÈdetvÈ tameva puttassÈdaÑ nikÈmayamÈno kuÔumbaÑ
ajjhÈvasati, na agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati. YÈva porÈÓÈnaÑ
brÈhmaÓÈnaÑ mariyÈdo, tattha tiÔÔhati, taÑ na vÊtikkamati. “YÈva
porÈÓÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ mariyÈdo, tattha brÈhmaÓo Ôhito taÑ na
vÊtikkamatÊ”ti kho DoÓa tasmÈ brÈhmaÓo “mariyÈdo”ti vuccati. EvaÑ kho
DoÓa brÈhmaÓo mariyÈdo hoti. (3)
KathaÒca DoÓa brÈhmaÓo sambhinnamariyÈdo hoti? Idha DoÓa
brÈhmaÓo ubhato sujÈto hoti mÈtito ca pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva
sattamÈ pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho jÈtivÈdena. So
aÔÔhacattÈlÊsavassÈni komÈrabrahmacariyaÑ carati mante adhÊyamÈno,
aÔÔhacattÈlÊsavassÈni komÈrabrahmacariyaÑ caritvÈ mante adhÊyitvÈ
Ècariyassa ÈcariyadhanaÑ pariyesati dhammeneva no adhammena.
Tattha ca DoÓa ko dhammo, neva kasiyÈ na vaÓijjÈya na gorakkhena na
issatthena na rÈjaporisena na sippaÒÒatarena, kevalaÑ bhikkhÈcariyÈya
kapÈlaÑ anatimaÒÒamÈno. So Ècariyassa ÈcariyadhanaÑ niyyÈdetvÈ
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dÈraÑ pariyesati dhammenapi adhammenapi kayenapi vikkayenapi
brÈhmaÓimpi udak|passaÔÔhaÑ. So brÈhmaÓimpi gacchati, khattiyimpi
gacchati, vessimpi gacchati, suddimpi gacchati, caÓÉÈlimpi gacchati,
nesÈdimpi gacchati, venimpi gacchati, rathakÈrimpi gacchati, pukkusimpi
gacchati, gabbhinimpi gacchati, pÈyamÈnampi gacchati, utunimpi gacchati,
anutunimpi gacchati. Tassa sÈ hoti brahmaÓÊ kÈmatthÈpi davatthÈpi
ratatthÈpi pajatthÈpi brÈhmaÓassa brÈhmaÓÊ hoti. YÈva porÈÓÈnaÑ
brÈhmaÓÈnaÑ mariyÈdo, tattha na tiÔÔhati, taÑ vÊtikkamati. “YÈva
porÈÓÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ mariyÈdo, tattha brÈhmaÓo na Ôhito taÑ
vÊtikkamatÊ”ti kho DoÓa tasmÈ brÈhmaÓo “sambhinnamariyÈdo”ti vuccati.
EvaÑ kho DoÓa brÈhmaÓo sambhinnamariyÈdo hoti. (4)
KathaÒca DoÓa brÈhmaÓo brÈhmaÓacaÓÉÈlo hoti? Idha DoÓa brÈhmaÓo
ubhato sujÈto hoti mÈtito ca pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ
pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho jÈtivÈdena. So aÔÔhacattÈlÊsavassÈni
komÈrabrahmacariyaÑ carati mante adhÊyamÈno, aÔÔhacattÈlÊsavassÈni
komÈrabrahmacariyaÑ caritvÈ mante adhÊyitvÈ Ècariyassa ÈcariyadhanaÑ
pariyesati dhammenapi adhammenapi kasiyÈpi vaÓijjÈyapi gorakkhenapi
issatthenapi rÈjaporisenapi sippaÒÒatarenapi, kevalampi bhikkhÈcariyÈya
kapÈlaÑ anatimaÒÒamÈno.
So Ècariyassa ÈcariyadhanaÑ niyyÈdetvÈ dÈraÑ pariyesati dhammenapi
adhammenapi kayenapi vikkayenapi brÈhmaÓimpi udak|passaÔÔhaÑ. So
brÈhmaÓimpi gacchati, khattiyimpi gacchati, kessimpi gacchati, suddimpi
gacchati, caÓÉÈlimpi gacchati, nesÈdimpi gacchati, venimpi gacchati,
rathakÈrimpi gacchati, pukkusimpi gacchati, gabbhinimpi gacchati,
pÈyamÈnampi gacchati, utunimpi gacchati, anutunimpi gacchati. Tassa sÈ
hoti brÈhmaÓÊ kÈmatthÈpi davatthÈpi ratatthÈpi pajatthÈpi brÈhmaÓassa
brÈhmaÓÊ hoti. So sabbakammehi jÊvikaÑ1 kappeti. TamenaÑ brÈhmaÓÈ
evamÈhaÑsu “kasmÈ bhavaÑ brÈhmaÓo paÔijÈnamÈno sabbakammehi
jÊvikaÑ kappetÊ”ti. So evamÈha “seyyathÈpi bho aggi sucimpi Éahati,
asucimpi Éahati, na ca tena aggi upalippati2. EvamevaÑ kho bho
sabbakammehi cepi brÈhmaÓo jÊvikaÑ kappeti, na ca tena brÈhmaÓo
upalippati. “Sabbakammehi jÊvikaÑ kappetÊ”ti kho
______________________________________________________________
1. JÊvitaÑ (Ka)

2. Upalimpati (Ka)
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DoÓa tasmÈ brÈhmaÓo “brÈhmaÓacaÓÉÈlo”ti vuccati. EvaÑ kho DoÓa
brÈhmaÓo brÈhmaÓacaÓÉÈlo hoti.
Ye kho te DoÓa brÈhmaÓÈnaÑ pubbakÈ isayo mantÈnaÑ kattÈro
mantÈnaÑ pavattÈro. YesamidaÑ etarahi brÈhmaÓÈ porÈÓaÑ mantapadaÑ
gÊtaÑ pavuttaÑ samihitaÑ tadanugÈyanti tadanubhÈsanti
bhÈsitamanubhÈsanti sajjhÈyitamanu sajjhÈyanti vÈcitamanuvÈcenti.
SeyyathidaÑ, AÔÔhako VÈmako VÈmadevo VessÈmitto Yamadaggi A~gÊraso
BhÈradvÈjo VÈseÔÔho Kassapo Bhagu, tyassu’me paÒca brÈhmaÓe
paÒÒÈpenti brahmasamaÑ devasamaÑ mariyÈdaÑ sambhinnamariyÈdaÑ
brÈhmaÓa caÓÉÈlaÑyeva paÒcamaÑ, tesaÑ tvaÑ DoÓa katamoti.
EvaÑ sante mayaÑ bho Gotama brÈhmaÓacaÓÉÈlampi na p|rema.
AbhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu
ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. . DutiyaÑ.
3. Sa~gÈravasutta
193. Atha kho Sa~gÈravo brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Sa~gÈravo
brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bho Gotama hetu ko
paccayo, yena kadÈci dÊgharattaÑ sajjhÈyakatÈpi mantÈ nappaÔibhanti,
pageva asajjhÈyakatÈ. Ko pana bho Gotama hetu ko paccayo, yena kadÈci
dÊgharattaÑ asajjhÈyakatÈpi mantÈ paÔibhanti, pageva sajjhÈyakatÈ”ti.
YasmiÑ brÈhmaÓa samaye kÈmarÈgapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati
kÈmarÈgaparetena, uppannassa ca kÈmarÈgassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ
nappajÈnÈti. Attatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti na
passati, paratthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti na passati,
ubhayatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti na passati,
dÊgharattaÑ sajjhÈyakatÈpi mantÈ nappaÔibhanti, pageva asajjhÈyakatÈ.
SeyyathÈpi brÈhmaÓa udapatto saÑsaÔÔho lÈkhÈya vÈ haliddiyÈ vÈ nÊliyÈ vÈ
maÒjiÔÔhÈya vÈ, tattha cakkhumÈ puriso sakaÑ mukhanimittaÑ
paccavekkhamÈno yathÈbh|taÑ

(20) 5. BrÈhmaÓavagga

203

nappajÈneyya na passeyya. EvamevaÑ kho brÈhmaÓa yasmiÑ samaye
kÈmarÈgapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati kÈmarÈgaparetena, uppannassa ca
kÈmarÈgassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. Attatthampi tasmiÑ
samaye yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti na passati, paratthampi -pa-.
Ubhayatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti na passati,
dÊgharattaÑ sajjhÈyakatÈpi mantÈ nappaÔibhanti, pageva asajjhÈyakatÈ. (1)
Puna caparaÑ brÈhmaÓa yasmiÑ samaye byÈpÈdapariyuÔÔhitena cetasÈ
viharati byÈpÈdaparetena, uppannassa ca byÈpÈdassa nissaraÓaÑ
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. Attatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ
nappajÈnÈti na passati, paratthampi -pa-. Ubhayatthampi tasmiÑ samaye
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti na passati, dÊgharattaÑ sajjhÈyakatÈpi mantÈ
nappaÔibhanti, pageva asajjhÈyakatÈ. SeyyathÈpi brÈhmaÓa udapatto agginÈ
santatto ukkudhito1 ussadakajÈto2, tattha cakkhumÈ puriso sakaÑ
mukhanimittaÑ paccavekkhamÈno yathÈbh|taÑ nappajÈneyya na passeyya.
EvamevaÑ kho brÈhmaÓa yasmiÑ samaye byÈpÈdapariyuÔÔhitena cetasÈ
viharati byÈpÈdaparetena, uppannassa ca byÈpÈdassa nissaraÓaÑ
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. Attatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ
nappajÈnÈti na passati, paratthampi -pa-. Ubhayatthampi tasmiÑ samaye
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti na passati, dÊgharattaÑ sajjhÈyakatÈpi mantÈ
nappaÔibhanti, pageva asajjhÈyakatÈ. (2)
Puna caparaÑ brÈhmaÓa yasmiÑ samaye thinamiddhapariyuÔÔhitena
cetasÈ viharati thinamiddhaparetena, uppannassa ca thinamiddhassa
nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. Attatthampi tasmiÑ samaye
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti na passati, paratthampi -pa-. Ubhayatthampi
tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti na passati, dÊgharattaÑ
sajjhÈyakatÈpi mantÈ nappaÔibhanti, pageva asajjhÈyakatÈ. SeyyathÈpi
brÈhmaÓa udapatto sevÈlapaÓakapariyonaddho, tattha cakkhumÈ puriso
sakaÑ mukhanimittaÑ paccavekkhamÈno yathÈbh|taÑ nappajÈneyya na
passeyya. EvamevaÑ kho brÈhmaÓa yasmiÑ samaye
thinamiddhapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati thinamiddhaparetena, uppannassa
ca thinamiddhassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. Attatthampi
______________________________________________________________
1. UkkaÔÔhito (SÊ, I), ukkuÔÔhito (SyÈ, KaÑ)
2. UsumakajÈto (katthaci), ussurakajÈto (Ka), usmudakajÈto (Ma 3. 107 piÔÔhe)
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tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti na passati, paratthampi -pa-.
Ubhayatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti na passati,
dÊgharattaÑ sajjhÈyakatÈpi mantÈ nappaÔibhanti, pageva asajjhÈyakatÈ. (3)
Puna caparaÑ brÈhmaÓa yasmiÑ samaye
uddhaccakukkuccapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati uddhaccakukkuccaparetena,
uppannassa ca uddhaccakukkuccassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti.
Attatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti na passati,
paratthampi -pa-. Ubhayatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti
na passati, dÊgharattaÑ sajjhÈyakatÈpi mantÈ nappaÔibhanti, pageva
asajjhÈyakatÈ. SeyyathÈpi brÈhmaÓa udapatto vÈterito calito bhanto
|mijÈto1, tattha cakkhumÈ puriso sakaÑ mukhanimittaÑ paccavekkhamÈno
yathÈbh|taÑ nappajÈneyya na passeyya. EvamevaÑ kho brÈhmaÓa yasmiÑ
samaye uddhaccakukkuccapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati
uddhaccakukkuccaparetena, uppannassa ca uddhaccakukkuccassa
nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. Attatthampi tasmiÑ samaye
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti na passati, paratthampi -pa-. Ubhayatthampi
tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti na passati, dÊgharattaÑ
sajjhÈyakatÈpi mantÈ nappaÔibhanti, pageva asajjhÈyakatÈ. (4)
Puna caparaÑ brÈhmaÓa yasmiÑ samaye vicikicchÈpariyuÔÔhitena cetasÈ
viharati vicikicchÈparetena, uppannÈya ca vicikicchÈya nissaraÓaÑ
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. Attatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ
nappajÈnÈti na passati, paratthampi -pa-. Ubhayatthampi tasmiÑ samaye
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti na passati, dÊgharattaÑ sajjhÈyakatÈpi mantÈ
nappaÔibhanti, pageva asajjhÈyakatÈ. SeyyathÈpi brÈhmaÓa udapatto Èvilo
luÄito kalalÊbh|to andhakÈre nikkhitto, tattha cakkhumÈ puriso sakaÑ
mukhanimittaÑ paccavekkhamÈno yathÈbh|taÑ nappajÈneyya na passeyya.
EvamevaÑ kho brÈhmaÓa yasmiÑ samaye vicikicchÈpariyuÔÔhitena cetasÈ
viharati vicikicchÈparetena, uppannÈya ca vicikicchÈya nissaraÓaÑ
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. Attatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ
nappajÈnÈti na passati, paratthampi -pa-. Ubhayatthampi tasmiÑ samaye
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti na passati, dÊgharattaÑ sajjhÈyakatÈpi mantÈ
nappaÔibhanti, pageva asajjhÈyakatÈ. (5)
______________________________________________________________
1. UmmijÈto (I)
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YasmiÑ ca kho brÈhmaÓa samaye na kÈmarÈgapariyuÔÔhitena cetasÈ
viharati na kÈmarÈgaparetena, uppannassa ca kÈmarÈgassa nissaraÓaÑ
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Attatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ pajÈnÈti
passati, paratthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ pajÈnÈti passati,
ubhayatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ pajÈnÈti passati, dÊgharattaÑ
asajjhÈyakatÈpi mantÈ paÔibhanti, pageva sajjhÈyakatÈ. SeyyathÈpi brÈhmaÓa
udapatto asaÑsaÔÔho lÈkhÈya vÈ haliddiyÈ vÈ nÊliyÈ vÈ maÒjiÔÔhÈya vÈ, tattha
cakkhumÈ puriso sakaÑ mukhanimittaÑ paccavekkhamÈno yathÈbh|taÑ
pajÈneyya passeyya. EvamevaÑ kho brÈhmaÓa yasmiÑ samaye na
kÈmarÈgapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati -pa-. (1)
Puna caparaÑ brÈhmaÓa yasmiÑ samaye na byÈpÈdapariyuÔÔhitena
cetasÈ viharati -pa-. SeyyathÈpi brÈhmaÓa udapatto agginÈ asantatto
anukkudhito anussadakajÈto, tattha cakkhumÈ puriso sakaÑ mukhanimittaÑ
paccavekkhamÈno yathÈbh|taÑ pajÈneyya passeyya. EvamevaÑ kho
brÈhmaÓa yasmiÑ samaye na byÈpÈdapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati -pa-. (2)
Puna caparaÑ brÈhmaÓa yasmiÑ samaye na thinamiddhapariyuÔÔhitena
cetasÈ viharati -pa-. SeyyathÈpi brÈhmaÓa udapatto na
sevÈlapaÓakapariyonaddho, tattha cakkhumÈ puriso sakaÑ mukhanimittaÑ
paccavekkhamÈno yathÈbh|taÑ pajÈneyya passeyya. EvamevaÑ kho
brÈhmaÓa yasmiÑ samaye na thinamiddhapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati -pa-.
(3)
Puna caparaÑ brÈhmaÓa yasmiÑ samaye na uddhaccakukkuccapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati -pa-. SeyyathÈpi brÈhmaÓa udapatto na
vÈterito na calito na bhanto na |mijÈto, tattha cakkhumÈ puriso sakaÑ
mukhanimittaÑ paccavekkhamÈno yathÈbh|taÑ pajÈneyya passeyya.
EvamevaÑ kho brÈhmaÓa yasmiÑ samaye na uddhaccakukkuccapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati -pa-. (4)
Puna caparaÑ brÈhmaÓa yasmiÑ samaye na vicikicchÈpariyuÔÔhitena
cetasÈ viharati na vicikicchÈparetena, uppannÈya ca vicikicchÈya nissaraÓaÑ
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Attatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ pajÈnÈti
passati, paratthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ pajÈnÈti passati,
ubhayatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ pajÈnÈti passati, dÊgharattaÑ
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asajjhÈyakatÈpi mantÈ paÔibhanti, pageva sajjhÈyakatÈ. SeyyathÈpi brÈhmaÓa
udapatto accho vippasanno anÈvilo Èloke nikkhitto, tattha cakkhumÈ puriso
sakaÑ mukha nimittaÑ paccavekkhamÈno yathÈbh|taÑ pajÈneyya passeyya.
EvamevaÑ kho brÈhmaÓa yasmiÑ samaye na vicikicchÈpariyuÔÔhitena
cetasÈ viharati na vicikicchÈparetena, uppannÈya ca vicikicchÈya nissaraÓaÑ
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Attatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ pajÈnÈti
passati, paratthampi -pa-. Ubhayatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ
pajÈnÈti passati, dÊgharattaÑ asajjhÈyakatÈpi mantÈ paÔibhanti, pageva
sajjhÈyakatÈ. (5)
AyaÑ kho brÈhmaÓa hetu ayaÑ paccayo, yena kadÈci dÊgharattaÑ
sajjhÈyakatÈpi mantÈ nappaÔibhanti, pageva asajjhÈyakatÈ. AyaÑ pana
brÈhmaÓa hetu ayaÑ paccayo, yena kadÈci dÊgharattaÑ asajjhÈyakatÈpi
mantÈ paÔibhanti, pageva sajjhÈya katÈti.
AbhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu
ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. . TatiyaÑ.
4. KÈraÓapÈlÊsutta
194. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Tena kho pana samayena KÈraÓapÈlÊ1 brÈhmaÓo
LicchavÊnaÑ kammantaÑ kÈreti. AddasÈ kho KÈraÓapÈlÊ brÈhmaÓo
Pi~giyÈniÑ brÈhmaÓaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈ Pi~giyÈniÑ
brÈhmaÓaÑ etadavoca–
Handa kuto nu bhavaÑ Pi~giyÈnÊ Ègacchati divÈ divassÈti. ItohaÑ2 bho
ÈgacchÈmi samaÓassa Gotamassa santikÈti. TaÑ kiÑ maÒÒati bhavaÑ
Pi~giyÈnÊ, samaÓassa Gotamassa paÒÒÈveyyattiyaÑ paÓÉito maÒÒeti. Ko
cÈhaÑ bho, ko ca samaÓassa Gotamassa paÒÒÈveyyattiyaÑ jÈnissÈmi, sopi
n|nassa tÈdisova, yo samaÓassa Gotamassa paÒÒÈveyyattiyaÑ jÈneyyÈti.
UÄÈrÈya khalu bhavaÑ Pi~giyÈnÊ samaÓaÑ GotamaÑ pasaÑsÈya
pasaÑsatÊti. Ko cÈhaÑ bho, ko ca
______________________________________________________________
1. KaraÓapÈlÊ (Ka)

2. IdhÈhaÑ (SyÈ, KaÑ), ito hi kho ahaÑ (Ma 1. 232)
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samaÓaÑ GotamaÑ pasaÑsissÈmi, pasatthappasatthova1 so bhavaÑ Gotamo
seÔÔho devamanussÈnanti. KiÑ pana bhavaÑ Pi~giyÈnÊ atthavasaÑ
sampassamÈno samaÓe Gotame evaÑ abhippasannoti.
SeyyathÈpi bho puriso aggarasaparititto na aÒÒesaÑ hÊnÈnaÑ rasÈnaÑ
piheti. EvamevaÑ kho bho yato yato tassa bhoto Gotamassa dhammaÑ
suÓÈti yadi Suttaso yadi Geyyaso yadi VeyyÈkaraÓaso yadi
Abbhutadhammaso, tato tato na aÒÒesaÑ
puthusamaÓabrÈhmaÓappavÈdÈnaÑ piheti.
SeyyathÈpi bho puriso jighacchÈdubbalyapareto madhupiÓÉikaÑ
adhigaccheyya, so yato yato sÈyetha, labhateva2 sÈdurasaÑ asecanakaÑ.
EvamevaÑ kho bho yato yato tassa bhoto Gotamassa dhammaÑ suÓÈti yadi
Suttaso yadi Geyyaso yadi VeyyÈkaraÓaso yadi Abbhutadhammaso, tato tato
labhateva attamanataÑ, labhati cetaso pasÈdaÑ.
SeyyathÈpi bho puriso candanaghaÔikaÑ adhigaccheyya haricandanassa
vÈ lohitacandanassa vÈ, so yato yato ghÈyetha yadi m|lato yadi majjhato
yadi aggato, adhigacchateva3 surabhigandhaÑ asecanakaÑ. EvamevaÑ kho
bho yato yato tassa bhoto Gotamassa dhammaÑ suÓÈti yadi Suttaso yadi
Geyyaso yadi VeyyÈkaraÓaso yadi Abbhutadhammaso, tato tato
adhigacchati pÈmojjaÑ, adhigacchati somanassaÑ.
SeyyathÈpi bho puriso ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhagilÈno, tassa kusalo
bhisakko ÔhÈnaso ÈbÈdhaÑ nÊhareyya. EvamevaÑ kho bho yato yato tassa
bhoto Gotamassa dhammaÑ suÓÈti yadi Suttaso yadi Geyyaso yadi
VeyyÈkaraÓaso yadi Abbhutadhammaso, tato tato
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ abbhatthaÑ gacchanti.
______________________________________________________________
1. PasaÔÔhapasaÔÔho ca (SyÈ, KaÑ, Ka)
3. Adhigacchetheva (?)

2. SÈyeyya, labhetheva (Ma 1. 161 piÔÔhe)
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SeyyathÈpi bho pokkharaÓÊ acchodakÈ sÈtodakÈ sÊtodakÈ setakÈ
supatitthÈ ramaÓÊyÈ, atha puriso Ègaccheyya ghammÈbhitatto ghammapareto
kilanto tasito pipÈsito, so taÑ pokkharaÓiÑ ogÈhetvÈ nhÈtvÈ ca pivitvÈ ca
sabbadarathakilamathapariÄÈhaÑ paÔippassambheyya. EvamevaÑ kho bho
yato yato tassa bhoto Gotamassa dhammaÑ suÓÈti yadi Suttaso yadi
Geyyaso yadi VeyyÈkaraÓaso yadi Abbhutadhammaso, tato tato
sabbadarathakilamathapariÄÈhÈ paÔippassambhantÊti.
EvaÑ vutte KÈraÓapÈlÊ brÈhmaÓo uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ
karitvÈ dakkhiÓaÑ jÈÓumaÓÉalaÑ pathaviyaÑ nihantvÈ yena BhagavÈ
tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ tikkhattuÑ udÈnaÑ udÈnesi–
“Namo Tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.
Namo Tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.
Namo Tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassÈ”ti.
AbhikkantaÑ bho Pi~giyÈni abhikkantaÑ bho Pi~giyÈni, seyyathÈpi bho
Pi~giyÈni nikkujjitaÑ1 vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa
vÈ maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya “cakkhumanto
r|pÈni dakkhantÊ”ti. EvamevaÑ bhotÈ Pi~giyÈninÈ anekapariyÈyena
dhammo pakÈsito, esÈhaÑ bho Pi~giyÈni taÑ BhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ
gacchÈmi dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ
Pi~giyÈnÊ dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. . CatutthaÑ.
5. Pi~giyÈnÊsutta
195. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Tena kho pana samayena paÒcamattÈni LicchavisatÈni
BhagavantaÑ payirupÈsanti. Appekacce LicchavÊ nÊlÈ honti nÊlavaÓÓÈ
nÊlavatthÈ nÊlÈla~kÈrÈ, appekacce LicchavÊ pÊtÈ honti pÊtavaÓÓÈ pÊtavatthÈ
pÊtÈla~kÈrÈ, appekacce LicchavÊ lohitakÈ honti lohitakavaÓÓÈ lohitakavatthÈ
lohitakÈla~kÈrÈ, appekacce LicchavÊ
______________________________________________________________
1. NikujjitaÑ (Ka)
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odÈtÈ honti odÈtavaÓÓÈ odÈtavatthÈ odÈtÈla~kÈrÈ, tyassudaÑ BhagavÈ
atirocati vaÓÓena ceva yasasÈ ca.
Atha kho Pi~giyÈnÊ brÈhmaÓo uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ
karitvÈ yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ etadavoca
“paÔibhÈti maÑ BhagavÈ, paÔibhÈti maÑ SugatÈ”ti. “PaÔibhÈtu taÑ
Pi~giyÈnÊ”ti BhagavÈ avoca. Atha Pi~giyÈnÊ brÈhmaÓo Bhagavato
sammukhÈ sÈruppÈya gÈthÈya abhitthavi–
“PadmaÑ1 yathÈ kokanadaÑ2 sugandhaÑ,
PÈto siyÈ phullamavÊtagandhaÑ.
A~gÊrasaÑ passa virocamÈnaÑ,
TapantamÈdiccamivantalikkhe”ti.
Atha kho te LicchavÊ paÒcahi uttarÈsa~gasatehi Pi~giyÈniÑ brÈhmaÓaÑ
acchÈdesuÑ. Atha kho Pi~giyÈnÊ brÈhmaÓo tehi paÒcahi uttarÈsa~gasatehi
BhagavantaÑ acchÈdesi.
Atha kho BhagavÈ te LicchavÊ etadavoca “paÒcannaÑ LicchavÊ
ratanÈnaÑ pÈtubhÈvo dullabho lokasmiÑ. KatamesaÑ paÒcannaÑ?
TathÈgatassa Arahato SammÈsambuddhassa pÈtubhÈvo dullabho lokasmiÑ,
TathÈgatappaveditassa dhammavinayassa desetÈ puggalo dullabho
lokasmiÑ, TathÈgatappaveditassa dhammavinayassa desitassa viÒÒÈtÈ
puggalo dullabho lokasmiÑ, TathÈgatappaveditassa dhammavinayassa
desitassa viÒÒÈtÈ dhammÈnudhammappaÔipanno puggalo dullabho
lokasmiÑ, kataÒÒ| katavedÊ puggalo dullabho lokasmiÑ. ImesaÑ kho
LicchavÊ paÒcannaÑ ratanÈnaÑ pÈtubhÈvo dullabho lokasmin”ti3. .
PaÒcamaÑ.
6. MahÈsupinasutta
196. TathÈgatassa bhikkhave Arahato SammÈsambuddhassa pubbeva
sambodhÈ anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato paÒca mahÈsupinÈ
pÈturahesuÑ. Katame paÒca? TathÈgatassa bhikkhave Arahato
SammÈsambuddhassa pubbeva sambodhÈ anabhisambuddhassa
bodhisattasseva
______________________________________________________________
1. PadumaÑ (Ka) SaÑ 1. 81 piÔÔhepi.
3. HeÔÔhÈ 149 piÔÔhepi.

2. KokanudaÑ (SyÈ, KaÑ)
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sato ayaÑ mahÈpathavÊ mahÈsayanaÑ ahosi, HimavÈ pabbatarÈjÈ
bibbohanaÑ1 ahosi, puratthime samudde vÈmo hattho ohito ahosi, pacchime
samudde dakkhiÓo hattho ohito ahosi, dakkhiÓe samudde ubho pÈdÈ ohitÈ
ahesuÑ. TathÈgatassa bhikkhave Arahato SammÈsambuddhassa pubbeva
sambodhÈ anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato ayaÑ paÔhamo
mahÈsupino pÈturahosi.
Puna caparaÑ bhikkhave TathÈgatassa Arahato SammÈsambuddhassa
pubbeva sambodhÈ anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato tiriyÈ nÈma
tiÓajÈti nÈbhiyÈ uggantvÈ nabhaÑ Èhacca ÔhitÈ ahosi. TathÈgatassa
bhikkhave Arahato SammÈsambuddhassa pubbeva sambodhÈ
anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato ayaÑ dutiyo mahÈsupino
pÈturahosi.
Puna caparaÑ bhikkhave TathÈgatassa Arahato SammÈsambuddhassa
pubbeva sambodhÈ anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato setÈ kimÊ
kaÓhasÊsÈ pÈdehi ussakkitvÈ ( )2 yÈva jÈÓumaÓÉalÈ paÔicchÈdesuÑ.
TathÈgatassa bhikkhave Arahato SammÈsambuddhassa pubbeva sambodhÈ
anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato ayaÑ tatiyo mahÈsupino
pÈturahosi.
Puna caparaÑ bhikkhave TathÈgatassa Arahato SammÈsambuddhassa
pubbeva sambodhÈ anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato cattÈro sakuÓÈ
nÈnÈvaÓÓÈ cat|hi disÈhi ÈgantvÈ pÈdam|le nipatitvÈ sabbasetÈ sampajjiÑsu.
TathÈgatassa bhikkhave Arahato SammÈsambuddhassa pubbeva sambodhÈ
anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato ayaÑ catuttho mahÈsupino
pÈturahosi.
Puna caparaÑ bhikkhave TathÈgato ArahaÑ SammÈsambuddho
pubbeva sambodhÈ anabhisambuddho bodhisattova samÈno mahato
mÊÄhapabbatassa upar|pari ca~kamati alippamÈno mÊÄhena. TathÈgatassa
bhikkhave Arahato SammÈsambuddhassa pubbeva sambodhÈ
anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato ayaÑ paÒcamo mahÈsupino
pÈturahosi.
______________________________________________________________
1. BimbohanaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), bimba + ohanaÑ iti padavibhÈgo.
2. (Agganakhato) Katthaci dissati.
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Yampi bhikkhave TathÈgatassa Arahato SammÈsambuddhassa pubbeva
sambodhÈ anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato ayaÑ mahÈpathavÊ
mahÈsayanaÑ ahosi, himavÈ pabbatarÈjÈ bibbohanaÑ ahosi, puratthime
samudde vÈmo hattho ohito ahosi, pacchime samudde dakkhiÓo hattho ohito
ahosi, dakkhiÓe samudde ubho pÈdÈ ohitÈ ahesuÑ. TathÈgatena bhikkhave
ArahatÈ SammÈsambuddhena anuttarÈ sammÈsambodhi abhisambuddhÈ,
tassÈ abhisambodhÈya ayaÑ paÔhamo mahÈsupino pÈturahosi.
Yampi bhikkhave TathÈgatassa Arahato SammÈsambuddhassa pubbeva
sambodhÈ anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato tiriyÈ nÈma tiÓajÈti
nÈbhiyÈ uggantvÈ nabhaÑ Èhacca ÔhitÈ ahosi. TathÈgatena bhikkhave
ArahatÈ SammÈsambuddhena ariyo aÔÔha~giko maggo abhisambujjhitvÈ
yÈva devamanussehi suppakÈsito, tassa abhisambodhÈya ayaÑ dutiyo
mahÈsupino pÈturahosi.
Yampi bhikkhave TathÈgatassa Arahato SammÈsambuddhassa pubbeva
sambodhÈ anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato setÈ kimÊ kaÓhasÊsÈ
pÈdehi ussakkitvÈ yÈva jÈÓumaÓÉalÈ paÔicchÈdesuÑ. Bah| bhikkhave gihÊ
odÈtavasanÈ TathÈgataÑ pÈÓupetÈ1 saraÓaÑ gatÈ. Tassa abhisambodhÈya
ayaÑ tatiyo mahÈsupino pÈtarahosi.
Yampi bhikkhave TathÈgatassa Arahato SammÈsambuddhassa pubbeva
sambodhÈ anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato cattÈro sakuÓÈ
nÈnÈvaÓÓÈ cat|hi disÈhi ÈgantvÈ pÈdam|le nipatitvÈ sabbasetÈ sampajjiÑsu.
CattÈrome bhikkhave vaÓÓÈ khattiyÈ brÈhmaÓÈ vessÈ suddÈ, te
TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitvÈ
anuttaraÑ vimuttiÑ sacchikaronti. Tassa abhisambodhÈya ayaÑ catuttho
mahÈsupino pÈturahosi.
Yampi bhikkhave TathÈgato ArahaÑ SammÈsambuddho pubbeva
sambodhÈ anabhisambuddho bodhisattova samÈno mahato mÊÄhapabbatassa
upar|pari
______________________________________________________________
1. PÈÓupetaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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ca~kamati alippamÈno mÊÄhena. LÈbhÊ bhikkhave TathÈgato
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsana gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, taÑ1
TathÈgato agathito2 amucchito anajjhosanno3 ÈdÊnavadassÈvÊ
nissaraÓapaÒÒo paribhuÒjati. Tassa abhisambodhÈya ayaÑ paÒcamo
mahÈsupino pÈturahosi.
TathÈgatassa bhikkhave Arahato SammÈsambuddhassa pubbeva
sambodhÈ anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato ime paÒca mahÈsupinÈ
pÈturahesunti. . ChaÔÔhaÑ.
7. Vassasutta
197. PaÒcime bhikkhave vassassa antarÈyÈ, yaÑ nemittÈ4 na jÈnanti,
yattha nemittÈnaÑ cakkhu na kamati. Katame paÒca? Upari bhikkhave
ÈkÈse tejodhÈtu pakuppati, tena uppannÈ meghÈ paÔivigacchanti. AyaÑ
bhikkhave paÔhamo vassassa antarÈyo. YaÑ nemittÈ na jÈnanti, yattha
nemittÈnaÑ cakkhu na kamati.
Puna caparaÑ bhikkhave upari ÈkÈse vÈyodhÈtu pakuppati, tena
uppannÈ meghÈ paÔivigacchanti. AyaÑ bhikkhave dutiyo vassassa antarÈyo.
YaÑ nemittÈ na jÈnanti, yattha nemittÈnaÑ cakkhu na kamati.
Puna caparaÑ bhikkhave rÈhu asurindo pÈÓinÈ udakaÑ sampaÔicchitvÈ
mahÈsamudde chaÉÉeti. AyaÑ bhikkhave tatiyo vassassa antarÈyo. YaÑ
nemittÈ na jÈnanti, yattha nemittÈnaÑ cakkhu na kamati.
Puna caparaÑ bhikkhave vassavalÈhakÈ devÈ pamattÈ honti. AyaÑ
bhikkhave catuttho vassassa antarÈyo. YaÑ nemittÈ na jÈnanti, yattha
nemittÈnaÑ cakkhu na kamati.
Puna caparaÑ bhikkhave manussÈ adhammikÈ honti. AyaÑ bhikkhave
paÒcamo vassassa antarÈyo. YaÑ nemittÈ na jÈnanti, yattha nemittÈnaÑ
cakkhu na kamati. Ime kho bhikkhave paÒca vassassa antarÈyÈ, yaÑ nemittÈ
na jÈnanti, yattha nemittÈnaÑ cakkhu na kamatÊti. . SattamaÑ.
______________________________________________________________
1. Tattha ca (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
3. AnajjhÈpanno (Ka) Anajjhopanno (SÊ, SyÈ)

2. Agadhito (SyÈ, I, Ka)
4. NemittakÈ (katthaci)
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8. VÈcÈsutta
198. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgatÈ vÈcÈ subhÈsitÈ hoti no
dubbhÈsitÈ, anavajjÈ ca ananuvajjÈ ca viÒÒ|naÑ1. Katamehi paÒcahi?
KÈlena ca bhÈsitÈ hoti, saccÈ ca bhÈsitÈ hoti, saÓhÈ ca bhÈsitÈ hoti,
atthasaÑhitÈ ca bhÈsitÈ hoti, mettacittena ca bhÈsitÈ hoti. Imehi kho
bhikkhave paÒcahi a~gehi samannÈgatÈ vÈcÈ subhÈsitÈ hoti no dubbhÈsitÈ,
anavajjÈ ca ananuvajjÈ ca viÒÒ|nanti. . AÔÔhamaÑ.
9. Kulasutta
199. YaÑ bhikkhave sÊlavanto pabbajitÈ kulaÑ upasa~kamanti, tattha
manussÈ paÒcahi ÔhÈnehi bahuÑ puÒÒaÑ pasavanti. Katamehi paÒcahi?
YasmiÑ bhikkhave samaye sÊlavante pabbajite kulaÑ upasa~kamante
manussÈ disvÈ cittÈni pasÈdenti2, saggasaÑvattanikaÑ bhikkhave taÑ kulaÑ
tasmiÑ samaye paÔipadaÑ paÔipannaÑ hoti.
YasmiÑ bhikkhave samaye sÊlavante pabbajite kulaÑ upasa~kamante
manussÈ paccuÔÔhenti abhivÈdenti ÈsanaÑ denti, uccÈkulÊnasaÑvattanikaÑ
bhikkhave taÑ kulaÑ tasmiÑ samaye paÔipadaÑ paÔipannaÑ hoti.
YasmiÑ bhikkhave samaye sÊlavante pabbajite kulaÑ upasa~kamante
manussÈ maccheramalaÑ paÔivinenti3, mahesakkhasaÑvattanikaÑ
bhikkhave taÑ kulaÑ tasmiÑ samaye paÔipadaÑ paÔipannaÑ hoti.
YasmiÑ bhikkhave samaye sÊlavante pabbajite kulaÑ upasa~kamante
manussÈ yathÈsatti yathÈbalaÑ saÑvibhajanti, mahÈbhogasaÑvattanikaÑ
bhikkhave taÑ kulaÑ tasmiÑ samaye paÔipadaÑ paÔipannaÑ hoti.
YasmiÑ bhikkhave samaye sÊlavante pabbajite kulaÑ upasa~kamante
manussÈ paripucchanti paripaÒhanti dhammaÑ suÓanti,
mahÈpaÒÒÈsaÑvattanikaÑ bhikkhave taÑ kulaÑ tasmiÑ samaye paÔipadaÑ
paÔipannaÑ hoti. YaÑ bhikkhave sÊlavanto pabbajitÈ kulaÑ upasa~kamanti,
tattha manussÈ imehi paÒcahi ÔhÈnehi bahuÑ puÒÒaÑ pasavantÊti. .
NavamaÑ.
______________________________________________________________
1. AnanuvajjÈ viÒÒ|naÑ (SyÈ, KaÑ)
3. PaÔivinodenti (SÊ, I)

2. PasÊdanti (SyÈ, KaÑ, Ka)
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10. NissÈraÓÊyasutta

200. PaÒcimÈ bhikkhave nissÈraÓÊyÈ1 dhÈtuyo. KatamÈ paÒca? Idha
bhikkhave bhikkhuno kÈmaÑ2 manasikaroto kÈmesu cittaÑ na pakkhandati
nappasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati, nekkhammaÑ kho panassa
manasikaroto nekkhamme cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati vimuccati,
tassa taÑ cittaÑ sugataÑ3 subhÈvitaÑ suvuÔÔhitaÑ suvimuttaÑ
suvisaÑyuttaÑ4 kÈmehi, ye ca kÈmapaccayÈ uppajjanti ÈsavÈ
vighÈtapariÄÈhÈ, mutto so tehi, na so taÑ vedanaÑ vediyati, idamakkhÈtaÑ
kÈmÈnaÑ nissaraÓaÑ. (1)
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhuno byÈpÈdaÑ manasikaroto byÈpÈde
cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati, abyÈpÈdaÑ
kho panassa manasikaroto abyÈpÈde cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati
vimuccati, tassa taÑ cittaÑ sugataÑ subhÈvitaÑ suvuÔÔhitaÑ suvimuttaÑ
suvisaÑyuttaÑ byÈpÈdena, ye ca byÈpÈdapaccayÈ uppajjanti ÈsavÈ
vighÈtapariÄÈhÈ, mutto so tehi, na so taÑ vedanaÑ vediyati, idamakkhÈtaÑ
byÈpÈdassa nissaraÓaÑ. (2)
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhuno vihesaÑ manasikaroto vihesÈya
cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati, avihesaÑ kho
panassa manasikaroto avihesÈya cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati
vimuccati, tassa taÑ cittaÑ sugataÑ subhÈvitaÑ suvuÔÔhitaÑ suvimuttaÑ
suvisaÑyuttaÑ vihesÈya, ye ca vihesÈpaccayÈ uppajjanti ÈsavÈ
vighÈtapariÄÈhÈ, mutto so tehi, na so taÑ vedanaÑ vediyati, idamakkhÈtaÑ
vihesÈya nissaraÓaÑ. (3)
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhuno r|paÑ manasikaroto r|pe cittaÑ
na pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati, ar|paÑ kho panassa
manasikaroto ar|pe cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati vimuccati, tassa
taÑ cittaÑ sugataÑ subhÈvitaÑ suvuÔÔhitaÑ suvimuttaÑ suvisaÑyuttaÑ
r|pehi, ye ca r|papaccayÈ uppajjanti ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ, mutto so tehi,
na so taÑ vedanaÑ vediyati, idamakkhÈtaÑ r|pÈnaÑ nissaraÓaÑ. (4)
______________________________________________________________
1. NissaraÓÊyÈ (I), nissaraÓiyÈ (DÊ 3. 199)
2. KÈme (SyÈ, KaÑ) DÊ 3. 199 piÔÔhepi.
3. SukataÑ (I, Ka)
4. VisaÑyuttaÑ (katthaci, DÊ 3. 199 piÔÔhepi)
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Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhuno sakkÈyaÑ manasikaroto sakkÈye
cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati,
sakkÈyanirodhaÑ kho panassa manasikaroto sakkÈyanirodhe cittaÑ
pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati vimuccati. Tassa taÑ cittaÑ sugataÑ
subhÈvitaÑ suvuÔÔhitaÑ suvimuttaÑ suvisaÑyuttaÑ sakkÈyena, ye ca
sakkÈyapaccayÈ uppajjanti ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ, mutto so tehi, na so taÑ
vedanaÑ vediyati, idamakkhÈtaÑ sakkÈyassa nissaraÓaÑ. (5)
Tassa kÈmanandÊpi nÈnuseti, byÈpÈdanandÊpi nÈnuseti, vihesÈnandÊpi
nÈnuseti, r|panandÊpi nÈnuseti, sakkÈyanandÊpi nÈnuseti. (So)1
kÈmanandiyÈpi ananusayÈ byÈpÈdanandiyÈpi ananusayÈ vihesÈnandiyÈpi
ananusayÈ r|panandiyÈpi ananusayÈ sakkÈyanandiyÈpi ananusayÈ ayaÑ
vuccati bhikkhave bhikkhu niranusayo, acchecchi2 taÓhaÑ, vivattayi3
saÑyojanaÑ, sammÈ mÈnÈbhisamayÈ antamakÈsi dukkhassa. ImÈ kho
bhikkhave paÒca nissÈraÓÊyÈ dhÈtuyoti. . DasamaÑ.
BrÈhmaÓavaggo paÒcamo.
TassuddÈnaÑ
SoÓo DoÓo Sa~gÈravo, KÈraÓapÈlÊ ca Pi~giyÈnÊ.
SupinÈ ca VassÈ VÈcÈ, KulaÑ NissÈraÓÊyena cÈti.

Catuttho paÓÓÈsako samatto.

______________________________________________________________
1. ( ) Katthaci natthi.

2. Acchejji (SyÈ, KaÑ, Ka)

3. VÈvattayi (SÊ)

5. PaÒcamapaÓÓÈsaka
(21) 1. Kimilavagga
1. Kimilasutta
201. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ KimilÈyaÑ1 viharati VeÄuvane. Atha kho
ÈyasmÈ Kimilo2 yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Kimilo
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena TathÈgate
parinibbute saddhammo na ciraÔÔhitiko hotÊ”ti. Idha Kimila TathÈgate
parinibbute bhikkh| bhikkhuniyo upÈsakÈ upÈsikÈyo Satthari agÈravÈ
viharanti appatissÈ, dhamme agÈravÈ viharanti appatissÈ, saÑghe agÈravÈ
viharanti appatissÈ, sikkhÈya agÈravÈ viharanti appatissÈ, aÒÒamaÒÒaÑ
agÈravÈ viharanti appatissÈ. AyaÑ kho Kimila hetu ayaÑ paccayo, yena
TathÈgate parinibbute saddhammo na ciraÔÔhitiko hotÊti.
Ko pana bhante hetu ko paccayo, yena TathÈgate parinibbute
saddhammo ciraÔÔhitiko hotÊti. Idha Kimila TathÈgate parinibbute bhikkh|
bhikkhuniyo upÈsakÈ upÈsikÈyo Satthari sagÈravÈ viharanti sappatissÈ,
dhamme sagÈravÈ viharanti sappatissÈ, saÑghe sagÈravÈ viharanti
sappatissÈ, sikkhÈya sagÈravÈ viharanti sappatissÈ, aÒÒamaÒÒaÑ sagÈravÈ
viharanti sappatissÈ. AyaÑ kho Kimila hetu ayaÑ paccayo, yena TathÈgate
parinibbute saddhammo ciraÔÔhitiko hotÊti. . PaÔhamaÑ.
2. Dhammassavanasutta
202. PaÒcime bhikkhave ÈnisaÑsÈ dhammassavane. Katame paÒca,
assutaÑ suÓÈti, sutaÑ pariyodÈpeti, ka~khaÑ vitarati3, diÔÔhiÑ ujuÑ karoti,
cittamassa pasÊdati. Ime kho bhikkhave paÒca ÈnisaÑsÈ dhammassavaneti. .
DutiyaÑ.
______________________________________________________________
1. KimbilÈyaÑ (SÊ, I)

2. Kimbilo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

3. Vihanati (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
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3. AssÈjÈnÊyasutta
203. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgato raÒÒo bhadro1 assÈjÈnÊyo
rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo, raÒÒo a~gantveva sa~khaÑ gacchati.
Katamehi paÒcahi? Ajjavena javena maddavena khantiyÈ soraccena.
Imehi kho bhikkhave paÒcahi a~gehi samannÈgato raÒÒo bhadro assÈjÈnÊyo
rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo, raÒÒo a~gantveva sa~khaÑ gacchati. EvamevaÑ
kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti
pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa.
Katamehi paÒcahi? Ajjavena javena maddavena khantiyÈ soraccena.
Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo
hoti pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ
lokassÈti. . TatiyaÑ.
4. Balasutta
204. PaÒcimÈni bhikkhave balÈni. KatamÈni paÒca? SaddhÈbalaÑ
hiribalaÑ ottappabalaÑ vÊriyabalaÑ paÒÒÈbalaÑ. ImÈni kho bhikkhave
paÒca balÈnÊti. . CatutthaÑ.
5. Cetokhilasutta
205. * PaÒcime bhikkhave cetokhilÈ. Katame paÒca? Idha bhikkhave
bhikkhu Satthari ka~khati vicikicchati nÈdhimuccati na sampasÊdati. Yo so
bhikkhave bhikkhu Satthari ka~khati vicikicchati nÈdhimuccati na
sampasÊdati, tassa cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya
padhÈnÈya. Yassa cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya
padhÈnÈya. AyaÑ paÔhamo cetokhilo.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu dhamme ka~khati -pa-. SaÑghe
ka~khati -pa-. SikkhÈya ka~khati -pa-. SabrahmacÈrÊsu kupito hoti
anattamano Èhatacitto khilajÈto. Yo so bhikkhave bhikkhu sabrahmacÈrÊsu
kupito
______________________________________________________________
1. Bhaddo (I)

* AÑ 3. 252; Ma 1. 145; DÊ 3. 198 piÔÔhesupi.
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hoti anattamano Èhatacitto khilajÈto, tassa cittaÑ na namati ÈtappÈya
anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya. Yassa cittaÑ na namati ÈtappÈya
anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya. AyaÑ paÒcamo cetokhilo. Ime kho
bhikkhave paÒca cetokhilÈti. . PaÒcamaÑ.
6. Vinibandhasutta
206. PaÒcime bhikkhave cetasovinibandhÈ1. Katame paÒca, idha
bhikkhave bhikkhu kÈmesu avÊtarÈgo2 hoti avigatacchando avigatapemo
avigatapipÈso avigatapariÄÈho avigatataÓho. Yo so bhikkhave bhikkhu
kÈmesu avÊtarÈgo hoti avigata cchando avigatapemo avigatapipÈso
avigatapariÄÈho avigatataÓho, tassa cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya
sÈtaccÈya padhÈnÈya. Yassa cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya
padhÈnÈya. AyaÑ paÔhamo cetasovinibandho.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu kÈye avÊtarÈgo hoti -pa- r|pe
avÊtarÈgo hoti -pa- yÈvadatthaÑ udarÈvadehakaÑ bhuÒjitvÈ seyyasukhaÑ
passasukhaÑ middhasukhaÑ anuyutto viharati -pa- aÒÒataraÑ devanikÈyaÑ
paÓidhÈya brahmacariyaÑ carati “iminÈhaÑ sÊlena vÈ vatena vÈ tapena vÈ
brahmacariyena vÈ devo vÈ bhavissÈmi devaÒÒataro vÈ”ti. Yo so bhikkhave
bhikkhu aÒÒataraÑ devanikÈyaÑ paÓidhÈya brahmacariyaÑ carati
“iminÈhaÑ sÊlena vÈ vatena vÈ tapena vÈ brahmacariyena vÈ devo vÈ
bhavissÈmi devaÒÒataro vÈ”ti. Tassa cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya
sÈtaccÈya padhÈnÈya. Yassa cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya
padhÈnÈya. AyaÑ paÒcamo cetasovinibandho. Ime kho bhikkhave paÒca
cetasovinibandhÈti. . ChaÔÔhaÑ.
7. YÈgusutta
207. PaÒcime bhikkhave ÈnisaÑsÈ yÈguyÈ. Katame paÒca, khuddaÑ3
paÔihanati, pipÈsaÑ paÔivineti, vÈtaÑ anulometi, vatthiÑ sodheti,
______________________________________________________________
1. CetovinibaddhÈ (SÈratthadÊpanÊÔÊkÈyaÑ)
3. KhudaÑ (SÊ, I) KhudhÈti sakkatÈnulomaÑ.

2. AvigatarÈgo (Ka)
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ÈmÈvasesaÑ pÈceti. Ime kho bhikkhave paÒca ÈnisaÑsÈ yÈguyÈti. .
SattamaÑ.
8. DantakaÔÔhasutta
208. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ dantakaÔÔhassa akhÈdane. Katame
paÒca, acakkhussaÑ, mukhaÑ duggandhaÑ hoti, rasaharaÓiyo na
visujjhanti, pittaÑ semhaÑ bhattaÑ pariyonandhati1, bhattamassa
nacchÈdeti. Ime kho bhikkhave paÒca ÈdÊnavÈ dantakaÔÔhassa akhÈdane.
PaÒcime bhikkhave ÈnisaÑsÈ dantakaÔÔhassa khÈdane. Katame paÒca,
cakkhussaÑ, mukhaÑ na duggandhaÑ hoti, rasaharaÓiyo visujjhanti, pittaÑ
semhaÑ bhattaÑ na pariyonandhati, bhattamassa chÈdeti. Ime kho
bhikkhave paÒca ÈnisaÑsÈ dantakaÔÔhassa khÈdaneti. . AÔÔhamaÑ.
9. GÊtassarasutta
209. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ Èyatakena gÊtassarena dhammaÑ
bhaÓantassa. Katame paÒca, attanÈpi tasmiÑ sare sÈrajjati, parepi tasmiÑ
sare sÈrajjanti, gahapatikÈpi ujjhÈyanti “yatheva mayaÑ gÈyÈma, evameva
kho samaÓÈ sakyaputtiyÈ gÈyantÊ”ti, sarakuttimpi nikÈmayamÈnassa
samÈdhissa bha~go hoti, pacchimÈ janatÈ diÔÔhÈnugatiÑ Èpajjati. Ime kho
bhikkhave paÒca ÈdÊnavÈ Èyatakena gÊtassarena dhammaÑ bhaÓantassÈti. .
NavamaÑ.
10. MuÔÔhassatisutta
210. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ muÔÔhassatissa asampajÈnassa niddaÑ
okkamayato. Katame paÒca, dukkhaÑ supati, dukkhaÑ paÔibujjhati,
pÈpakaÑ supinaÑ passati, devatÈ na rakkhanti, asuci muccati. Ime kho
bhikkhave paÒca ÈdÊnavÈ muÔÔhassatissa asampajÈnassa niddaÑ
okkamayato.
PaÒcime bhikkhave ÈnisaÑsÈ upaÔÔhitassatissa sampajÈnassa niddaÑ
okkamayato. Katame paÒca, sukhaÑ supati, sukhaÑ paÔibujjhati, na
pÈpakaÑ supinaÑ
______________________________________________________________
1. Pariyonaddhanti (SÊ, I), pariyonaddhati (SyÈ, KaÑ, Ka) Vi 4. 278 piÔÔhe passitabbaÑ.
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passati, devatÈ rakkhanti, asuci na muccati. Ime kho bhikkhave paÒca
ÈnisaÑsÈ upaÔÔhitassatissa sampajÈnassa niddaÑ okkamayatoti. . DasamaÑ.
Kimilavaggo paÔhamo.
TassuddÈnaÑ
Kimilo DhammassavanaÑ, ŒjÈnÊyo BalaÑ KhilaÑ.
VinibandhaÑ YÈgu KaÔÔhaÑ, GÊtaÑ MuÔÔhassatinÈ cÈti.
_____
(22) 2. Akkosakavagga
1. Akkosakasutta
211. Yo so bhikkhave bhikkhu akkosakaparibhÈsako ariy|pavÈdÊ
sabrahma carÊnaÑ, tassa paÒca ÈdÊnavÈ pÈÔika~khÈ. Katame paÒca? PÈrÈjiko
vÈ hoti chinna paripantho1, aÒÒataraÑ vÈ saÑkiliÔÔhaÑ ÈpattiÑ Èpajjati,
bÈÄhaÑ vÈ rogÈta~kaÑ phusati, samm|Äho kÈlaÑ karoti, kÈyassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. Yo so
bhikkhave bhikkhu akkosakaparibhÈsako ariy|pavÈdÊ sabrahmacÈrÊnaÑ,
tassa ime paÒca ÈdÊnavÈ pÈÔika~khÈti. . PaÔhamaÑ.
2. BhaÓÉanakÈrakasutta
212. Yo so bhikkhave bhikkhu bhaÓÉanakÈrako kalahakÈrako
vivÈdakÈrako bhassakÈrako saÑghe adhikaraÓakÈrako, tassa paÒca ÈdÊnavÈ
pÈÔika~khÈ. Katame paÒca? AnadhigataÑ nÈdhigacchati, adhigatÈ2
parihÈyati, pÈpako kittisaddo abbhuggacchati, samm|Äho kÈlaÑ karoti,
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ
upapajjati. Yo so bhikkhave bhikkhu bhaÓÉanakÈrako kalahakÈrako
vivÈdakÈrako bhassakÈrako saÑghe adhikaraÓakÈrako, tassa ime paÒca
ÈdÊnavÈ pÈÔika~khÈti. . DutiyaÑ.
______________________________________________________________
1. Chinnaparibandho (Ka)
2. AdhigataÑ (sabbattha), upari 222 sutte pana adhigatÈtipi dissati.
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3. SÊlasutta
213. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ dussÊlassa sÊlavipattiyÈ. Katame
paÒca, idha bhikkhave dussÊlo sÊlavipanno pamÈdÈdhikaraÓaÑ mahatiÑ
bhogajÈniÑ nigacchati. AyaÑ bhikkhave paÔhamo ÈdÊnavo dussÊlassa
sÊlavipattiyÈ.
Puna caparaÑ bhikkhave dussÊlassa sÊlavipannassa pÈpako kittisaddo
abbhuggacchati. AyaÑ bhikkhave dutiyo ÈdÊnavo dussÊlassa sÊlavipattiyÈ.
Puna caparaÑ bhikkhave dussÊlo sÊlavipanno yaÒÒadeva parisaÑ
upasa~kamati yadi khattiyaparisaÑ yadi brÈhmaÓaparisaÑ yadi
gahapatiparisaÑ yadi samaÓaparisaÑ, avisÈrado upasa~kamati ma~kubh|to.
AyaÑ bhikkhave tatiyo ÈdÊnavo dussÊlassa sÊlavipattiyÈ.
Puna caparaÑ bhikkhave dussÊlo sÊlavipanno samm|Äho kÈlaÑ karoti.
AyaÑ bhikkhave catuttho ÈdÊnavo dussÊlassa sÊlavipattiyÈ.
Puna caparaÑ bhikkhave dussÊlo sÊlavipanno kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. AyaÑ bhikkhave
paÒcamo ÈdÊnavo dussÊlassa sÊlavipattiyÈ. Ime kho bhikkhave paÒca ÈdÊnavÈ
dussÊlassa sÊlavipattiyÈ.
PaÒcime bhikkhave ÈnisaÑsÈ sÊlavato sÊlasampadÈya. Katame paÒca,
idha bhikkhave sÊlavÈ sÊlasampanno appamÈdÈdhikaraÓaÑ mahantaÑ
bhogakkhandhaÑ adhigacchati. AyaÑ bhikkhave paÔhamo ÈnisaÑso sÊlavato
sÊlasampadÈya.
Puna caparaÑ bhikkhave sÊlavato sÊlasampannassa kalyÈÓo kittisaddo
abbhuggacchati. AyaÑ bhikkhave dutiyo ÈnisaÑso sÊlavato sÊlasampadÈya.
Puna caparaÑ bhikkhave sÊlavÈ sÊlasampanno yaÒÒadeva parisaÑ
upasa~kamati yadi khattiyaparisaÑ yadi brÈhmaÓaparisaÑ yadi
gahapatiparisaÑ yadi samaÓaparisaÑ, visÈrado upasa~kamati ama~kubh|to.
AyaÑ bhikkhave tatiyo ÈnisaÑso sÊlavato sÊlasampadÈya.
______________________________________________________________
* Vi 3. 221; DÊ 3. 196 piÔÔhesu.
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Puna caparaÑ bhikkhave sÊlavÈ sÊlasampanno asamm|Äho kÈlaÑ karoti.
AyaÑ bhikkhave catuttho ÈnisaÑso sÊlavato sÊlasampadÈya.
Puna caparaÑ bhikkhave sÊlavÈ sÊlasampanno kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. AyaÑ bhikkhave paÒcamo
ÈnisaÑso sÊlavato sÊlasampadÈya. Ime kho bhikkhave paÒca ÈnisaÑsÈ
sÊlavato sÊlasampadÈyÈti. . TatiyaÑ.
4. BahubhÈÓisutta
214. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ bahubhÈÓismiÑ puggale. Katame
paÒca? MusÈ bhaÓati, pisuÓaÑ bhaÓati, pharusaÑ bhaÓati, samphappalÈpaÑ
bhaÓati, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ
upapajjati. Ime kho bhikkhave paÒca ÈdÊnavÈ bahubhÈÓismiÑ puggale.
PaÒcime bhikkhave ÈnisaÑsÈ mantabhÈÓismiÑ puggale. Katame paÒca?
Na musÈ bhaÓati, na pisuÓaÑ bhaÓati, na pharusaÑ bhaÓati, na
samphappalÈpaÑ bhaÓati, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ
lokaÑ upapajjati. Ime kho bhikkhave paÒca ÈnisaÑsÈ mantabhÈÓismiÑ
puggaleti. . CatutthaÑ.
5. PaÔhama akkhantisutta
215. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ akkhantiyÈ. Katame paÒca? Bahuno
janassa appiyo hoti amanÈpo, verabahulo ca hoti, vajjabahulo ca, samm|Äho
kÈlaÑ karoti, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ
nirayaÑ upapajjati. Ime kho bhikkhave paÒca ÈdÊnavÈ akkhantiyÈ.
PaÒcime bhikkhave ÈnisaÑsÈ khantiyÈ. Katame paÒca? Bahuno janassa
piyo hoti manÈpo, na verabahulo hoti, na vajjabahulo, asamm|Äho kÈlaÑ
karoti, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. Ime
kho bhikkhave paÒca ÈnisaÑsÈ khantiyÈti. . PaÒcamaÑ.
6. Dutiya akkhantisutta
216. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ akkhantiyÈ. Katame paÒca? Bahuno
janassa appiyo hoti amanÈpo, luddo ca hoti, vippaÔisÈrÊ
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ca, samm|Äho kÈlaÑ karoti, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ
vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. Ime kho bhikkhave paÒca ÈdÊnavÈ akkhantiyÈ.
PaÒcime bhikkhave ÈnisaÑsÈ khantiyÈ. Katame paÒca? Bahuno janassa
piyo hoti manÈpo, aluddo ca hoti, avippaÔisÈrÊ ca, asamm|Äho kÈlaÑ karoti,
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. Ime kho
bhikkhave paÒca ÈnisaÑsÈ khantiyÈti. . ChaÔÔhaÑ.
7. PaÔhama apÈsÈdikasutta
217. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ apÈsÈdike. Katame paÒca? AttÈpi
attÈnaÑ upavadati, anuvicca viÒÒ| garahanti, pÈpako kittisaddo
abbhuggacchati, samm|Äho kÈlaÑ karoti, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. Ime kho bhikkhave paÒca
ÈdÊnavÈ apÈsÈdike.
PaÒcime bhikkhave ÈnisaÑsÈ pÈsÈdike. Katame paÒca? AttÈpi attÈnaÑ
na upavadati, anuvicca viÒÒ| pasaÑsanti, kalyÈÓo kittisaddo
abbhuggacchati, asamm|Äho kÈlaÑ karoti, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. Ime kho bhikkhave paÒca ÈnisaÑsÈ
pÈsÈdiketi. . SattamaÑ.
8. Dutiya apÈsÈdikasutta
218. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ apÈsÈdike. Katame paÒca? AppasannÈ
nappasÊdanti, pasannÈnaÒca ekaccÈnaÑ aÒÒathattaÑ hoti, SatthusÈsanaÑ
akataÑ1 hoti, pacchimÈ janatÈ diÔÔhÈnugatiÑ Èpajjati, cittamassa nappasÊdati.
Ime kho bhikkhave paÒca ÈdÊnavÈ apÈsÈdike.
PaÒcime bhikkhave ÈnisaÑsÈ pÈsÈdike. Katame paÒca? AppasannÈ
pasÊdanti, pasannÈnaÒca bhiyyobhÈvo hoti, SatthusÈsanaÑ kataÑ hoti,
pacchimÈ janatÈ diÔÔhÈnugatiÑ Èpajjati, cittamassa pasÊdati. Ime kho
bhikkhave paÒca ÈnisaÑsÈ pÈsÈdiketi. . AÔÔhamaÑ.
______________________________________________________________
1. Na kataÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)

224

PaÒcakanipÈtapÈÄi
9. Aggisutta

219. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ aggismiÑ. Katame paÒca? Acakkhusso
dubbaÓÓakaraÓo dubbalakaraÓo sa~gaÓikÈpavaÉÉhano1
tiracchÈnakathÈpavattaniko hoti. Ime kho bhikkhave paÒca ÈdÊnavÈ
aggisminti. . NavamaÑ.
10. MadhurÈsutta
220. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ MadhurÈyaÑ. Katame paÒca? VisamÈ
bahurajÈ caÓÉasunakhÈ vÈÄayakkhÈ dullabhapiÓÉÈ. Ime kho bhikkhave
paÒca ÈdÊnavÈ madhurÈyanti. . DasamaÑ.
Akkosakavaggo dutiyo.
TassuddÈnaÑ
AkkosabhaÓÉanasÊlaÑ, BahubhÈÓÊ dve Akhantiyo.
ApÈsÈdikÈ dve vuttÈ, AggasmiÑ Madhurena cÈti.
_____
(23) 3. DÊghacÈrikavagga
1. PaÔhamadÊghacÈrikasutta
221. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ dÊghacÈrikaÑ anavatthacÈrikaÑ
anuyuttassa viharato. Katame paÒca? AssutaÑ na suÓÈti, sutaÑ na
pariyodÈpeti, sutenekaccena avisÈrado hoti, gÈÄhaÑ2 rogÈta~kaÑ phusati, na
ca mittavÈ hoti. Ime kho bhikkhave paÒca ÈdÊnavÈ dÊghacÈrikaÑ
anavatthacÈrikaÑ anuyuttassa viharato.
PaÒcime bhikkhave ÈnisaÑsÈ samavatthacÈre. Katame paÒca? AssutaÑ
suÓÈti, sutaÑ pariyodÈpeti, sutenekaccena visÈrado hoti, na gÈÄhaÑ
rogÈta~kaÑ phusati, mittavÈ ca hoti. Ime kho bhikkhave paÒca ÈnisaÑsÈ
samavatthacÈreti. . PaÔhamaÑ.
______________________________________________________________
1. Sa~gaÓikÈpavaddhano (SÊ), sa~gaÓikÈrÈmabandhano (Ka)

2. BÈÄhaÑ (SyÈ)
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2. DutiyadÊghacÈrikasutta
222. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ dÊghacÈrikaÑ anavatthacÈrikaÑ
anuyuttassa viharato. Katame paÒca? AnadhigataÑ nÈdhigacchati, adhigatÈ
parihÈyati, adhigatenekaccena avisÈrado hoti, gÈÄhaÑ rogÈta~kaÑ phusati,
na ca mittavÈ hoti. Ime kho bhikkhave paÒca ÈdÊnavÈ dÊghacÈrikaÑ
anavatthacÈrikaÑ anuyuttassa viharato.
PaÒcime bhikkhave ÈnisaÑsÈ samavatthacÈre. Katame paÒca?
AnadhigataÑ adhigacchati, adhigatÈ na parihÈyati, adhigatenekaccena
visÈrado hoti, na gÈÄhaÑ rogÈta~kaÑ phusati, mittavÈ ca hoti. Ime kho
bhikkhave paÒca ÈnisaÑsÈ samavatthacÈreti. . DutiyaÑ.
3. AtinivÈsasutta
223. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ atinivÈse. Katame paÒca? BahubhaÓÉo
hoti bahubhaÓÉasannicayo, bahubhesajjo hoti bahubhesajjasannicayo,
bahukicco hoti bahukaraÓÊyo, byatto kiÑkaraÓÊyesu saÑsaÔÔho viharati
gahaÔÔhapabbajitehi ananulomikena gihisaÑsaggena, tamhÈ ca ÈvÈsÈ
pakkamanto sÈpekkho pakkamati. Ime kho bhikkhave paÒca ÈdÊnavÈ
atinivÈse.
PaÒcime bhikkhave ÈnisaÑsÈ samavatthavÈse. Katame paÒca? Na
bahubhaÓÉo hoti na bahubhaÓÉasannicayo, na bahubhesajjo hoti na
bahubhesajjasannicayo, na bahukicco hoti na bahukaraÓÊyo, na byatto
kiÑkaraÓÊyesu asaÑsaÔÔho viharati gahaÔÔhapabbajitehi ananulomikena
gihisaÑsaggena, tamhÈ ca ÈvÈsÈ pakkamanto anapekkho pakkamati. Ime
kho bhikkhave paÒca ÈnisaÑsÈ samavatthavÈseti. . TatiyaÑ.
4. MaccharÊsutta
224. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ atinivÈse. Katame paÒca?
ŒvÈsamaccharÊ hoti, kulamaccharÊ hoti, lÈbhamaccharÊ hoti, vaÓÓamaccharÊ
hoti, dhammamaccharÊ hoti. Ime kho bhikkhave paÒca ÈdÊnavÈ atinivÈse.
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PaÒcime bhikkhave ÈnisaÑsÈ samavatthavÈse. Katame paÒca? Na
ÈvÈsamaccharÊ hoti, na kulamaccharÊ hoti, na lÈbhamaccharÊ hoti, na
vaÓÓamaccharÊ hoti, na dhammamaccharÊ hoti. Ime kho bhikkhave paÒca
ÈnisaÑsÈ samavatthavÈseti. . CatutthaÑ.
5. PaÔhamakul|pakasutta
225. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ kul|pake1. Katame paÒca?
AnÈmantacÈre Èpajjati, raho nisajjÈya Èpajjati, paÔicchanne Èsane Èpajjati,
mÈtugÈmassa uttari chappaÒcavÈcÈhi dhammaÑ desento Èpajjati,
kÈmasa~kappabahulo viharati. Ime kho bhikkhave paÒca ÈdÊnavÈ kul|paketi.
. PaÒcamaÑ.
6. Dutiyakul|pakasutta
226. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ kul|pakassa bhikkhuno ativelaÑ
kulesu saÑsaÔÔhassa viharato. Katame paÒca? MÈtugÈmassa
abhiÓhadassanaÑ, dassane sati saÑsaggo, saÑsagge sati vissÈso, vissÈse sati
otÈro, otiÓÓacittassetaÑ pÈÔika~khaÑ “anabhirato vÈ brahmacariyaÑ
carissati, aÒÒataraÑ vÈ saÑkiliÔÔhaÑ ÈpattiÑ Èpajjissati, sikkhaÑ vÈ
paccakkhÈya hÊnÈyÈvattissati”. Ime kho bhikkhave paÒca ÈdÊnavÈ
kul|pakassa bhikkhuno ativelaÑ kulesu saÑsaÔÔhassa viharatoti. .
ChaÔÔhaÑ.
7. Bhogasutta
227. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ bhogesu. Katame paÒca?
AggisÈdhÈraÓÈ bhogÈ, udakasÈdhÈraÓÈ bhogÈ, rÈjasÈdhÈraÓÈ bhogÈ,
corasÈdhÈraÓÈ bhogÈ, appiyehi dÈyÈdehi sÈdhÈraÓÈ bhogÈ. Ime kho
bhikkhave paÒca ÈdÊnavÈ bhogesu.
PaÒcime bhikkhave ÈnisaÑsÈ bhogesu. Katame paÒca? Bhoge nissÈya
attÈnaÑ sukheti pÊÓeti sammÈ sukhaÑ pariharati, mÈtÈpitaro sukheti pÊÓeti
sammÈ sukhaÑ pariharati, puttadÈradÈsakammakaraporise
______________________________________________________________
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sukheti pÊÓeti sammÈ sukhaÑ pariharati, mittÈmacce sukheti pÊÓeti sammÈ
sukhaÑ pariharati, samaÓabrÈhmaÓesu uddhaggikaÑ dakkhiÓaÑ patiÔÔhÈpeti
sovaggikaÑ sukhavipÈkaÑ saggasaÑvattanikaÑ. Ime kho bhikkhave paÒca
ÈnisaÑsÈ bhoges|ti. . SattamaÑ.
8. Uss|rabhattasutta
228. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ uss|rabhatte kule. Katame paÒca? Ye
te atithÊ pÈhunÈ, te na kÈlena paÔip|jenti. YÈ tÈ balipaÔiggÈhikÈ devatÈ, tÈ na
kÈlena paÔip|jenti. Ye te samaÓabrÈhmaÓÈ ekabhattikÈ ratt|paratÈ viratÈ
vikÈlabhojanÈ, te na kÈlena paÔip|jenti. DÈsakammakaraporisÈ vimukhÈ
kammaÑ karonti. TÈvatakaÑyeva asamayena bhuttaÑ anojavantaÑ hoti.
Ime kho bhikkhave paÒca ÈdÊnavÈ uss|rabhatte kule.
PaÒcime bhikkhave ÈnisaÑsÈ samayabhatte kule. Katame paÒca? Ye te
atithÊ pÈhunÈ, te kÈlena paÔip|jenti. YÈ tÈ balipaÔiggÈhikÈ devatÈ, tÈ kÈlena
paÔip|jenti. Ye te samaÓabrÈhmaÓÈ ekabhattikÈ ratt|paratÈ viratÈ
vikÈlabhojanÈ, te kÈlena paÔip|jenti. DÈsakammakaraporisÈ avimukhÈ
kammaÑ karonti. TÈvatakaÑyeva samayena bhuttaÑ ojavantaÑ hoti. Ime
kho bhikkhave paÒca ÈnisaÑsÈ samayabhatte kuleti. . AÔÔhamaÑ.
9. PaÔhamakaÓhasappasutta
229. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ kaÓhasappe. Katame paÒca? Asuci
duggandho sabhÊru sappaÔibhayo mittadubbhÊ. Ime kho bhikkhave paÒca
ÈdÊnavÈ kaÓhasappe. EvamevaÑ kho bhikkhave paÒcime ÈdÊnavÈ
mÈtugÈme. Katame paÒca? Asuci duggandho sabhÊru sappaÔibhayo
mittadubbhÊ. Ime kho bhikkhave paÒca ÈdÊnavÈ mÈtugÈmeti. . NavamaÑ.
10. DutiyakaÓhasappasutta
230. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ kaÓhasappe. Katame paÒca? Kodhano
upanÈhÊ ghoraviso dujjivho mittadubbhÊ. Ime kho bhikkhave paÒca ÈdÊnavÈ
kaÓhasappe.
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EvamevaÑ kho bhikkhave paÒcime ÈdÊnavÈ mÈtugÈme. Katame paÒca?
Kodhano upanÈhÊ ghoraviso dujjovho mittadubbhÊ. TatridaÑ bhikkhave
mÈtugÈmassa ghoravisatÈ, yebhuyyena bhikkhave mÈtugÈmo tibbarÈgo.
TatridaÑ bhikkhave mÈtugÈmassa dujjivhatÈ, yebhuyyena bhikkhave
mÈtugÈmo pisuÓavÈco. TatridaÑ bhikkhave mÈtugÈmassa mittadubbhitÈ,
yebhuyyena bhikkhave mÈtugÈmo aticÈrinÊ. Ime kho bhikkhave paÒca
ÈdÊnavÈ mÈtugÈmeti. . DasamaÑ.
DÊghacÈrikavaggo tatiyo.
TassuddÈnaÑ
Dve DÊghacÈrikÈ vuttÈ, AtinivÈsamaccharÊ.
Dve ca Kul|pakÈ BhogÈ, BhattaÑ SappÈpare duveti.
_____
(24) 4. ŒvÈsikavagga
1. ŒvÈsikasutta
231. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu
abhÈvanÊyo hoti. Katamehi paÒcahi? Na Èkappasampanno hoti na
vattasampanno, na bahussuto hoti na sutadharo, na paÔisallekhitÈ1 hoti na
paÔisallÈnÈrÈmo, na kalyÈÓavÈco hoti na kalyÈÓavÈkkaraÓo, duppaÒÒo hoti
jaÄo eÄam|go. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato
ÈvÈsiko bhikkhu abhÈvanÊyo hoti.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu bhÈvanÊyo
hoti. Katamehi paÒcahi? Œkappasampanno hoti vattasampanno, bahussuto
hoti sutadharo, paÔisallekhitÈ hoti paÔisallÈnÈrÈmo, kalyÈÓavÈco hoti
kalyÈÓavÈkkaraÓo, paÒÒavÈ hoti
______________________________________________________________
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ajaÄo aneÄam|go. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato
ÈvÈsiko bhikkhu bhÈvanÊyo hotÊti. . PaÔhamaÑ.
2. Piyasutta
232. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu
sabrahma cÈrÊnaÑ piyo ca hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo ca.
Katamehi paÒcahi? SÊlavÈ hoti pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati
ÈcÈra gocarasampanno, aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati
sikkhÈpadesu. Bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo, ye te dhammÈ
ÈdikalyÈÓÈ majjhekalyÈÓÈ pariyosÈnakalyÈÓÈ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahma cariyaÑ abhivadanti, tathÈr|pÈssa
dhammÈ bahussutÈ honti dhÈtÈ vacasÈ paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ
suppaÔividdhÈ. KalyÈÓavÈco hoti kalyÈÓavÈkkaraÓo poriyÈ vÈcÈya
samannÈgato vissaÔÔhÈya anelagalÈya atthassa viÒÒÈpaniyÈ. CatunnaÑ
jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti
akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. ŒsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharati. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato ÈvÈsiko
bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo cÈti. .
DutiyaÑ.
3. Sobhanasutta
233. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu
ÈvÈsaÑ sobheti. Katamehi paÒcahi? SÊlavÈ hoti -pa- samÈdÈya sikkhati
sikkhÈpadesu. Bahussuto hoti -pa- diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. KalyÈÓavÈco hoti
kalyÈÓavÈkkaraÓo poriyÈ vÈcÈya samannÈgato vissaÔÔhÈya anelagalÈya
atthassa viÒÒÈpaniyÈ. PaÔibalo hoti upasa~kamante dhammiyÈ kathÈya
sandassetuÑ samÈdapetuÑ samuttejetuÑ sampahaÑsetuÑ. CatunnaÑ
jhÈnÈnaÑ ÈbhicekasikÈnaÑ diÔÔhadhamma sukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti
akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu ÈvÈsaÑ sobhetÊti. . TatiyaÑ.
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234. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu
ÈvÈsassa bah|pakÈro hoti. Katamehi paÒcahi? SÊlavÈ hoti -pa- samÈdÈya
sikkhati sikkhÈ padesu. Bahussuto hoti -pa- diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ.
KhaÓÉaphullaÑ paÔisa~kharoti. MahÈ kho pana bhikkhusaÑgho abhikkanto
nÈnÈverajjakÈ bhikkh|, gihÊnaÑ upasa~kamitvÈ Èroceti “mahÈ kho Èvuso
bhikkhusaÑgho abhikkanto nÈnÈverajjakÈ bhikkh|, karotha puÒÒÈni,
samayo puÒÒÈni kÈtun”ti. CatunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ.
Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu
ÈvÈsassa bah|pakÈro hotÊti. . CatutthaÑ.
5. Anukampasutta
235. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu
gihÊnaÑ1 anukampati. Katamehi paÒcahi? AdhisÊle2 samÈdapeti.
Dhammadassane niveseti. GilÈnake upasa~kamitvÈ satiÑ uppÈdeti
“arahaggataÑ Èyasmanto satiÑ upaÔÔhÈpethÈ”ti. MahÈ kho pana
bhikkhusaÑgho abhikkanto nÈnÈverajjakÈ bhikkh|, gihÊnaÑ upasa~kamitvÈ
Èroceti “mahÈ kho Èvuso bhikkhusaÑgho abhikkanto nÈnÈverajjakÈ
bhikkh|, karotha puÒÒÈni, samayo puÒÒÈni kÈtun”ti. YaÑ kho panassa
bhojanaÑ denti l|khaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ, taÑ attanÈ paribhuÒjati,
saddhÈdeyyaÑ na vinipÈteti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu gihÊnaÑ anukampatÊti. . PaÒcamaÑ.
6. PaÔhama avaÓÓÈrahasutta
236. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu
yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye. Katamehi paÒcahi? Ananuvicca
apariyogÈhetvÈ avaÓÓÈrahassa vaÓÓaÑ bhÈsati, ananuvicca apariyogÈhetvÈ
vaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsati, ananuvicca apariyogÈhetvÈ appasÈdanÊye
ÔhÈne pasÈdaÑ upadaÑseti, ananuvicca
______________________________________________________________
1. GihiÑ (SyÈ), gihÊ (katthaci)
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apariyogÈhetvÈ pasÈdanÊye ÔhÈne appasÈdaÑ upadaÑseti, saddhÈdeyyaÑ
vinipÈteti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato ÈvÈsiko
bhikkhu yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu
yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ sagge. Katamehi paÒcahi? Anuvicca
pariyogÈhetvÈ avaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsati, anuvicca pariyogÈhetvÈ
vaÓÓÈrahassa vaÓÓaÑ bhÈsati, anuvicca pariyogÈhetvÈ appasÈdanÊye ÔhÈne
appasÈdaÑ upadaÑseti, anuvicca pariyogÈhetvÈ pasÈdanÊye ÔhÈne pasÈdaÑ
upadaÑseti, saddhÈdeyyaÑ na vinipÈteti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi
dhammehi samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
saggeti. . ChaÔÔhaÑ.
7. Dutiya avaÓÓÈrahasutta
237. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu
yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye. Katamehi paÒcahi? Ananuvicca
apariyogÈhetvÈ avaÓÓÈrahassa vaÓÓaÑ bhÈsati, ananuvicca apariyogÈhetvÈ
vaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsati, ÈvÈ samaccharÊ hoti ÈvÈsapaligedhÊ,
kulamaccharÊ hoti kulapaligedhÊ, saddhÈdeyyaÑ vinipÈteti. Imehi kho
bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu yathÈbhataÑ
nikkhitto evaÑ niraye.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu
yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ sagge. Katamehi paÒcahi? Anuvicca
pariyogÈhetvÈ avaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsati, anuvicca pariyogÈhetvÈ
vaÓÓÈrahassa vaÓÓaÑ bhÈsati, na ÈvÈsamaccharÊ hoti na ÈvÈsapaligedhÊ, na
kulamaccharÊ hoti na kulapaligedhÊ, saddhÈdeyyaÑ na vinipÈteti. Imehi kho
bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu yathÈbhataÑ
nikkhitto evaÑ saggeti. . SattamaÑ.
8. Tatiya avaÓÓÈrahasutta
238. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu
yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye. Katamehi paÒcahi? Ananuvicca
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apariyogÈhetvÈ avaÓÓÈrahassa vaÓÓaÑ bhÈsati, ananuvicca apariyogÈhetvÈ
vaÓÓÈ rahassa avaÓÓaÑ bhÈsati, ÈvÈsamaccharÊ hoti, kulamaccharÊ hoti,
lÈbhamaccharÊ hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato
ÈvÈsiko bhikkhu yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu
yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ sagge. Katamehi paÒcahi? Anuvicca
pariyogÈhetvÈ avaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsati, anuvicca pariyogÈhetvÈ
vaÓÓÈrahassa vaÓÓaÑ bhÈsati, na ÈvÈsamaccharÊ hoti, na kulamaccharÊ hoti,
na lÈbhamaccharÊ hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ saggeti. .
AÔÔhamaÑ.
9. PaÔhamamacchariyasutta
239. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu
yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye. Katamehi paÒcahi? ŒvÈsamaccharÊ
hoti, kulamaccharÊ hoti, lÈbhamaccharÊ hoti, vaÓÓamaccharÊ1 hoti,
saddhÈdeyyaÑ vinipÈteti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu
yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ sagge. Katamehi paÒcahi? Na ÈvÈsamaccharÊ
hoti, na kulamaccharÊ hoti, na lÈbhamaccharÊ hoti, na vaÓÓamaccharÊ hoti,
saddhÈdeyyaÑ na vinipÈteti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ saggeti. .
NavamaÑ.
10. Dutiyamacchariyasutta
240. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu
yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye. Katamehi paÒcahi? ŒvÈsamaccharÊ
hoti, kulamaccharÊ hoti, lÈbhamaccharÊ hoti, vaÓÓamaccharÊ hoti,
dhammamaccharÊ hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye.
______________________________________________________________
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PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu
yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ sagge. Katamehi paÒcahi? Na ÈvÈsamaccharÊ
hoti, na kulamaccharÊ hoti, na lÈbhamaccharÊ hoti, na vaÓÓamaccharÊ hoti,
na dhammamaccharÊ hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgato ÈvÈsiko bhikkhu yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ saggeti. .
DasamaÑ.
ŒvÈsikavaggo catuttho.
TassuddÈnaÑ
ŒvÈsiko Piyo ca Sobhano, Bah|pakÈro Anukampako ca.
Tayo AvaÓÓÈrahÈ ceva, MacchariyÈ duvepi cÈti1.
_____
(25) 5. Duccaritavagga
1. PaÔhamaduccaritasutta
241. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ duccarite. Katame paÒca? AttÈpi
attÈnaÑ upavadati, anuvicca viÒÒ| garahanti, pÈpako kittisaddo
abbhuggacchati, samm|Äho kÈlaÑ karoti, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. Ime kho bhikkhave paÒca
ÈdÊnavÈ duccarite.
PaÒcime bhikkhave ÈnisaÑsÈ sucarite. Katame paÒca? AttÈpi attÈnaÑ
na upavadati, anuvicca viÒÒ| pasaÑsanti, kalyÈÓo kittisaddo
abbhuggacchati, asamm|Äho kÈlaÑ karoti, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. Ime kho bhikkhave paÒca ÈnisaÑsÈ
sucariteti. . PaÔhamaÑ.
2. PaÔhamakÈyaduccaritasutta
242. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ kÈyaduccarite -pa- ÈnisaÑsÈ
kÈyasucarite -pa-. DutiyaÑ.
______________________________________________________________
1. YathÈbhataÑ cÈpi avaÓÓagedhÈ, catukkamacchera paÒcamena cÈti (SÊ, SyÈ)
YathÈbhataÑ avaÓÓaÒca, catuko macchariyena cÈti (Ka)
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3. PaÔhamavacÊduccaritasutta

243. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ vacÊduccarite -pa- ÈnisaÑsÈ
vacÊsucarite -pa-. . TatiyaÑ.
4. PaÔhamamanoduccaritasutta
244. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ manoduccarite -pa- ÈnisaÑsÈ
manosucarite. Katame paÒca? AttÈpi attÈnaÑ na upavadati, anuvicca viÒÒ|
pasaÑsanti, kalyÈÓo kittisaddo abbhuggacchati, asamm|Äho kÈlaÑ karoti,
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. Ime kho
bhikkhave paÒca ÈnisaÑsÈ manosucariteti. . CatutthaÑ.
5. Dutiyaduccaritasutta
245. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ duccarite. Katame paÒca? AttÈpi
attÈnaÑ upavadati, anuvicca viÒÒ| garahanti, pÈpako kittisaddo
abbhuggacchati, saddhammÈ vuÔÔhÈti, asaddhamme patiÔÔhÈti. Ime kho
bhikkhave paÒca ÈdÊnavÈ duccarite.
PaÒcime bhikkhave ÈnisaÑsÈ sucarite. Katame paÒca? AttÈpi attÈnaÑ
na upavadati, anuvicca viÒÒ| pasaÑsanti, kalyÈÓo kittisaddo
abbhuggacchati, asaddhammÈ vuÔÔhÈti, saddhamme patiÔÔhÈti. Ime kho
bhikkhave paÒca ÈnisaÑsÈ sucariteti. . PaÒcamaÑ.
6. DutiyakÈyaduccaritasutta
246. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ kÈyaduccarite -pa- ÈnisaÑsÈ
kÈyasucarite -pa-. ChaÔÔhaÑ.
7. DutiyavacÊduccaritasutta
247. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ vacÊduccarite -pa- ÈnisaÑsÈ
vacÊsucarite -pa-. . SattamaÑ.
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8. Dutiyamanoduccaritasutta
248. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ manoduccarite -pa- ÈnisaÑsÈ
manosucarite. Katame paÒca? AttÈpi attÈnaÑ na upavadati, anuvicca viÒÒ|
pasaÑsanti, kalyÈÓo kittisaddo abbhuggacchati, asaddhammÈ vuÔÔhÈti,
saddhamme patiÔÔhÈti. Ime kho bhikkhave paÒca ÈnisaÑsÈ manosucariteti. .
AÔÔhamaÑ.
9. Sivathikasutta
249. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ sivathikÈya1. Katame paÒca? Asuci,
duggandhÈ, sappaÔibhayÈ, vÈÄÈnaÑ amanussÈnaÑ ÈvÈso, bahuno janassa
ÈrodanÈ. Ime kho bhikkhave paÒca ÈdÊnavÈ sivathikÈya.
EvamevaÑ kho bhikkhave paÒcime ÈdÊnavÈ sivathik|pame puggale.
Katame paÒca? Idha bhikkhave ekacco puggalo asucinÈ kÈyakammena
samannÈgato hoti, asucinÈ vacÊkammena samannÈgato hoti, asucinÈ
manokammena samannÈgato hoti. Idamassa asucitÈya vadÈmi. SeyyathÈpi sÈ
bhikkhave sivathikÈ asuci, tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ
vadÈmi.
Tassa asucinÈ kÈyakammena samannÈgatassa asucinÈ vacÊkammena
samannÈgatassa asucinÈ manokammena samannÈgatassa pÈpako kittisaddo
abbhuggacchati. Idamassa duggandhatÈya vadÈmi. SeyyathÈpi sÈ bhikkhave
sivathikÈ duggandhÈ, tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
TamenaÑ asucinÈ kÈyakammena samannÈgataÑ asucinÈ vacÊkammena
samannÈgataÑ asucinÈ manokammena samannÈgataÑ pesalÈ sabrahmacÈrÊ
ÈrakÈ parivajjanti. Idamassa sappaÔibhayasmiÑ vadÈmi. SeyyathÈpi sÈ
bhikkhave sivathikÈ sappaÔibhayÈ, tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ
puggalaÑ vadÈmi.
So asucinÈ kÈyakammena samannÈgato asucinÈ vacÊkammena
samannÈgato asucinÈ manokammena samannÈgato sabhÈgehi puggalehi
saddhiÑ saÑvasati. Idamassa vÈÄÈvÈsasmiÑ vadÈmi. SeyyathÈpi
______________________________________________________________
1. SÊvathikÈya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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sÈ bhikkhave sivathikÈ vÈÄÈnaÑ amanussÈnaÑ ÈvÈso, tath|pamÈhaÑ
bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
TamenaÑ asucinÈ kÈyakammena samannÈgataÑ asucinÈ vacÊkammena
samannÈgataÑ asucinÈ manokammena samannÈgataÑ pesalÈ sabrahmacÈrÊ
disvÈ khÊyadhammaÑ1 Èpajjanti “aho vata no dukkhaÑ, ye mayaÑ
evar|pehi puggalehi saddhiÑ saÑvasÈmÈ”ti. Idamassa ÈrodanÈya vadÈmi.
SeyyathÈpi sÈ bhikkhave sivathikÈ bahuno janassa ÈrodanÈ, tath|pamÈhaÑ
bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi. Ime kho bhikkhave paÒca ÈdÊnavÈ
sivathik|pame puggaleti. . NavamaÑ.
10. PuggalappasÈdasutta
250. PaÒcime bhikkhave ÈdÊnavÈ puggalappasÈde. Katame paÒca?
YasmiÑ bhikkhave puggale puggalo abhippasanno hoti, so tathÈr|paÑ
ÈpattiÑ Èpanno hoti, yathÈr|pÈya ÈpattiyÈ saÑgho ukkhipati. Tassa evaÑ
hoti “yo kho myÈyaÑ puggalo piyo manÈpo so saÑghena ukkhitto”ti,
bhikkh|su appasÈdabahulo hoti. Bhikkh|su appasÈdabahulo samÈno aÒÒe
bhikkh| na bhajati, aÒÒe bhikkh| abhajanto saddhammaÑ na suÓÈti,
saddhammaÑ asuÓanto saddhammÈ parihÈyati. AyaÑ bhikkhave paÔhamo
ÈdÊnavo puggalappasÈde.
Puna caparaÑ bhikkhave yasmiÑ puggale puggalo abhippasanno hoti,
so tathÈr|paÑ ÈpattiÑ Èpanno hoti, yathÈr|pÈya ÈpattiyÈ saÑgho ante
nisÊdÈpeti. Tassa evaÑ hoti “yo kho myÈyaÑ puggalo piyo manÈpo, so
saÑghena ante nisÊdÈpito”ti, bhikkh|su appasÈdabahulo hoti. Bhikkh|su
appasÈdabahulo samÈno aÒÒe bhikkh| na bhajati, aÒÒe bhikkh| abhajanto
saddhammaÑ na suÓÈti, saddhammaÑ asuÓanto saddhammÈ parihÈyati.
AyaÑ bhikkhave dutiyo ÈdÊnavo puggalappasÈde.
Puna caparaÑ bhikkhave yasmiÑ puggale puggalo abhippasanno hoti,
so disÈpakkanto hoti -pa- so vibbhanto hoti -pa-.
______________________________________________________________
1. KhÊyanadhammaÑ (SÊ)
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so kÈla~kato hoti. Tassa evaÑ hoti “yo kho myÈyaÑ puggalo piyo manÈpo,
so kÈla~kato”ti, aÒÒe bhikkh| na bhajati, aÒÒe bhikkh| abhajanto
saddhammaÑ na suÓÈti, saddhammaÑ asuÓanto saddhammÈ parihÈyati,
ayaÑ bhikkhave paÒcamo ÈdÊnavo puggalappasÈde. Ime kho bhikkhave
paÒca ÈdÊnavÈ puggalappasÈdeti. . DasamaÑ.
Duccaritavaggo paÒcamo.
TassuddÈnaÑ
DuccaritaÑ KÈyaduccaritaÑ, VacÊduccaritaÑ ManoduccaritaÑ.
Cat|hi pare dve SivathikÈ, PuggalappasÈdena cÈti.

PaÒcamo paÓÓÈsako samatto.
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(26) 6. UpasampadÈvagga
1. UpasampÈdetabbasutta

251. * PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgatena bhikkhunÈ
upasampÈdetabbaÑ. Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave bhikkhu asekhena
sÊlakkhandhena samannÈgato hoti, asekhena samÈdhikkhandhena
samannÈgato hoti, asekhena paÒÒÈkkhandhena samannÈgato hoti, asekhena
vimuttikkhandhena samannÈgato hoti, asekhena
vimuttiÒÈÓadassanakkhandhena samannÈgato hoti. Imehi kho bhikkhave
paÒcahi dhammehi samannÈgatena bhikkhunÈ upasampÈdetabbanti. .
PaÔhamaÑ.
2. Nissayasutta
252. * PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgatena bhikkhunÈ nissayo
dÈtabbo. Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave bhikkhu asekhena
sÊlakkhandhena samannÈgato hoti -pa- asekhena
vimuttiÒÈÓadassanakkhandhena samannÈgato hoti. Imehi -pa- nissayo
dÈtabboti. . DutiyaÑ.
3. SÈmaÓerasutta
253. * PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgatena bhikkhunÈ
sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo. Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave bhikkhu
asekhena sÊlakkhandhena samannÈgato hoti, asekhena samÈdhikkhandhena.
Asekhena paÒÒÈkkhandhena. Asekhena vimuttikkhandhena. Asekhena
vimuttiÒÈÓadassanakkhandhena samannÈgato hoti. Imehi kho bhikkhave
paÒcahi dhammehi samannÈgatena bhikkhunÈ sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabboti. .
TatiyaÑ.
4. PaÒcamacchariyasutta
254. PaÒcimÈni bhikkhave macchariyÈni. KatamÈni paÒca?
ŒvÈsamacchariyaÑ kulamacchariyaÑ lÈbhamacchariyaÑ
vaÓÓamacchariyaÑ dhammamacchariyaÑ. ImÈni kho bhikkhave paÒca
macchariyÈni. ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ macchariyÈnaÑ etaÑ
paÔikuÔÔhaÑ1, yadidaÑ dhammamacchariyanti. . CatutthaÑ.
______________________________________________________________
* Vi 3. 90 piÔÔhepi.
1. PatikiÔÔhaÑ (SÊ, I), paÔikkiÔÔhaÑ (SyÈ, KaÑ), paÔikiÔÔhaÑ (Ka)
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255. PaÒcannaÑ bhikkhave macchariyÈnaÑ pahÈnÈya samucchedÈya
brahmacariyaÑ vussati. KatamesaÑ paÒcannaÑ? ŒvÈsamacchariyassa
pahÈnÈya samucchedÈya brÈhmacariyaÑ vussati, kulamacchariyassa.
LÈbhamacchariyassa. VaÓÓamacchariyassa. Dhammamacchariyassa
pahÈnÈya samucchedÈya brahmacariyaÑ vussati. ImesaÑ kho bhikkhave
paÒcannaÑ macchariyÈnaÑ pahÈnÈya samucchedÈya brahmacariyaÑ
vussatÊti. . PaÒcamaÑ.
6. PaÔhamajhÈnasutta
256. PaÒcime bhikkhave dhamme appahÈya abhabbo paÔhamaÑ jhÈnaÑ
upasampajja viharituÑ. Katame paÒca? ŒvÈsamacchariyaÑ
kulamacchariyaÑ lÈbhamacchariyaÑ vaÓÓamacchariyaÑ
dhammamacchariyaÑ. Ime kho bhikkhave paÒca dhamme appahÈya
abhabbo paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharituÑ.
PaÒcime bhikkhave dhamme pahÈya bhabbo paÔhamaÑ jhÈnaÑ
upasampajja viharituÑ. Katame paÒca? ŒvÈsamacchariyaÑ
kulamacchariyaÑ lÈbhamacchariyaÑ vaÓÓamacchariyaÑ
dhammamacchariyaÑ. Ime kho bhikkhave paÒca dhamme pahÈya bhabbo
paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharitunti. . ChaÔÔhaÑ.
7-13. DutiyajhÈnasuttÈdisattaka
257-263. PaÒcime bhikkhave dhamme appahÈya abhabbo dutiyaÑ
jhÈnaÑ -pa- abhabbo tatiyaÑ jhÈnaÑ. Abhabbo catutthaÑ jhÈnaÑ. Abhabbo
sotÈpattiphalaÑ. Abhabbo sakadÈgÈmiphalaÑ. Abhabbo anÈgÈmiphalaÑ.
Abhabbo arahattaÑ1 sacchikÈtuÑ. Katame paÒca? ŒvÈsamacchariyaÑ
kulamacchariyaÑ lÈbhama cchariyaÑ vaÓÓamacchariyaÑ
dhammamacchariyaÑ. Ime kho bhikkhave paÒca dhamme appahÈya
abhabbo arahattaÑ sacchikÈtuÑ.
PaÒcime bhikkhave dhamme pahÈya bhabbo dutiyaÑ jhÈnaÑ -pabhabbo tatiyaÑ jhÈnaÑ. Bhabbo catutthaÑ jhÈnaÑ. Bhabbo sotÈpattiphalaÑ.
Bhabbo sakadÈgÈmiphalaÑ. Bhabbo anÈgÈmiphalaÑ. Bhabbo arahattaÑ
sacchikÈtuÑ. Katame paÒca? ŒvÈsamacchariyaÑ kulamacchariyaÑ
lÈbhamacchariyaÑ vaÓÓamacchariyaÑ dhammamacchariyaÑ. Ime kho
bhikkhave paÒca dhamme pahÈya bhabbo arahattaÑ sacchikÈtunti. .
TerasamaÑ.
______________________________________________________________
1. ArahattaphalaÑ (SÊ)

240

PaÒcakanipÈtapÈÄi
14. AparapaÔhamajhÈnasutta

264. PaÒcime bhikkhave dhamme appahÈya abhabbo paÔhamaÑ jhÈnaÑ
upasampajja viharituÑ. Katame paÒca? ŒvÈsamacchariyaÑ
kulamacchariyaÑ lÈbhamacchariyaÑ vaÓÓamacchariyaÑ akataÒÒutaÑ
akataveditaÑ. Ime kho bhikkhave paÒca dhamme appahÈya abhabbo
paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharituÑ.
PaÒcime bhikkhave dhamme pahÈya bhabbo paÔhamaÑ jhÈnaÑ
upasampajja viharituÑ. Katame paÒca? ŒvÈsamacchariyaÑ
kulamacchariyaÑ lÈbhamacchariyaÑ vaÓÓamacchariyaÑ akataÒÒutaÑ
akataveditaÑ. Ime kho bhikkhave paÒca dhamme pahÈya bhabbo paÔhamaÑ
jhÈnaÑ upasampajja viharitunti. . CuddasamaÑ.
15-21. AparadutiyajhÈnasuttÈdi
265-271. PaÒcime bhikkhave dhamme appahÈya abhabbo dutiyaÑ
jhÈnaÑ. TatiyaÑ jhÈnaÑ. CatutthaÑ jhÈnaÑ. SotÈpattiphalaÑ.
SakadÈgÈmiphalaÑ. AnÈgÈmiphalaÑ. ArahattaÑ sacchikÈtuÑ. Katame
paÒca? ŒvÈsamacchariyaÑ kulamacchariyaÑ lÈbhamacchariyaÑ
vaÓÓamacchariyaÑ akataÒÒutaÑ akataveditaÑ. Ime kho bhikkhave paÒca
dhamme appahÈya abhabbo arahattaÑ sacchikÈtuÑ.
PaÒcime bhikkhave dhamme pahÈya bhabbo dutiyaÑ jhÈnaÑ. TatiyaÑ
jhÈnaÑ. CatutthaÑ jhÈnaÑ. SotÈpattiphalaÑ. SakadÈgÈmiphalaÑ.
AnÈgÈmiphalaÑ. ArahattaÑ sacchikÈtuÑ. Katame paÒca?
ŒvÈsamacchariyaÑ kulamacchariyaÑ lÈbhamacchariyaÑ
vaÓÓamacchariyaÑ akataÒÒutaÑ akataveditaÑ. Ime kho bhikkhave paÒca
dhamme pahÈya bhabbo arahattaÑ sacchikÈtunti. . EkavÊsatimaÑ.
UpasampadÈvaggo chaÔÔho.
_____
1. SammutipeyyÈla
1. Bhattuddesakasutta
272. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhattuddesako na
sammannitabbo1. Katamehi paÒcahi? ChandÈgatiÑ gacchati, dosÈgatiÑ
gacchati.
______________________________________________________________
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mohÈgatiÑ gacchati, bhayÈgatiÑ gacchati, uddiÔÔhÈnuddiÔÔhaÑ na jÈnÈti.
Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhattuddesako na
sammannitabbo.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhattuddesako
sammannitabbo. Katamehi paÒcahi? Na chandÈgatiÑ gacchati, na dosÈgatiÑ
gacchati, na mohÈgatiÑ gacchati, na bhayÈgatiÑ gacchati,
uddiÔÔhÈnuddiÔÔhaÑ jÈnÈti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgato bhattuddesako sammannitabboti.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhattuddesako sammato1 na
pesetabbo -pa- sammato pesetabbo. BÈlo veditabbo. PaÓÉito veditabbo.
KhataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati. AkkhataÑ anupahataÑ attÈnaÑ
pariharati. YathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye. YathÈbhataÑ nikkhitto
evaÑ sagge. Katamehi paÒcahi? Na chandÈgatiÑ gacchati, na dosÈgatiÑ
gacchati, na mohÈgatiÑ gacchati, na bhayÈgatiÑ gacchati,
uddiÔÔhÈnuddiÔÔhaÑ jÈnÈti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi
samannÈgato bhattuddesako yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ saggeti. .
PaÔhamaÑ.
2-14. SenÈsanapaÒÒÈpakasuttÈdi
273-285. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato
senÈsanapaÒÒÈpako na sammannitabbo -pa- paÒÒattÈpaÒÒattaÑ na jÈnÈti
-pa- senÈsanapaÒÒÈpako sammannitabbo -pa- paÒÒattÈpaÒÒattaÑ jÈnÈti -pa-.
SenÈsanagÈhÈpako na sammannitabbo -pa- gahitÈgahitaÑ2 na jÈnÈti -pasenÈsanagÈhÈpako sammannitabbo -pa- gahitÈgahitaÑ2 jÈnÈti -pa-.
BhaÓÉÈgÈriko na sammannitabbo -pa- guttÈguttaÑ na jÈnÈti.
BhaÓÉÈgÈriko sammannitabbo -pa- guttÈguttaÑ jÈnÈti.
CÊvarapaÔiggÈhako na sammannitabbo -pa- gahitÈgahitaÑ na jÈnÈti.
CÊvarapaÔiggÈhako sammannitabbo -pa- gahitÈgahitaÑ jÈnÈti.
______________________________________________________________
1. Sammatopi (SÊ)
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CÊvarabhÈjako na sammannitabbo -pa- bhÈjitÈbhÈjitaÑ na jÈnÈti.
CÊvarabhÈjako sammannitabbo -pa- bhÈjitÈbhÈjitaÑ jÈnÈti.
YÈgubhÈjako na sammannitabbo -pa- yÈgubhÈjako sammannitabbo -pa-.
PhalabhÈjako na sammannitabbo -pa- phalabhÈjako sammannitabbo
-pa-.
KhajjakabhÈjako na sammannitabbo -pa- bhÈjitÈbhÈjitaÑ na jÈnÈti.
KhajjakabhÈjako sammannitabbo -pa- bhÈjitÈbhÈjitaÑ jÈnÈti.
Appamattakavissajjako na sammannitabbo -pa- vissajjitÈvissajjitaÑ na
jÈnÈti. Appamattakavissajjako sammannitabbo -pa- vissajjitÈvissajjitaÑ
jÈnÈti.
SÈÔiyaggÈhÈpako na sammannitabbo -pa- gahitÈgahitaÑ na jÈnÈti.
SÈÔiyaggÈhÈpako sammannitabbo -pa- gahitÈgahitaÑ jÈnÈti.
PattaggÈhÈpako na sammannitabbo -pa- gahitÈgahitaÑ na jÈnÈti.
PattaggÈhÈpako sammannitabbo -pa- gahitÈgahitaÑ jÈnÈti.
ŒrÈmikapesako na sammannitabbo -pa- ÈrÈmikapesako sammannitabbo
-pa-.
SÈmaÓerapesako na sammannitabbo -pa- sÈmaÓerapesako
sammannitabbo -pa-.
Sammato na pesetabbo -pa- sammato pesetabbo -pa-.
SÈmaÓerapesako bÈlo veditabbo -pa- paÓÉito veditabbo. KhataÑ
upahataÑ attÈnaÑ pariharati. AkkhataÑ anupahataÑ attÈnaÑ pariharati.
YathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye. YathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ sagge.
Katamehi paÒcahi? Na chandÈgatiÑ gacchati, na dosÈgatiÑ gacchati, na
mohÈgatiÑ gacchati, na bhayÈgatiÑ gacchati, pesitÈpesitaÑ jÈnÈti. Imehi
kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato sÈmaÓerapesako
yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ saggeti. . CuddasamaÑ.
SammutipeyyÈlaÑ niÔÔhitaÑ.
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2. SikkhÈpadapeyyÈla
1. Bhikkhusutta
286. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu yathÈbhataÑ
nikkhitto evaÑ niraye. Katamehi paÒcahi? PÈÓÈtipÈtÊ hoti, adinnÈdÈyÊ hoti,
abrahmacÈrÊ hoti, musÈvÈdÊ hoti, surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈyÊ hoti. Imehi
kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu yathÈbhataÑ
nikkhitto evaÑ niraye.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu yathÈbhataÑ
nikkhitto evaÑ sagge. Katamehi paÒcahi? PÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti,
adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, abrahmacariyÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ
paÔivirato hoti, surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti. Imehi kho
bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu yathÈbhataÑ nikkhitto
evaÑ saggeti. . PaÔhamaÑ.
2-7. BhikkhunÊsuttÈdi
287-292. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgatÈ bhikkhunÊ -pasikkhamÈnÈ, sÈmaÓero, sÈmaÓerÊ, upÈsako, upÈsikÈ yathÈbhataÑ nikkhittÈ
evaÑ niraye. Katamehi paÒcahi? PÈÓÈtipÈtinÊ hoti, adinnÈdÈyinÊ hoti,
kÈmesumicchÈcÈrinÊ hoti, musÈvÈdinÊ hoti, surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈyinÊ
hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgatÈ upÈsikÈ
yathÈbhataÑ nikkhittÈ evaÑ niraye.
PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgatÈ upÈsikÈ yathÈbhataÑ
nikkhittÈ evaÑ sagge. Katamehi paÒcahi? PÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ hoti,
adinnÈdÈnÈ paÔiviratÈ hoti, kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔiviratÈ hoti, musÈvÈdÈ
paÔiviratÈ hoti, surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔiviratÈ hoti. Imehi kho
bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgatÈ upÈsikÈ yathÈbhataÑ nikkhittÈ
evaÑ saggeti. . SattamaÑ.
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8. ŒjÊvakasutta
293. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato ÈjÊvako yathÈbhataÑ

nikkhitto evaÑ niraye. Katamehi paÒcahi? PÈÓÈtipÈtÊ hoti, adinnÈdÈyÊ hoti,
abrahmacÈrÊ hoti, musÈvÈdÊ hoti, surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈyÊ hoti. Imehi
kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato ÈjÊvako yathÈbhataÑ
nikkhitto evaÑ nirayeti. . AÔÔhamaÑ.
9-17. NigaÓÔhasuttÈdi
294-302. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato NigaÓÔho.
MuÓÉasÈvako. JaÔilako. ParibbÈjako. MÈgaÓÉiko. TedaÓÉiko. Œruddhako.
Gotamako. Devadhammiko yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye. Katamehi
paÒcahi? PÈÓÈtipÈtÊ hoti, adinnÈdÈyÊ hoti -pa- surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈyÊ
hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato devadhammiko
yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ nirayeti. . SattarasamaÑ.
SikkhÈpadapeyyÈlaÑ niÔÔhitaÑ.
_____
3. RÈgapeyyÈla
303. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya paÒca dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame
paÒca? AsubhasaÒÒÈ maraÓasaÒÒÈ ÈdÊnavasaÒÒÈ ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÈ
sabbaloke anabhiratasaÒÒÈ1. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya ime paÒca
dhammÈ bhÈvetabbÈti. (1)
304. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya paÒca dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame
paÒca? AniccasaÒÒÈ anattasaÒÒÈ maraÓasaÒÒÈ ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÈ
sabbaloke anabhiratasaÒÒÈ. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya ime paÒca
dhammÈ bhÈvetabbÈti. (2)
______________________________________________________________
1. Sabbatthapi evameva dissati.
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305. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya paÒca dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame
paÒca? AniccasaÒÒÈ, anicce dukkhasaÒÒÈ, dukkhe anattasaÒÒÈ, pahÈnasaÒÒÈ
virÈgasaÒÒÈ. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya ime paÒca dhammÈ
bhÈvetabbÈti. (3)
306. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya paÒca dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame
paÒca? SaddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ
paÒÒindriyaÑ. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya ime paÒca dhammÈ
bhÈvetabbÈti. (4)
307. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya paÒca dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame
paÒca? SaddhÈbalaÑ vÊriyabalaÑ satibalaÑ samÈdhibalaÑ paÒÒÈbalaÑ.
RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya ime paÒca dhammÈ bhÈvetabbÈti. (5)
308-1151. RÈgassa bhikkhave pariÒÒÈya. ParikkhayÈya. PahÈnÈya.
KhayÈya. VayÈya. VirÈgÈya. NirodhÈya. CÈgÈya. PaÔinissaggÈya paÒca
dhammÈ bhÈvetabbÈ. Dosassa. Mohassa. Kodhassa. UpanÈhassa.
Makkhassa. PaÄÈsassa. IssÈya. Macchariyassa. MÈyÈya. SÈÔheyyassa.
Thambhassa. SÈrambhassa. MÈnassa. AtimÈnassa. Madassa. PamÈdassa
abhiÒÒÈya. PariÒÒÈya. ParikkhayÈya. PahÈnÈya. KhayÈya. VayÈya.
VirÈgÈya. NirodhÈya. CÈgÈya. PaÔinissaggÈya paÒca dhammÈ bhÈvetabbÈ.
(6-849)
Katame paÒca? SaddhÈbalaÑ vÊriyabalaÑ satibalaÑ samÈdhibalaÑ
paÒÒÈbalaÑ. PamÈdassa bhikkhave paÔinissaggÈya ime paÒca dhammÈ
bhÈvetabbÈti. (6-850)
RÈgapeyyÈlaÑ niÔÔhitaÑ.
TassuddÈnaÑ
AbhiÒÒÈya PariÒÒÈya ParikkhayÈya, PahÈnÈya KhayÈya Vayena ca.
VirÈganirodhÈ CÈgaÒca, PaÔinissaggo ime dasÈti.
PaÒcakanipÈto niÔÔhito.
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TatridaÑ vagguddÈnaÑ
SekhabalaÑ BalaÒceva, PaÒca~gikaÒca SumanaÑ.
MuÓÉanÊvaraÓaÒca SaÒÒaÒca, YodhÈjÊvaÒca aÔÔhamaÑ.
TheraÑ KakudhaphÈsuÒca, Andhakavinda dvÈdasaÑ.
GilÈnarÈjatikaÓÉaÑ, SaddhammÈghÈtupÈsakaÑ.
AraÒÒabrÈhmaÓaÒceva, KimilakkosakaÑ tathÈ.
DÊghÈcÈrÈvÈsikaÒca, Duccarit|pasampadanti.

PaÒcakanipÈtapÈÄi niÔÔhitÈ.

A~guttaranikÈya

ChakkanipÈtapÈÄi
_________
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.

1. PaÔhamapaÓÓÈsaka
1. Œhuneyyavagga
1. PaÔhama Èhuneyyasutta
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–
Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti
pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa.
Katamehi chahi? * Idha bhikkhave bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ neva
Sumano hoti na dummano, upekkhako viharati sato sampajÈno. Sotena
saddaÑ sutvÈ. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ. KÈyena
phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya neva Sumano hoti na
dummano, upekkhako viharati sato sampajÈno. Imehi kho bhikkhave chahi
dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo
aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈti.
Idamavoca BhagavÈ, attamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ
abhinandunti. . PaÔhamaÑ.
______________________________________________________________
* DÊ 3. 207; Khu 9. 390 piÔÔhesupi.
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2. Dutiya Èhuneyyasutta

2. Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti
-pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katamehi chahi? * Idha bhikkhave
bhikkhu anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhoti, ekopi hutvÈ bahudhÈ hoti,
bahudhÈpi hutvÈ eko hoti, ÈvibhÈvaÑ tirobhÈvaÑ tirokuÔÔaÑ tiropÈkÈraÑ
tiropabbataÑ asajjamÈno gacchati seyyathÈpi ÈkÈse. PathaviyÈpi
ummujjanimujjaÑ karoti seyyathÈpi udake. Udakepi abhijjamÈne gacchati
seyyathÈpi pathaviyaÑ. ŒkÈsepi palla~kena kamati seyyathÈpi pakkhÊ
sakuÓo. Imepi candimas|riye evaÑmahiddhike evaÑmahÈnubhÈve pÈÓinÈ
parimasati1 parimajjati, yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteti. (1)
DibbÈya sotadhÈtuyÈ visuddhÈya atikkantamÈnusikÈya ubho sadde
suÓÈti dibbe ca mÈnuse ca ye d|re santike ca. (2)
ParasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈti, sarÈgaÑ vÈ
cittaÑ “sarÈgaÑ cittan”ti pajÈnÈti, vÊtarÈgaÑ vÈ cittaÑ. SadosaÑ vÈ cittaÑ.
VÊtadosaÑ vÈ cittaÑ. SamohaÑ vÈ cittaÑ. VÊtamohaÑ vÈ cittaÑ.
SaÑkhittaÑ vÈ cittaÑ. VikkhittaÑ vÈ cittaÑ. MahaggataÑ vÈ cittaÑ.
AmahaggataÑ vÈ cittaÑ. Sa-uttaraÑ vÈ cittaÑ. AnuttaraÑ vÈ cittaÑ.
SamÈhitaÑ vÈ cittaÑ. AsamÈhitaÑ vÈ cittaÑ. VimuttaÑ vÈ cittaÑ.
AvimuttaÑ vÈ cittaÑ “avimuttaÑ cittan”ti pajÈnÈti. (3)
AnekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ
dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ
anussarati. (4)
Dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena satte passati
cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate,
yathÈkamm|page satte pajÈnÈti “ime vata bhonto sattÈ kÈyaduccaritena
samannÈgatÈ vacÊduccaritena samannÈgatÈ manoduccaritena samannÈgatÈ
ariyÈnaÑ upavÈdakÈ micchÈdiÔÔhikÈ micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ
______________________________________________________________
* DÊ 3. 239 piÔÔhepi.
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duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannÈ. Ime vÈ pana bhonto sattÈ
kÈyasucaritena samannÈgatÈ vacÊsucaritena samannÈgatÈ manosucaritena
samannÈgatÈ ariyÈnaÑ anupavÈdakÈ sammÈdiÔÔhikÈ
sammÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ
saggaÑ lokaÑ upapannÈ”ti. Iti dibbena cakkhunÈ visuddhena
atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈti. (5)
ŒsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. (6)
Imehi kho bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato bhikkh| Èhuneyyo
hoti -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈti. . DutiyaÑ.
3. Indriyasutta
3. Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti
-pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katamehi chahi? Saddhindriyena
vÊriyindriyena satindriyena samÈdhindriyena paÒÒindriyena, ÈsavÈnaÑ
khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. Imehi kho bhikkhave chahi
dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo
aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈti. . TatiyaÑ.
4. Balasutta
4. Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti
-pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katamehi chahi? SaddhÈbalena
vÊriyabalena satibalena samÈdhibalena paÒÒÈbalena, ÈsavÈnaÑ khayÈ
anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ
sacchikatvÈ upasampajja viharati. Imehi kho bhikkhave chahi dhammehi
samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ
lokassÈti. . CatutthaÑ.

250

ChakkanipÈtapÈÄi
5. PaÔhama ÈjÈnÊyasutta
5. Chahi bhikkhave a~gehi samannÈgato raÒÒo bhadro assÈjÈnÊyo

rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo raÒÒo a~gantveva sa~khaÑ gacchati.
Katamehi chahi? Idha bhikkhave raÒÒo bhadro assÈjÈnÊyo khamo hoti
r|pÈnaÑ, khamo saddÈnaÑ, khamo gandhÈnaÑ, khamo rasÈnaÑ, khamo
phoÔÔhabbÈnaÑ, vaÓÓasampanno ca hoti. Imehi kho bhikkhave chahi a~gehi
samannÈgato raÒÒo bhadro assÈjÈnÊyo rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo raÒÒo
a~gantveva sa~khaÑ gacchati.
EvamevaÑ kho bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato bhikkhu
Èhuneyyo hoti -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katamehi chahi? Idha
bhikkhave bhikkhu khamo hoti r|pÈnaÑ, khamo saddÈnaÑ, khamo
gandhÈnaÑ, khamo rasÈnaÑ, khamo phoÔÔhabbÈnaÑ, khamo dhammÈnaÑ.
Imehi kho bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti
-pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈti. . PaÒcamaÑ.
6. Dutiya ÈjÈnÊyasutta
6. Chahi bhikkhave a~gehi samannÈgato raÒÒo bhadro assÈjÈnÊyo
rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo, raÒÒo a~gantveva sa~khaÑ gacchati. Katamehi
chahi? Idha bhikkhave raÒÒo bhadro assÈjÈnÊyo khamo hoti r|pÈnaÑ,
khamo saddÈnaÑ, khamo gandhÈnaÑ, khamo rasÈnaÑ, khamo
phoÔÔhabbÈnaÑ, balasampanno ca hoti. Imehi kho bhikkhave chahi a~gehi
samannÈgato raÒÒo bhadro assÈjÈnÊyo rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo, raÒÒo
a~gantveva sa~khaÑ gacchati.
EvamevaÑ kho bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato bhikkhu
Èhuneyyo -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katamehi chahi? Idha
bhikkhave bhikkhu khamo hoti r|pÈnaÑ -pa- khamo dhammÈnaÑ. Imehi
kho bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti -paanuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈti. . ChaÔÔhaÑ.
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7. Tatiya ÈjÈnÊyasutta
7. Chahi bhikkhave a~gehi samannÈgato raÒÒo bhadro assÈjÈnÊyo
rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo, raÒÒo a~gantveva sa~khaÑ gacchati. Katamehi
chahi? Idha bhikkhave raÒÒo bhadro assÈjÈnÊyo khamo hoti r|pÈnaÑ,
khamo saddÈnaÑ, khamo gandhÈnaÑ, khamo rasÈnaÑ, khamo
phoÔÔhabbÈnaÑ, javasampanno ca hoti. Imehi kho bhikkhave chahi a~gehi
samannÈgato raÒÒo bhadro assÈjÈnÊyo rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo, raÒÒo
a~gantveva sa~khaÑ gacchati.
EvamevaÑ kho bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato bhikkhu
Èhuneyyo hoti -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katamehi chahi? Idha
bhikkhave bhikkhu khamo hoti r|pÈnaÑ -pa- khamo dhammÈnaÑ. Imehi
kho bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti -paanuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈti. . SattamaÑ.
8. Anuttariyasutta
8. * ChayimÈni bhikkhave anuttariyÈni. KatamÈni cha?
DassanÈnuttariyaÑ savanÈnuttariyaÑ lÈbhÈnuttariyaÑ sikkhÈnuttariyaÑ
pÈricariyÈnuttariyaÑ anussatÈnuttariyaÑ. ImÈni kho bhikkhave cha
anuttariyÈnÊti. . AÔÔhamaÑ.
9. AnussatiÔÔhÈnasutta
9. * ChayimÈni bhikkhave anussatiÔÔhÈnÈni. KatamÈni cha?
BuddhÈnussati dhammÈnussati saÑghÈnussati sÊlÈnussati cÈgÈnussati
devatÈnussati. ImÈni kho bhikkhave cha anussatiÔÔhÈnÈnÊti. . NavamaÑ.
10. MahÈnÈmasutta
10. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati KapilavatthusmiÑ
NigrodhÈrÈme. Atha kho MahÈnÈmo Sakko yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho MahÈnÈmo Sakko BhagavantaÑ etadavoca “yo so bhante
ariyasÈvako Ègataphalo viÒÒÈtasÈsano, so katamena vihÈrena bahulaÑ
viharatÊ”ti.
______________________________________________________________
* DÊ 3. 207 piÔÔhepi.

252

ChakkanipÈtapÈÄi

Yo so MahÈnÈma ariyasÈvako Ègataphalo viÒÒÈtasÈsano, so iminÈ
vihÈrena bahulaÑ viharati. * Idha MahÈnÈma ariyasÈvako TathÈgataÑ
anussarati “itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. YasmiÑ MahÈnÈma samaye
ariyasÈvako TathÈgataÑ anussarati, nevassa tasmiÑ samaye
rÈgapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na dosapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na
mohapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, ujugatamevassa tasmiÑ samaye cittaÑ hoti
TathÈgataÑ Èrabbha. Ujugatacitto kho pana MahÈnÈma ariyasÈvako labhati
atthavedaÑ, labhati dhammavedaÑ, labhati dhamm|pasaÑhitaÑ pÈmojjaÑ,
pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo
sukhaÑ vediyati, sukhino cittaÑ samÈdhiyati. AyaÑ vuccati MahÈnÈma
ariyasÈvako visamagatÈya pajÈya samappatto viharati, sabyÈpajjÈya pajÈya
abyÈpajjo viharati, dhammasotaÑ samÈpanno BuddhÈnussatiÑ bhÈveti. (1)
Puna caparaÑ MahÈnÈma ariyasÈvako dhammaÑ anussarati “svÈkkhÈto
BhagavatÈ dhammo sandiÔÔhiko akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ
veditabbo viÒÒ|hÊ”ti. YasmiÑ MahÈnÈma samaye ariyasÈvako dhammaÑ
anussarati, nevassa tasmiÑ samaye rÈgapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na
dosapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na mohapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti,
ujugatamevassa tasmiÑ samaye cittaÑ hoti dhammaÑ Èrabbha. Ujugatacitto
kho pana MahÈnÈma ariyasÈvako labhati atthavedaÑ, labhati
dhammavedaÑ, labhati dhamm|pasaÑhitaÑ pÈmojjaÑ, pamuditassa pÊti
jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo sukhaÑ vediyati,
sukhino cittaÑ samÈdhiyati. AyaÑ vuccati MahÈnÈma ariyasÈvako
visamagatÈya pajÈya samappatto viharati, sabyÈpajjÈya pajÈya abyÈpajjo
viharati, dhammasotaÑ samÈpanno dhammÈnussatiÑ bhÈveti. (2)
Puna caparaÑ MahÈnÈma ariyasÈvako saÑghaÑ anussarati
“suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho, ujuppaÔipanno Bhagavato
sÈvakasaÑgho, ÒÈyappaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho, sÈmÊcippaÔipanno
Bhagavato sÈvakasaÑgho, yadidaÑ cattÈri purisayugÈni aÔÔha purisapuggalÈ,
esa
______________________________________________________________
* AÑ 3. 531 piÔÔhepi.
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Bhagavato sÈvakasaÑgho Èhuneyyo pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo
anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈ”ti. YasmiÑ MahÈnÈma samaye
ariyasÈvako saÑghaÑ anussarati, nevassa tasmiÑ samaye rÈgapariyuÔÔhitaÑ
cittaÑ hoti, na dosapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na mohapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ
hoti, ujugatamevassa tasmiÑ samaye cittaÑ hoti saÑghaÑ Èrabbha.
Ujugatacitto kho pana MahÈnÈma ariyasÈvako labhati atthavedaÑ, labhati
dhammavedaÑ, labhati dhamm|pasaÑhitaÑ pÈmojjaÑ, pamuditassa pÊti
jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo sukhaÑ vediyati,
sukhino cittaÑ samÈdhiyati. AyaÑ vuccati MahÈnÈma ariyasÈvako
visamagatÈya pajÈya samappatto viharati, sabyÈpajjÈya pajÈya abyÈpajjo
viharati, dhammasotaÑ samÈpanno saÑghÈnussatiÑ bhÈveti. (3)
Puna caparaÑ MahÈnÈma ariyasÈvako attano sÊlÈni anussarati
akhaÓÉÈni acchiddÈni asabalÈni akammÈsÈni bhujissÈni viÒÒuppasatthÈni
aparÈmaÔÔhÈni samÈdhisaÑvattanikÈni. YasmiÑ MahÈnÈma samaye
ariyasÈvako sÊlaÑ anussarati, nevassa tasmiÑ samaye rÈgapariyuÔÔhitaÑ
cittaÑ hoti, na dosapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na mohapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ
hoti, ujugatamevassa tasmiÑ samaye cittaÑ hoti sÊlaÑ Èrabbha. Ujugatacitto
kho pana MahÈnÈma ariyasÈvako labhati atthavedaÑ, labhati
dhammavedaÑ, labhati dhamm|pasaÑhitaÑ pÈmojjaÑ, pamuditassa pÊti
jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo sukhaÑ vediyati,
sukhino cittaÑ samÈdhiyati. AyaÑ vuccati MahÈnÈma ariyasÈvako
visamagatÈya pajÈya samappatto viharati. SabyÈpajjÈya pajÈya abyÈpajjo
viharati, dhammasotaÑ samÈpanno sÊlÈnussatiÑ bhÈveti. (4)
Puna caparaÑ MahÈnÈma ariyasÈvako attano cÈgaÑ anussarati “lÈbhÈ
vata me, suladdhaÑ vata me, yohaÑ maccheramalapariyuÔÔhitÈya pajÈya
vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasÈmi muttacÈgo payabhapÈÓi
vosaggarato yÈcayogo dÈnasaÑ vibhÈgarato”ti. YasmiÑ MahÈnÈma samaye
ariyasÈvako cÈgaÑ anussarati, nevassa tasmiÑ samaye rÈgapariyuÔÔhitaÑ
cittaÑ hoti, na dosapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ
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hoti, na mohapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, ujugatamevassa tasmiÑ samaye
cittaÑ hoti cÈgaÑ Èrabbha. Ujugatacitto kho pana MahÈnÈma ariyasÈvako
labhati atthavedaÑ, labhati dhammavedaÑ, labhati dhamm|pasaÑhitaÑ
pÈmojjaÑ, pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati,
passaddhakÈyo sukhaÑ vediyati, sukhino cittaÑ samÈdhiyati. AyaÑ vuccati
MahÈnÈma ariyasÈvako visamagatÈya pajÈya samappatto viharati.
SabyÈpajjÈya pajÈya abyÈpajjo viharati, dhammasotaÑ samÈpanno
cÈgÈnussatiÑ bhÈveti. (5)
Puna caparaÑ MahÈnÈma ariyasavako devatÈnussatiÑ bhÈveti “santi
devÈ CÈtumahÈrÈjikÈ1, santi devÈ TÈvatiÑsÈ, santi devÈ YÈmÈ, santi devÈ
TusitÈ, santi devÈ NimmÈnaratino, santi devÈ Paranimmitavasavattino, santi
devÈ brahmakÈyikÈ, santi devÈ tatuttari2, yathÈr|pÈya saddhÈya
samannÈgatÈ tÈ devatÈ ito cutÈ tattha upapannÈ3, mayhampi tathÈr|pÈ
saddhÈ saÑvijjati. YathÈr|pena sÊlena samannÈgatÈ tÈ devatÈ ito cutÈ tattha
upapannÈ, mayhampi tathÈr|paÑ sÊlaÑ saÑvijjati. YathÈr|pena sutena
samannÈgatÈ tÈ devatÈ ito cutÈ tattha upapannÈ, mayhampi tathÈr|paÑ
sutaÑ saÑvijjati. YathÈr|pena cÈgena samannÈgatÈ tÈ devatÈ ito cutÈ tattha
upapannÈ, mayhampi tathÈr|po cÈgo saÑvijjati. YathÈr|pÈya paÒÒÈya
samannÈgatÈ tÈ devatÈ ito cutÈ tattha upapannÈ, mayhampi tathÈr|pÈ paÒÒÈ
saÑvijjatÊ”ti. YasmiÑ MahÈnÈma samaye ariyasÈvako attano ca tÈsaÒca
devatÈnaÑ saddhaÒca sÊlaÒca sutaÒca cÈgaÒca paÒÒaÒca anussarati, nevassa
tasmiÑ samaye rÈgapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na dosapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ
hoti, na mohapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, ujugatamevassa tasmiÑ samaye
cittaÑ hoti tÈ devatÈ Èrabbha. Ujugatacitto kho pana MahÈnÈma ariyasÈvako
labhati atthavedaÑ, labhati dhammavedaÑ, labhati dhamm|pasaÑhitaÑ
pÈmojjaÑ, pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati,
passaddhakÈyo sukhaÑ vediyati, sukhino cittaÑ samÈdhiyati. AyaÑ vuccati
MahÈnÈma ariyasÈvako visamagatÈya pajÈya samappatto
______________________________________________________________
1. CÈtummahÈrÈjikÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
2. TatuttariÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), taduttari (Ka) upari 276; Visuddhi 1. 218 piÔÔhesupi
passitabbaÑ.
3. Tattha uppannÈ (SÊ), tatth|papannÈ (SyÈ, KaÑ), tatthupapannÈ (AÑ 1. 210)
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viharati, sabyÈpajjÈya1 pajÈya abyÈpajjo1 viharati, dhammasotaÑ
samÈpanno devatÈnussatiÑ bhÈveti. (6)
Yo so MahÈnÈma ariyasÈvako Ègataphalo viÒÒÈtasÈsano, so iminÈ
vihÈrena bahulaÑ viharatÊti. . DasamaÑ.
Œhuneyyavaggo paÔhamo.
TassuddÈnaÑ
Dve ŒhuneyyÈ Indriya, balÈni tayo ŒjÈnÊyÈ.
Anuttariya AnussatÊ, MahÈnÈmena te dasÈti.
_____
2. SÈraÓÊyavagga
1. PaÔhamasÈraÓÊyasutta
11. Chayime bhikkhave dhammÈ sÈraÓÊyÈ2. Katame cha? Idha
bhikkhave bhikkhuno mettaÑ kÈyakammaÑ paccupaÔÔhitaÑ hoti
sabrahmacÈrÊsu Èvi ceva raho ca. Ayampi dhammo sÈraÓÊyo.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhuno mettaÑ vacÊkammaÑ
paccupaÔÔhitaÑ hoti sabrahmacÈrÊsu Èvi ceva raho ca. Ayampi dhammo
sÈraÓÊyo.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhuno mettaÑ manokammaÑ
paccupaÔÔhitaÑ hoti sabrahmacÈrÊsu Èvi ceva raho ca. Ayampi dhammo
sÈraÓÊyo.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu ye te lÈbhÈ dhammikÈ dhammaladdhÈ
antamaso pattapariyÈpannamattampi tathÈr|pehi lÈbhehi appaÔivibhattabhogÊ
hoti sÊlavantehi sabrahmacÈrÊhi sÈdhÈraÓabhogÊ. Ayampi dhammo sÈraÓÊyo.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu yÈni tÈni sÊlÈni akhaÓÉÈni acchiddÈni
asabalÈni akammÈsÈni bhujissÈni viÒÒuppasatthÈni aparÈmaÔÔhÈni
______________________________________________________________
1. SabyÈpajjhÈya ... abyÈpajjho (Ka)

2. SÈrÈÓÊyÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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samÈdhisaÑvattanikÈni, tathÈr|pehi sÊlehi sÊlasÈmaÒÒagato viharati
sabrahmacÈrÊhi Èvi ceva raho ca. Ayampi dhammo sÈraÓÊyo.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu yÈyaÑ diÔÔhi ariyÈ niyyÈnikÈ niyyÈti
takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈya, tathÈr|pÈya diÔÔhiyÈ diÔÔhisÈmaÒÒagato
viharati sabrahmacÈrÊhi Èvi ceva raho ca. Ayampi dhammo sÈraÓÊyo. Ime
kho bhikkhave cha dhammÈ sÈraÓÊyÈti. . PaÔhamaÑ.
2. DutiyasÈraÓÊyasutta
12. Chayime bhikkhave dhammÈ sÈraÓÊyÈ piyakaraÓÈ garukaraÓÈ
sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya saÑvattanti. Katame cha? Idha
bhikkhave bhikkhuno mettaÑ kÈyakammaÑ paccupaÔÔhitaÑ hoti
sabrahmacÈrÊsu Èvi ceva raho ca. Ayampi dhammo sÈraÓÊyo piyakaraÓo
garukaraÓo sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhuno mettaÑ vacÊkammaÑ
paccupaÔÔhitaÑ hoti -pa- mettaÑ manokammaÑ paccupaÔÔhitaÑ hoti
sabrahmacÈrÊsu Èvi ceva raho ca. Ayampi dhammo sÈraÓÊyo piyakaraÓo
garukaraÓo sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu ye te lÈbhÈ dhammikÈ
dhammaladdhÈ antamaso pattapariyÈpannamattampi, tathÈr|pehi lÈbhehi
appaÔivibhattabhogÊ hoti sÊlavantehi sabrahmacÈrÊhi sÈdhÈraÓabhogÊ.
Ayampi dhammo sÈraÓÊyo piyakaraÓo garukaraÓo sa~gahÈya avivÈdÈya
sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu yÈni tÈni sÊlÈni akhaÓÉÈni acchiddÈni
asabalÈni akammÈsÈni bhujissÈni viÒÒuppasatthÈni aparÈmaÔÔhÈni samÈdhi
saÑvattanikÈni. TathÈr|pehi sÊlehi sÊlasÈmaÒÒagato viharati sabrahmacÈrÊhi
Èvi ceva raho ca. Ayampi dhammo sÈraÓÊyo piyakaraÓo garukaraÓo
sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya saÑvattati.
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Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu yÈyaÑ diÔÔhi ariyÈ niyyÈnikÈ niyyÈti
takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈya, tathÈr|pÈya diÔÔhiyÈ diÔÔhisÈmaÒÒagato
viharati sabrahmacÈrÊhi Èvi ceva raho ca. Ayampi dhammo sÈraÓÊyo
piyakaraÓo garukaraÓo sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya
saÑvattati. Ime kho bhikkhave cha dhammÈ sÈraÓÊyÈ piyakaraÓÈ garukaraÓÈ
sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya saÑvattantÊti. . DutiyaÑ.
3. NissÈraÓÊyasutta
13. ChayimÈ bhikkhave nissÈraÓÊyÈ dhÈtuyo. KatamÈ cha? Idha
bhikkhave bhikkhu evaÑ vadeyya “mettÈ hi kho me cetovimutti bhÈvitÈ
bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ, atha ca pana
me byÈpÈdo cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊ”ti. So “mÈ hevan”tissa vacanÊyo
“mÈyasmÈ evaÑ avaca, mÈ BhagavantaÑ abbhÈcikkhi, na hi sÈdhu
Bhagavato abbhakkhÈnaÑ, na hi BhagavÈ evaÑ vadeyya. AÔÔhÈnametaÑ
Èvuso anavakÈso, yaÑ mettÈya cetovimuttiyÈ bhÈvitÈya bahulÊkatÈya
yÈnÊkatÈya vatthukatÈya anuÔÔhitÈya paricitÈya susamÈraddhÈya, atha ca
panassa byÈpÈdo cittaÑ pariyÈdÈya Ôhassati1, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati,
nissaraÓaÑ hetaÑ Èvuso byÈpÈdassa yadidaÑ mettÈcetovimuttÊ”ti2.
Idha pana bhikkhave bhikkhu evaÑ vadeyya “karuÓÈ hi kho me
cetovimutti bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ
susamÈraddhÈ, atha ca pana me vihesÈ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊ”ti. So “mÈ
hevan”tissa vacanÊyo “mÈyasmÈ evaÑ avaca, mÈ BhagavantaÑ abbhÈcikkhi,
na hi sÈdhu Bhagavato abbhakkhÈnaÑ, na hi BhagavÈ evaÑ vadeyya.
AÔÔhÈnametaÑ Èvuso anavakÈso, yaÑ karuÓÈya cetovimuttiyÈ bhÈvitÈya
bahulÊkatÈya yÈnÊkatÈya vatthukatÈya anuÔÔhitÈya paricitÈya
susamÈraddhÈya, atha ca panassa vihesÈ cittaÑ pariyÈdÈya Ôhassati, netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati, nissaraÓaÑ hetaÑ Èvuso vihesÈya yadidaÑ
karuÓÈcetovimuttÊ”ti.
______________________________________________________________
1. ®hassatÊti (sabbattha) DÊ 3. 205 piÔÔhe passitabbaÑ.
2. MettÈcetovimutti (sabbattha)
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Idha pana bhikkhave bhikkhu evaÑ vadeyya “muditÈ hi kho me
cetovimutti bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ
susamÈraddhÈ, atha ca pana me arati cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊ”ti. So “mÈ
hevan”tissa vacanÊyo “mÈyasmÈ evaÑ avaca, mÈ BhagavantaÑ abbhÈcikkhi,
na hi sÈdhu Bhagavato abbhakkhÈnaÑ, na hi BhagavÈ evaÑ vadeyya.
AÔÔhÈnametaÑ Èvuso anavakÈso, yaÑ muditÈya cetovimuttiyÈ bhÈvitÈya
bahulÊkatÈya yÈnÊkatÈya vatthukatÈya anuÔÔhitÈya paricitÈya
susamÈraddhÈya, atha ca panassa arati cittaÑ pariyÈdÈya Ôhassati, netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati, nissaraÓaÑ hetaÑ Èvuso aratiyÈ yadidaÑ
muditÈcetovimuttÊ”ti.
Idha pana bhikkhave bhikkhu evaÑ vadeyya “upekkhÈ hi kho me
cetovimutti bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ
susamÈraddhÈ, atha ca pana me rÈgo cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊ”ti. So “mÈ
hevan”tissa vacanÊyo “mÈyasmÈ evaÑ avaca, mÈ BhagavantaÑ abbhÈcikkhi,
na hi sÈdhu Bhagavato abbhakkhÈnaÑ, na hi BhagavÈ evaÑ vadeyya.
AÔÔhÈnametaÑ Èvuso anavakÈso, yaÑ upekkhÈya ceto vimuttiyÈ bhÈvitÈya
bahulÊkatÈya yÈnÊkatÈya vatthukatÈya anuÔÔhitÈya paricitÈya
susamÈraddhÈya, atha ca panassa rÈgo cittaÑ pariyÈdÈya Ôhassati, netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati, nissaraÓaÑ hetaÑ Èvuso rÈgassa yadidaÑ
upekkhÈcetovimuttÊ”ti.
Idha pana bhikkhave bhikkhu evaÑ vadeyya “animittÈ hi kho me
cetovimutti bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ
susamÈraddhÈ, atha ca pana me nimittÈnusÈri viÒÒÈÓaÑ hotÊ”ti. So “mÈ
hevan”tissa vacanÊyo “mÈyasmÈ evaÑ avaca, mÈ BhagavantaÑ abbhÈcikkhi,
na hi sÈdhu Bhagavato abbhakkhÈnaÑ, na hi BhagavÈ evaÑ vadeyya.
AÔÔhÈnametaÑ Èvuso anavakÈso, yaÑ animittÈya ceto vimuttiyÈ bhÈvitÈya
bahulÊkatÈya yÈnÊkatÈya vatthukatÈya anuÔÔhitÈya paricitÈya
susamÈraddhÈya, atha ca panassa nimittÈnusÈri viÒÒÈÓaÑ bhavissati, netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati, nissaraÓaÑ hetaÑ Èvuso sabbanimittÈnaÑ yadidaÑ
animittÈcetovimuttÊ”ti.
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Idha pana bhikkhave bhikkhu evaÑ vadeyya “asmÊti kho me vigataÑ1,
ayamahamasmÊti ca2 na samanupassÈmi, atha ca pana me
vicikicchÈkathaÑkathÈsallaÑ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊ”ti. So “mÈ
hevan”tissa vacanÊyo “mÈyasmÈ evaÑ avaca, mÈ BhagavantaÑ abbhÈcikkhi,
na hi sÈdhu Bhagavato abbhakkhÈnaÑ, na hi BhagavÈ evaÑ vadeyya.
AÔÔhÈnametaÑ Èvuso anavakÈso, yaÑ asmÊti vigate ‘ayamahamasmÊ’ti ca na
samanupassato, atha ca panassa vicikicchÈkathaÑkathÈsallaÑ cittaÑ
pariyÈdÈya Ôhassati, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, nissaraÓaÑ hetaÑ Èvuso
vicikicchÈkathaÑkathÈsallassa yadidaÑ ‘asmÊ’ti mÈnasamugghÈto”ti. ImÈ
kho bhikkhave cha nissÈraÓÊyÈ dhÈtuyoti. . TatiyaÑ.
4. Bhaddakasutta
14. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi “Èvuso bhikkhave”ti.
“Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ
SÈriputto etadavoca–
TathÈ tathÈ Èvuso bhikkhu vihÈraÑ kappeti, yathÈ yathÈssa vihÈraÑ
kappayato na bhaddakaÑ maraÓaÑ hoti, na bhaddikÈ kÈlakiriyÈ3.
KathaÒcÈvuso bhikkhu tathÈ tathÈ vihÈraÑ kappeti, yathÈ yathÈssa vihÈraÑ
kappayato na bhaddakaÑ maraÓaÑ hoti, na bhaddikÈ kÈlakiriyÈ.
IdhÈvuso bhikkhu kammÈrÈmo hoti kammarato kammÈrÈmataÑ
anuyutto, bhassÈrÈmo hoti bhassarato bhassÈrÈmataÑ anuyutto, niddÈrÈmo
hoti niddÈrato niddÈrÈmataÑ anuyutto, sa~gaÓikÈrÈmo hoti sa~gaÓikarato
sa~gaÓikÈrÈmataÑ anuyutto saÑsaggÈrÈmo hoti saÑsaggarato
saÑsaggÈrÈmataÑ anuyutto papaÒcÈrÈmo hoti papaÒcarato papaÒcÈrÈmataÑ
anuyutto. EvaÑ kho Èvuso bhikkhu tathÈ tathÈ vihÈraÑ kappeti, yathÈ
yathÈssa vihÈraÑ kappayato na bhaddakaÑ maraÓaÑ hoti, na bhaddikÈ
kÈlakiriyÈ. AyaÑ vuccatÈvuso bhikkhu sakkÈyÈbhirato nappajahÈsi4
sakkÈyaÑ sammÈ dukkhassa antakiriyÈya.
______________________________________________________________
1. Vigate (SyÈ)
2. AyaÑ cakÈro DÊ 3. 207 piÔÔhe natthi.
3. KÈlaÑkiriyÈ (Ka) AÑ 1. 264 piÔÔhepi. 4. Na pahÈsi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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TathÈ tathÈvuso bhikkhu vihÈraÑ kappeti, yathÈ yathÈssa vihÈraÑ
kappayato bhaddakaÑ maraÓaÑ hoti, bhaddikÈ kÈlakiriyÈ. KathaÒcÈvuso
bhikkhu tathÈ tathÈ vihÈraÑ kappeti, yathÈ yathÈssa vihÈraÑ kappayato
bhaddakaÑ maraÓaÑ hoti, bhaddikÈ kÈlakiriyÈ.
IdhÈvuso bhikkhu na kammÈrÈmo hoti na kammarato na
kammÈrÈmataÑ anuyutto, na bhassÈrÈmo hoti na bhassarato na
bhassarÈmataÑ anuyutto, na niddÈrÈmo hoti na niddÈrato na niddÈrÈmataÑ
anuyutto, na sa~gaÓikÈrÈmo hoti na sa~gaÓikarato na sa~gaÓikÈrÈmataÑ
anuyutto, na saÑsaggÈrÈmo hoti na saÑsaggarato na saÑsaggÈ rÈmataÑ
anuyutto na papaÒcÈrÈmo hoti na papaÒcarato na papaÒcÈrÈmataÑ anuyutto.
EvaÑ kho Èvuso bhikkhu tathÈ tathÈ vihÈraÑ kappeti, yathÈ yathÈssa
vihÈraÑ kappayato bhaddakaÑ maraÓaÑ hoti, bhaddikÈ kÈlakiriyÈ. AyaÑ
vuccatÈvuso bhikkhu nibbÈnÈbhirato pajahÈsi sakkÈyaÑ sammÈ dukkhassa
antakiriyÈyÈti.
Yo papaÒcamanuyutto, papaÒcÈbhirato mago.
VirÈdhayÊ so nibbÈnaÑ, yogakkhemaÑ anuttaraÑ.
Yo ca papaÒcaÑ hitvÈna, nippapaÒcapade rato.
ŒrÈdhayÊ so nibbÈnaÑ, yogakkhemaÑ anuttaranti. . CatutthaÑ.
5. Anutappiyasutta
15. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi–tathÈ tathÈvuso
bhikkhu vihÈraÑ kappeti, yathÈ yathÈssa vihÈraÑ kappayato kÈlakiriyÈ
anutappÈ hoti. KathaÒcÈvuso bhikkhu tathÈ tathÈ vihÈraÑ kappeti, yathÈ
yathÈssa vihÈraÑ kappayato kÈlakiriyÈ anutappÈ hoti.
IdhÈvuso bhikkhu kammÈrÈmo hoti kammarato kammÈrÈmataÑ
anuyutto. BhassÈrÈmo hoti. NiddÈrÈmo hoti. Sa~gaÓikÈrÈmo hoti.
SaÑsaggÈrÈmo hoti. PapaÒcÈrÈmo hoti papaÒcarato papaÒcÈrÈmataÑ
anuyutto. EvaÑ kho Èvuso bhikkhu tathÈ tathÈ vihÈraÑ kappeti, yathÈ
yathÈssa vihÈraÑ kappayato kÈlakiriyÈ anutappÈ
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hoti. AyaÑ vuccatÈvuso bhikkhu sakkÈyÈbhirato nappajahÈsi sakkÈyaÑ
sammÈ dukkhassa antakiriyÈya.
TathÈ tathÈvuso bhikkhu vihÈraÑ kappeti, yathÈ yathÈssa vihÈraÑ
kappayato kÈlakiriyÈ ananutappÈ hoti. KathaÒcÈvuso bhikkhu tathÈ tathÈ
vihÈraÑ kappeti, yathÈ yathÈssa vihÈraÑ kappayato kÈlakiriyÈ ananutappÈ
hoti.
IdhÈvuso bhikkhu na kammÈrÈmo hoti na kammarato na
kammÈrÈmataÑ anuyutto. Na bhassÈrÈmo hoti. Na niddÈrÈmo hoti. Na
sa~gaÓikÈrÈmo hoti. Na saÑsaggÈrÈmo hoti. Na papaÒcÈrÈmo hoti na
papaÒcarato na papaÒcÈrÈmataÑ anuyutto. EvaÑ kho Èvuso bhikkhu tathÈ
tathÈ vihÈraÑ kappeti, yathÈ yathÈssa vihÈraÑ kappayato kÈlakiriyÈ
ananutappÈ hoti. AyaÑ vuccatÈvuso bhikkhu nibbÈnÈbhirato pajahÈsi
sakkÈyaÑ sammÈ dukkhassa antakiriyÈyÈti.
Yo papaÒcamanuyutto, papaÒcÈbhirato mago.
VirÈdhayÊ so nibbÈnaÑ, yogakkhemaÑ anuttaraÑ.
Yo ca papaÒcaÑ hitvÈna, nippapaÒcapade rato.
ŒrÈdhayÊ so nibbÈnaÑ, yogakkhemaÑ anuttaranti. . PaÒcamaÑ.
6. Nakulapitusutta
16. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Bhaggesu viharati SusumÈragire1
BhesakaÄÈvane migadÈye. Tena kho pana samayena NakulapitÈ gahapati
ÈbÈdhiko hoti dukkhito bÈÄhagilÈno. Atha kho NakulamÈtÈ gahapatÈnÊ
NakulapitaraÑ gahapatiÑ etadavoca–
MÈ kho tvaÑ gahapati sÈpekkho2 kÈlamakÈsi. DukkhÈ gahapati
sÈpekkhassa kÈlakiriyÈ, garahitÈ ca BhagavatÈ sÈpekkhassa kÈlakiriyÈ. SiyÈ
kho pana te gahapati evamassa “na NakulamÈtÈ gahapatÈnÊ mamaccayena
sakkhissati3 dÈrake posetuÑ gharÈvÈsaÑ santharitun”ti4. Na kho panetaÑ
gahapati evaÑ daÔÔhabbaÑ. KusalÈhaÑ gahapati
______________________________________________________________
1. SuÑsumÈragire (SÊ, I), saÑsumÈragire (katthaci)
3. Na sakkhissati (SÊ, SyÈ, KaÑ), sakkoti (I, Ka)
4. Sandharitunti (Ka), saÓÔharituÑ (SyÈ)

2. SÈpekho (I, Ka)
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kappÈsaÑ kantituÑ veÓiÑ olikhituÑ, sakkomahaÑ gahapati tavaccayena
dÈrake posetuÑ gharÈvÈsaÑ santharituÑ. TasmÈtiha tvaÑ gahapati mÈ
sÈpekkho kÈlamakÈsi, dukkhÈ gahapati sÈpekkhassa kÈlakiriyÈ, garahitÈ ca
BhagavatÈ sÈpekkhassa kÈlaÑkiriyÈ. (1)
SiyÈ kho pana te gahapati evamassa “NakulamÈtÈ gahapatÈnÊ
mamaccayena aÒÒaÑ gharaÑ1 gamissatÊ”ti. Na kho panetaÑ gahapati evaÑ
daÔÔhabbaÑ. TvaÑ ceva kho gahapati jÈnÈsi ahaÒca, yaÑ no2 soÄasavassÈni
gahaÔÔhakaÑ brahmacariyaÑ samÈciÓÓaÑ3. TasmÈtiha tvaÑ gahapati mÈ
sÈpekkho kÈlamakÈsi, dukkhÈ gahapati sÈpekkhassa kÈlakiriyÈ, garahitÈ ca
BhagavatÈ sÈpekkhassa kÈlakiriyÈ. (2)
SiyÈ kho pana te gahapati evamassa “NakulamÈtÈ gahapatÈnÊ
mamaccayena na dassanakÈmÈ bhavissati Bhagavato, na dassanakÈmÈ
bhikkhusaÑghassÈ”ti. Na kho panetaÑ gahapati evaÑ daÔÔhabbaÑ. AhaÑ hi
gahapati tavaccayena dassanakÈmatarÈ ceva bhavissÈmi Bhagavato,
dassanakÈmatarÈ ca bhikkhusaÑghassa. TasmÈtiha tvaÑ gahapati mÈ
sÈpekkho kÈlamakÈsi, dukkhÈ gahapati sÈpekkhassa kÈlakiriyÈ, garahitÈ ca
BhagavatÈ sÈpekkhassa kÈlakiriyÈ. (3)
SiyÈ kho pana te gahapati evamassa “na NakulamÈtÈ gahapatÈnÊ
mamaccayena sÊlesu4 parip|rakÈrinÊ”ti. Na kho panetaÑ gahapati evaÑ
daÔÔhabbaÑ. YÈvatÈ kho gahapati tassa Bhagavato sÈvikÈ gihÊ odÈtavasanÈ
sÊlesu parip|rakÈriniyo ahaÑ tÈsaÑ aÒÒatarÈ. Yassa kho panassa ka~khÈ vÈ
vimati vÈ, ayaÑ so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho Bhaggesu viharati
SusumÈragire BhesakaÄÈvane migadÈye, taÑ BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ
pucchatu. TasmÈtiha tvaÑ gahapati mÈ sÈpekkho kÈlamakÈsi, dukkhÈ
gahapati sÈpekkhassa kÈlakiriyÈ, garahitÈ ca BhagavatÈ sÈpekkhassa
kÈlakiriyÈ. (4)
______________________________________________________________
1. BhattÈraÑ (SyÈ, KaÑ), vÊraÑ (SÊ)

2. YadÈ te (SÊ), yathÈ (SyÈ), yathÈ no (I)

3. SamÈdinnaÑ (SÊ)

4. NakulamÈtÈ ... na sÊlesu (SÊ, I)
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SiyÈ kho pana te gahapati evamassa “na NakulamÈtÈ gahapatÈnÊ
lÈbhinÊ1 ajjhattaÑ cetosamathassÈ”ti. Na kho panetaÑ gahapati evaÑ
daÔÔhabbaÑ. YÈvatÈ kho gahapati tassa Bhagavato sÈvikÈ gihÊ odÈtavasanÈ
lÈbhiniyo ajjhattaÑ cetosamathassa, ahaÑ tÈsaÑ aÒÒatarÈ. Yassa kho
panassa ka~khÈ vÈ vimati vÈ, ayaÑ so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
Bhaggesu viharati SusumÈragire BhesakaÄÈvane migadÈye, taÑ
BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ pucchatu. TasmÈtiha tvaÑ gahapati mÈ
sÈpekkho kÈlamakÈsi, dukkhÈ gahapati sÈpekkhassa kÈlakiriyÈ, garahitÈ ca
BhagavatÈ sÈpekkhassa kÈlakiriyÈ. (5)
SiyÈ kho pana te gahapati evamassa “na NakulamÈtÈ gahapatÈnÊ
imasmiÑ dhammavinaye ogÈdhappattÈ patigÈdhappattÈ assÈsappattÈ
tiÓÓavicikicchÈ vigatakathaÑkathÈ vesÈrajjappattÈ aparappaccayÈ
SatthusÈsane viharatÊ”ti. Na kho panetaÑ gahapati evaÑ daÔÔhabbaÑ.
YÈvatÈ kho gahapati tassa Bhagavato sÈvikÈ gihÊ odÈtavasanÈ imasmiÑ
dhammavinaye ogÈdhappattÈ patigÈdhappattÈ assÈsappattÈ tiÓÓavicikicchÈ
vigatakathaÑkathÈ vesÈrajjappattÈ aparappaccayÈ SatthusÈsane viharanti,
ahaÑ tÈsaÑ aÒÒatarÈ. Yassa kho panassa ka~khÈ vÈ vimati vÈ, ayaÑ so
BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho Bhaggesu viharati SusumÈragire
BhesakaÄÈvane migadÈye, taÑ BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ pucchatu.
TasmÈtiha tvaÑ gahapati mÈ sÈpekkho kÈlamakÈsi, dukkhÈ gahapati
sÈpekkhassa kÈlakiriyÈ, garahitÈ ca BhagavatÈ sÈpekkhassa kÈlakiriyÈti. (6)
Atha kho Nakulapituno gahapatissa NakulamÈtarÈ2 gahapatÈniyÈ iminÈ
ovÈdena ovadiyamÈnassa so ÈbÈdho ÔhÈnaso paÔippassambhi. VuÔÔhahi3 ca
NakulapitÈ gahapati tamhÈ ÈbÈdhÈ, tathÈpahÊno ca pana Nakulapituno
gahapatissa so ÈbÈdho ahosi. Atha kho NakulapitÈ gahapati gilÈnÈ vuÔÔhito4
aciravuÔÔhito gelaÒÒÈ
______________________________________________________________
1. NakulamÈtÈ gahapatÈnÊ na lÈbhinÊ (I)
2. NakulamÈtÈya (SÊ, SyÈ), NakulamÈtuyÈ (Ka)
3. VuÔÔhÈti (Ka)
4. “GilÈnabhÈvato vuÔÔhÈya Ôhito, bhÈvappadhÈno hi ayaÑ niddeso”ti ®ÊkÈsaÑvaÓÓanÈ.
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daÓÉamolubbha yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho NakulapitaraÑ
gahapatiÑ BhagavÈ etadavoca–
LÈbhÈ te gahapati, suladdhaÑ te gahapati, yassa te NakulamÈtÈ
gahapatÈnÊ anukampikÈ atthakÈmÈ ovÈdikÈ anusÈsikÈ. YÈvatÈ kho gahapati
mama sÈvikÈ gihÊ odÈtavasanÈ sÊlesu parip|rakÈriniyo, NakulamÈtÈ
gahapatÈnÊ tÈsaÑ aÒÒatarÈ. YÈvatÈ kho gahapati mama sÈvikÈ gihÊ
odÈtavasanÈ lÈbhiniyo ajjhattaÑ cetosamathassa, NakulamÈtÈ gahapatÈnÊ
tÈsaÑ aÒÒatarÈ. YÈvatÈ kho gahapati mama sÈvikÈ gihÊ odÈtavasanÈ
imasmiÑ dhammavinaye ogÈdhappattÈ patigÈdhappattÈ assÈsappattÈ
tiÓÓavicikicchÈ vigatakathaÑkathÈ vesÈrajjappattÈ aparappaccayÈ
SatthusÈsane viharanti, NakulamÈtÈ gahapatÈnÊ tÈsaÑ aÒÒatarÈ. LÈbhÈ te
gahapati, suladdhaÑ te gahapati, yassa te NakulamÈtÈ gahapatÈnÊ
anukampikÈ atthakÈmÈ ovÈdikÈ anusÈsikÈti. . ChaÔÔhaÑ.
7. Soppasutta
17. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ
vuÔÔhito yenupaÔÔhÈnasÈlÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane
nisÊdi. ŒyasmÈpi kho SÈriputto sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito
yenupaÔÔhÈnasÈlÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ
ekamantaÑ nisÊdi. ŒyasmÈpi kho MahÈmoggallÈno. ŒyasmÈpi kho
MahÈkassapo. ŒyasmÈpi kho MahÈkaccÈno. ŒyasmÈpi kho MahÈkoÔÔhiko1.
ŒyasmÈpi kho MahÈcundo. ŒyasmÈpi kho MahÈkappino. ŒyasmÈpi kho
Anuruddho. ŒyasmÈpi kho Revato. ŒyasmÈpi kho Œnando
sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yenupaÔÔhÈnasÈlÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. Atha kho
BhagavÈ bahudeva rattiÑ nisajjÈya vÊtinÈmetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ pÈvisi.
Tepi kho
______________________________________________________________
1. MahÈkoÔÔhito (SÊ, I)
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Èyasmanto acirapakkantassa Bhagavato uÔÔhÈyÈsanÈ yathÈvihÈraÑ
agamaÑsu. Ye pana tattha bhikkh| navÈ acirapabbajitÈ adhunÈgatÈ imaÑ
dhammavinayaÑ, te yÈva s|riyuggamanÈ kÈkacchamÈnÈ supiÑsu. AddasÈ
kho BhagavÈ dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena te
bhikkh| yÈva s|riyuggamanÈ kÈkacchamÈne supante, disvÈ
yenupaÔÔhÈnasÈlÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi,
nisajja kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi–
KahaÑ nu kho bhikkhave SÈriputto, kahaÑ MahÈmoggallÈno, kahaÑ
MahÈkassapo, kahaÑ MahÈkaccÈno, kahaÑ MahÈkoÔÔhiko, kahaÑ
MahÈcundo, kahaÑ MahÈkappino, kahaÑ Anuruddho, kahaÑ Revato,
kahaÑ Œnando, kahaÑ nu kho te bhikkhave therÈ sÈvakÈ gatÈti. Tepi kho
bhante Èyasmanto acirapakkantassa Bhagavato uÔÔhÈyÈsanÈ yathÈvihÈraÑ
agamaÑs|ti. Tena no1 tumhe bhikkhave “therÈ bhikkh| nÈgatÈ”ti2 yÈva
s|riyuggamanÈ kÈkacchamÈnÈ supatha. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api
nu tumhehi diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ vÈ “rÈjÈ khattiyo muddhÈvasitto3 yÈvadatthaÑ
seyyasukhaÑ passasukhaÑ middhasukhaÑ anuyutto viharanto yÈvajÊvaÑ
rajjaÑ kÈrento janapadassa vÈ piyo manÈpo”ti. No hetaÑ bhante. SÈdhu
bhikkhave, mayÈpi kho etaÑ bhikkhave neva diÔÔhaÑ na sutaÑ “rÈjÈ
khattiyo muddhÈvasitto yÈvadatthaÑ seyyasukhaÑ passasukhaÑ
middhasukhaÑ anuyutto viharanto yÈvajÊvaÑ rajjaÑ kÈrento janapadassa vÈ
piyo manÈpo”ti.
TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu tumhehi diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ vÈ
“raÔÔhiko -pa- pettaÓiko. SenÈpatiko. GÈmagÈmaÓiko4. P|gagÈmaÓiko
yÈvadatthaÑ seyyasukhaÑ passasukhaÑ middhasukhaÑ anuyutto viharanto
yÈvajÊvaÑ p|gagÈmaÓikattaÑ kÈrento p|gassa vÈ piyo manÈpo”ti. No
hetaÑ bhante. SÈdhu bhikkhave, mayÈpi kho etaÑ bhikkhave neva diÔÔhaÑ
na sutaÑ “p|gagÈmaÓiko yÈvadatthaÑ seyyasukhaÑ passasukhaÑ
middhasukhaÑ anuyutto viharanto yÈvajÊvaÑ p|gagÈmaÓikattaÑ vÈ kÈrento
p|gassa vÈ piyo manÈpo”ti.
______________________________________________________________
1. Kena no (Ka), ke nu (katthaci)
2. Bhikkh| navÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), bhikkh| gatÈti (?)
3. MuddhÈbhisitto (Ka)

4. GÈmagÈmiko (SÊ, I)
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TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu tumhehi diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ vÈ
“samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ yÈvadatthaÑ seyyasukhaÑ passasukhaÑ
middhasukhaÑ anuyutto indriyesu aguttadvÈro bhojane amattaÒÒ|
jÈgariyaÑ ananuyutto avipassako kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ
pubbarattÈpararattaÑ bodhipakkhiyÈnaÑ1 dhammÈnaÑ bhÈvanÈnu yogaÑ
ananuyutto ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈvasaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharanto”ti. No hetaÑ
bhante. SÈdhu bhikkhave, mayÈpi kho etaÑ bhikkhave neva diÔÔhaÑ na
sutaÑ “samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ yÈvadatthaÑ seyyasukhaÑ passasukhaÑ
middhasukhaÑ anuyutto indriyesu aguttadvÈro bhojane amattaÒÒ|
jÈgariyaÑ ananuyutto avipassako kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ
pubbarattÈpararattaÑ bodhipakkhiyÈnaÑ dhammÈnaÑ bhÈvanÈnuyogaÑ
ananuyutto ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharanto”ti.
TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “indriyesu guttadvÈrÈ
bhavissÈma, bhojane mattaÒÒuno jÈgariyaÑ anuyuttÈ vipassakÈ kusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ pubbarattÈpararattaÑ bodhipakkhiyÈnaÑ dhammÈnaÑ
bhÈvanÈnuyogamanuyuttÈ viharissÈmÈ”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave
sikkhitabbanti. . SattamaÑ.
8. Macchabandhasutta
18. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu cÈrikaÑ carati mahatÈ
bhikkhusaÑghena saddhiÑ. AddasÈ kho BhagavÈ addhÈnamaggappaÔipanno
aÒÒatarasmiÑ padese macchikaÑ macchabandhaÑ macche vadhitvÈ
vadhitvÈ vakkiÓamÈnaÑ, disvÈ maggÈ okkamma aÒÒatarasmiÑ rukkham|le
paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “passatha no
tumhe bhikkhave amuÑ macchikaÑ macchabandhaÑ macche vadhitvÈ
vadhitvÈ vikkiÓamÈnan”ti. EvaÑ bhante.
TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu tumhehi diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ vÈ
“macchiko macchabandho macche vadhitvÈ vadhitvÈ vikkiÓamÈno tena
kammena tena ÈjÊvena hatthiyÈyÊ vÈ assayÈyÊ vÈ rathayÈyÊ vÈ yÈnayÈyÊ vÈ
bhogabhogÊ vÈ mahantaÑ vÈ bhogakkhandhaÑ ajjhÈvasanto”ti. No hetaÑ
______________________________________________________________
1. BodhapakkhiyÈnaÑ (SÊ), bodhapakkhikÈnaÑ (I)

2. SÈraÓÊyavagga

267

bhante. SÈdhu bhikkhave, mayÈpi kho etaÑ bhikkhave neva diÔÔhaÑ na
sutaÑ “macchiko macchabandho macche vadhitvÈ vadhitvÈ vikkiÓamÈno
tena kammena tena ÈjÊvena hatthiyÈyÊ vÈ assayÈyÊ vÈ rathayÈyÊ vÈ yÈnayÈyÊ
vÈ bhogabhogÊ vÈ mahantaÑ vÈ bhogakkhandhaÑ ajjhÈvasanto”ti. TaÑ
kissa hetu? Te hi so bhikkhave macche vajjhe vadhÈyupanÊte1 pÈpakena
manasÈnupekkhati, tasmÈ so neva hatthiyÈyÊ hoti na assayÈyÊ na rathayÈyÊ
na yÈnayÈyÊ na bhogabhogÊ na mahantaÑ bhogakkhandhaÑ ajjhÈvasati.
TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu tumhehi diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ vÈ
“goghÈtako gÈvo vadhitvÈ vadhitvÈ vikkiÓamÈno tena kammena tena ÈjÊvena
hatthiyÈyÊ vÈ assayÈyÊ vÈ rathayÈyÊ vÈ yÈnayÈyÊ vÈ bhogabhogÊ vÈ
mahantaÑ vÈ bhogakkhandhaÑ ajjhÈvasanto”ti. No hetaÑ bhante. SÈdhu
bhikkhave, mayÈpi kho etaÑ bhikkhave neva diÔÔhaÑ na sutaÑ “goghÈtako
gÈvo vadhitvÈ vadhitvÈ vikkiÓamÈno tena kammena tena ÈjÊvena hatthiyÈyÊ
vÈ assayÈyÊ vÈ rathayÈyÊ vÈ yÈnayÈyÊ vÈ bhogabhogÊ vÈ mahantaÑ vÈ
bhogakkhandhaÑ ajjhÈvasanto”ti. TaÑ kissa hetu? Te hi so bhikkhave gÈvo
vajjhe vadhÈyupanÊte pÈpakena manasÈnupekkhati. TasmÈ so neva
hatthiyÈyÊ hoti na assayÈyÊ na rathayÈyÊ na yÈnayÈyÊ na bhogabhogÊ na
mahantaÑ bhogakkhandhaÑ ajjhÈvasati.
TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu tumhehi diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ vÈ
“orabbhiko -pa- s|kariko2 -pa- sÈkuÓiko -pa- mÈgaviko mage3 vadhitvÈ
vadhitvÈ vikkiÓamÈno tena kammena tena ÈjÊvena hatthiyÈyÊ vÈ assayÈyÊ vÈ
rathayÈyÊ vÈ yÈnayÈyÊ vÈ bhogabhogÊ vÈ mahantaÑ vÈ bhogakkhandhaÑ
ajjhÈvasanto”ti. No hetaÑ bhante. SÈdhu bhikkhave, mayÈpi kho etaÑ
bhikkhave neva diÔÔhaÑ na sutaÑ “mÈgaviko mage vadhitvÈ vadhitvÈ
vikkiÓamÈno tena kammena tena ÈjÊvena hatthiyÈyÊ vÈ assayÈyÊ vÈ rathayÈyÊ
vÈ yÈnayÈyÊ vÈ bhogabhogÊ vÈ mahantaÑ vÈ bhogakkhandhaÑ
ajjhÈvasanto”ti. TaÑ kissa hetu? Te hi so bhikkhave mage vajjhe
vadhÈyupanÊte pÈpakena manasÈnupekkhati. TasmÈ so neva hatthiyÈyÊ hoti
na assayÈyÊ na rathayÈyÊ na
______________________________________________________________
1. VadhÈyÈnÊte (SyÈ, KaÑ), vadhÈya nÊte (Ka)
3. Mige (SyÈ, KaÑ)

2. Sokariko (SyÈ)
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yÈnayÈyÊ na bhogabhogÊ na mahantaÑ bhogakkhandhaÑ ajjhÈvasati. Tehi
(nÈma)1 so bhikkhave tiracchÈnagate pÈÓe vajjhe vadhÈyupanÊte pÈpakena
manasÈnupekkhamÈno2 neva hatthiyÈyÊ bhavissati3 na assayÈyÊ na rathayÈyÊ
na yÈnayÈyÊ na bhogabhogÊ na mahantaÑ bhogakkhandhaÑ ajjhÈvasissati4,
ko pana vÈdo yaÑ manussabh|taÑ vajjhaÑ vadhÈyupanÊtaÑ pÈpakena
manasÈnupekkhati. TaÑ hi tassa5 bhikkhave hoti dÊgharattaÑ ahitÈya
dukkhÈya. KÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ
nirayaÑ upapajjatÊti. . AÔÔhamaÑ.
9. PaÔhamamaraÓassatisutta
19. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ NÈtike6 viharati GiÒjakÈvasathe. Tatra
kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh|
Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca “maraÓassati bhikkhave
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ
amatapariyosÈnÈ, bhÈvetha no tumhe bhikkhave maraÓassatin”ti.
EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “ahaÑ kho
bhante bhÈvemi maraÓassatin”ti. YathÈ kathaÑ pana tvaÑ bhikkhu bhÈvesi
maraÓassatinti. Idha mayhaÑ bhante evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ rattindivaÑ
jÊveyyaÑ, Bhagavato sÈsanaÑ manasi kareyyaÑ, bahu vata me kataÑ
assÈ”ti. EvaÑ kho ahaÑ bhante bhÈvemi maraÓassatinti.
AÒÒataropi kho bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “ahampi kho bhante
bhÈvemi maraÓassatin”ti. YathÈ kathaÑ pana tvaÑ bhikkhu bhÈvesi
maraÓassatinti. Idha mayhaÑ bhante evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ divasaÑ
jÊveyyaÑ, Bhagavato sÈsanaÑ manasi kareyyaÑ, bahu vata me kataÑ
assÈ”ti. EvaÑ kho ahaÑ bhante bhÈvemi maraÓassatinti.
AÒÒataropi kho bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “ahampi kho bhante
bhÈvemi maraÓassatin”ti. YathÈ kathaÑ pana tvaÑ bhikkhu bhÈvesi
______________________________________________________________
1. ( ) Bah|su natthi.
3. Hoti (SyÈ, Ka)
5. TaÑ hissa (I, Ka)

2. ManasÈnupekkhati, tasmÈ so (SyÈ, Ka)
4. AjjhÈvasati (SyÈ, Ka)
6. NÈdike (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) AÑ 3. 135 piÔÔhepi.
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maraÓassatinti. Idha mayhaÑ bhante evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ tadantaraÑ
jÊveyyaÑ, yadantaraÑ ekapiÓÉapÈtaÑ bhuÒjÈmi, Bhagavato sÈsanaÑ manasi
kareyyaÑ, bahu vata me kataÑ assÈ”ti. EvaÑ kho ahaÑ bhante bhÈvemi
maraÓassatinti.
AÒÒataropi kho bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “ahampi kho bhante
bhÈvemi maraÓassatin”ti. YathÈ kathaÑ pana tvaÑ bhikkhu bhÈvesi
maraÓassatinti. Idha mayhaÑ bhante evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ tadantaraÑ
jÊveyyaÑ, yadantaraÑ cattÈro paÒca Èlope sa~khÈditvÈ1 ajjhoharÈmi,
Bhagavato sÈsanaÑ manasi kareyyaÑ, bahu vata me kataÑ assÈ”ti. EvaÑ
kho ahaÑ bhante bhÈvemi maraÓassatinti.
AÒÒataropi kho bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “ahampi kho bhante
bhÈvemi maraÓassatin”ti. YathÈ kathaÑ pana tvaÑ bhikkhu bhÈvesi
maraÓassatinti. Idha mayhaÑ bhante evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ tadantaraÑ
jÊveyyaÑ, yadantaraÑ ekaÑ ÈlopaÑ sa~khÈditvÈ2 ajjhoharÈmi, Bhagavato
sÈsanaÑ manasi kareyyaÑ. Bahu vata me kataÑ assÈ”ti. EvaÑ kho ahaÑ
bhante bhÈvemi maraÓassatinti.
AÒÒataropi kho bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “ahampi kho bhante
bhÈvemi maraÓassatin”ti. YathÈ kathaÑ pana tvaÑ bhikkhu bhÈvesi
maraÓassatinti. Idha mayhaÑ bhante evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ tadantaraÑ
jÊveyyaÑ, yadantaraÑ assasitvÈ vÈ passasÈmi, passasitvÈ vÈ assasÈmi,
Bhagavato sÈsanaÑ manasi kareyyaÑ, bahu vata me kataÑ assÈ”ti. EvaÑ
kho ahaÑ bhante bhÈvemi maraÓassatinti.
EvaÑ vutte BhagavÈ te bhikkh| etadavoca “yo cÈyaÑ3 bhikkhave
bhikkhu evaÑ maraÓassatiÑ bhÈveti ‘aho vatÈhaÑ rattindivaÑ jÊveyyaÑ,
Bhagavato sÈsanaÑ manasi kareyyaÑ, bahu vata me kathaÑ assÈ”ti.
Yo cÈyaÑ4 bhikkhave bhikkhu evaÑ maraÓassatiÑ bhÈveti “aho
vatÈhaÑ divasaÑ jÊveyyaÑ, Bhagavato sÈsanaÑ manasi kareyyaÑ, bahu
vata me kataÑ assÈ”ti.
______________________________________________________________
1. Sa~kharitvÈ (Ka)

2. SaÑharitvÈ (Ka)

3. YvÈyaÑ (I, Ka)

4. YopÈyaÑ (Ka)
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Yo cÈyaÑ bhikkhave bhikkhu evaÑ maraÓassatiÑ bhÈveti “aho
vatÈhaÑ tadantaraÑ jÊveyyaÑ, yadantaraÑ ekapiÓÉapÈtaÑ bhuÒjÈmi,
Bhagavato sÈsanaÑ manasi kareyyaÑ, bahu vata me kataÑ assÈ”ti.
Yo cÈyaÑ bhikkhave bhikkhu evaÑ maraÓassatiÑ bhÈveti “aho
vatÈhaÑ tadantaraÑ jÊveyyaÑ, yadantaraÑ cattÈro paÒca Èlope sa~khÈditvÈ
ajjhoharÈmi, Bhagavato sÈsanaÑ manasi kareyyaÑ, bahu vata me kataÑ
assÈ”ti. Ime vuccanti bhikkhave bhikkh| pamattÈ viharanti, dandhaÑ
maraÓassatiÑ bhÈventi ÈsavÈnaÑ khayÈya.
Yo ca khvÈyaÑ1 bhikkhave bhikkhu evaÑ maraÓassatiÑ bhÈveti “aho
vatÈhaÑ tadantaraÑ jÊveyyaÑ, yadantaraÑ ekaÑ ÈlopaÑ sa~khÈditvÈ
ajjhoharÈmi, Bhagavato sÈsanaÑ manasi kareyyaÑ, bahu vata me kataÑ
assÈ”ti.
Yo cÈyaÑ bhikkhave bhikkhu evaÑ maraÓassatiÑ bhÈveti “aho
vatÈhaÑ tadantaraÑ jÊveyyaÑ, yadantaraÑ assasitvÈ vÈ passasÈmi,
passasitvÈ vÈ assasÈmi, Bhagavato sÈsanaÑ manasi kareyyaÑ, bahu vata me
kataÑ assÈ”ti. Ime vuccanti bhikkhave bhikkh| appamattÈ viharanti,
tikkhaÑ maraÓassatiÑ bhÈventi ÈsavÈnaÑ khayÈya.
TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “appamattÈ viharissÈma,
tikkhaÑ maraÓassatiÑ bhÈvessÈma ÈsavÈnaÑ khayÈyÈ”ti. EvaÑ hi vo
bhikkhave sikkhitabbanti. . NavamaÑ.
10. DutiyamaraÓassatisutta
20. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ NÈtike viharati GiÒjakÈvasathe. Tatra kho
BhagavÈ bhikkh| Èmantesi–maraÓassati bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ
mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈ. KathaÑ
bhÈvitÈ ca bhikkhave maraÓassati kathaÑ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti
mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈ.
Idha bhikkhave bhikkhu divase nikkhante rattiyÈ patihitÈya2 iti
paÔisaÒcikkhati “bahukÈ kho me paccayÈ maraÓassa, ahi vÈ maÑ ÉaÑseyya,
vicchiko vÈ maÑ ÉaÑseyya, satapadÊ vÈ maÑ ÉaÑseyya. Tena me assa
______________________________________________________________
1. YopÈyaÑ (Ka)

2. PaÔigatÈya (Ka) AÑ 3. 138 piÔÔhepi.
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kÈlakiriyÈ, so mamassa antarÈyo. UpakkhalitvÈ vÈ papateyyaÑ, bhattaÑ vÈ
me bhuttaÑ byÈpajjeyya, pittaÑ vÈ me kuppeyya, semhaÑ vÈ me kuppeyya,
satthakÈ vÈ me vÈtÈ kuppeyyuÑ, tena me assa kÈlakiriyÈ, so mamassa
antarÈyo”ti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ “atthi nu
kho me pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ appahÊnÈ, ye me assu rattiÑ kÈlaÑ
karontassa antarÈyÈyÈ”ti.
Sace bhikkhave bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “atthi me
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ appahÊnÈ, ye me assu rattiÑ kÈlaÑ karontassa
antarÈyÈyÈ”ti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ tesaÑyeva pÈpakÈnaÑ
akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya adhimatto chando ca vÈyÈmo ca ussÈho
ca ussoÄhÊ ca appaÔivÈnÊ ca sati ca sampajaÒÒaÒca karaÓÊyaÑ. SeyyathÈpi
bhikkhave Èdittacelo vÈ ÈdittasÊso vÈ tasseva celassa vÈ sÊsassa vÈ
nibbÈpanÈya adhimattaÑ chandaÒca vÈyÈmaÒca ussÈhaÒca ussoÄhiÒca
appaÔivÈniÒca satiÒca sampajaÒÒaÒca kareyya. EvamevaÑ kho bhikkhave
tena bhikkhunÈ tesaÑyeva pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya
adhimatto chando ca vÈyÈmo ca ussÈho ca ussoÄhÊ ca appaÔivÈnÊ ca sati ca
sampajaÒÒaÒca karaÓÊyaÑ.
Sace pana bhikkhave bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “natthi me
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ appahÊnÈ, ye me assu rattiÑ kÈlaÑ karontassa
antarÈyÈyÈ”ti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena vihÈtabbaÑ
ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu.
Idha pana bhikkhave bhikkhu rattiyÈ nikkhantÈya divase patihite iti
paÔisaÒcikkhati “bahukÈ kho me paccayÈ maraÓassa ahi vÈ maÑ ÉÉaÑseyya,
vicchiko vÈ maÑ ÉaÑseyya, satapadÊ vÈ maÑ ÉaÑseyya, tena me assa
kÈlakiriyÈ, so mamassa antarÈyo. UpakkhalitvÈ vÈ papateyyaÑ, bhattaÑ vÈ
me bhuttaÑ byÈpajjeyya, pittaÑ vÈ me kuppeyya, semhaÑ vÈ me kuppeyya,
satthakÈ vÈ me vÈtÈ kuppeyyuÑ, tena me assa kÈlakiriyÈ, so mamassa
antarÈyo”ti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ “atthi nu
kho me pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ appahÊnÈ, ye me assu divÈ kÈlaÑ
karontassa antarÈyÈyÈ”ti.
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Sace bhikkhave bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “atthi me
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ appahÊnÈ, ye me assu divÈ kÈlaÑ karontassa
antarÈyÈyÈ”ti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ tesaÑyeva pÈpakÈnaÑ
akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya adhimatto chando ca vÈyÈmo ca ussÈho
ca ussoÄhÊ ca appaÔivÈnÊ ca sati ca sampajaÒÒaÒca karaÓÊyaÑ. SeyyathÈpi
bhikkhave Èdittacelo vÈ ÈdittasÊso vÈ tasseva celassa vÈ sÊsassa vÈ
nibbÈpanÈya adhimattaÑ chandaÒca vÈyÈmaÒca ussÈhaÒca ussoÄhiÒca
appaÔivÈniÒca satiÒca sampajaÒÒaÒca kareyya. EvamevaÑ kho bhikkhave
tena bhikkhunÈ tesaÑyeva pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya
adhimatto chando ca vÈyÈmo ca ussÈho ca ussoÄhÊ ca appaÔivÈnÊ ca sati ca
sampajaÒÒaÒca karaÓÊyaÑ.
Sace pana bhikkhave bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “natthi me
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ appahÊnÈ, ye me assu divÈ kÈlaÑ karontassa
antarÈyÈyÈ”ti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena vihÈtabbaÑ
ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu. EvaÑ bhÈvitÈ kho bhikkhave
maraÓassati evaÑ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ
amatapariyosÈnÈti. . DassamaÑ.
SÈraÓÊyavaggo dutiyo.
TassuddÈnaÑ
Dve SÈraÓÊ NissÈraÓÊyaÑ, BhaddakaÑ AnutappiyaÑ.
NakulaÑ SoppamacchÈ ca, dve honti MaraÓassatÊti.
_____
3. Anuttariyavagga
1. SÈmakasutta
21. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati SÈmagÈmake
pokkharaÓiyÈyaÑ. Atha kho aÒÒatarÈ devatÈ abhikkantÈya rattiyÈ
abhikkantavaÓÓÈ kevalakappaÑ pokkharaÓiyaÑ obhÈsetvÈ yena BhagavÈ
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tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ
aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitÈ kho sÈ devatÈ BhagavantaÑ etadavoca.
Tayome bhante dhammÈ bhikkhuno parihÈnÈya saÑvattanti. Katame
tayo? KammÈrÈmatÈ bhassÈrÈmatÈ niddÈrÈmatÈ. Ime kho bhante tayo
dhammÈ bhikkhuno parihÈnÈya saÑvattantÊti. Idamavoca sÈ devatÈ.
SamanuÒÒo SatthÈ ahosi. Atha kho sÈ devatÈ “samanuÒÒo me SatthÈ”ti
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ tatthevantaradhÈyi.
Atha kho BhagavÈ tassÈ rattiyÈ accayena bhikkh| Èmantesi–imaÑ
bhikkhave rattiÑ aÒÒatarÈ devatÈ abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ
kevalakappaÑ pokkharaÓiyaÑ obhÈsetvÈ yenÈhaÑ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitÈ kho
bhikkhave sÈ devatÈ maÑ etadavoca “tayome bhante dhammÈ bhikkhuno
parihÈnÈya saÑvattanti. Katame tayo? KammÈrÈmatÈ bhassÈrÈmatÈ
niddÈrÈmatÈ. Ime kho bhante tayo dhammÈ bhikkhuno parihÈnÈya
saÑvattantÊ”ti. Idamavoca bhikkhave sÈ devatÈ, idaÑ vatvÈ maÑ
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ tatthevantaradhÈyi. TesaÑ vo1 bhikkhave
alÈbhÈ, tesaÑ dulladdhaÑ, ye vo devatÈpi jÈnanti kusalehi dhammehi
parihÈyamÈne.
Aparepi bhikkhave tayo parihÈniye dhamme desessÈmi, taÑ suÓÈtha
sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh|
Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–katame ca bhikkhave tayo
parihÈniyÈ dhammÈ? Sa~gaÓikÈrÈmatÈ dovacassatÈ pÈpamittatÈ. Ime kho
bhikkhave tayo parihÈniyÈ dhammÈ.
Ye hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ parihÈyiÑsu kusalehi dhammehi,
sabbete imeheva chahi dhammehi parihÈyiÑsu kusalehi dhammehi. Yepi hi
keci bhikkhave anÈgatamaddhÈnaÑ parihÈyissanti kusalehi dhammehi,
sabbete imeheva chahi dhammehi parihÈyissanti
______________________________________________________________
1. Kho (Ka)
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kusalehi dhammehi. Yepi hi keci bhikkhave etarahi parihÈyanti kusalehi
dhammehi, sabbete imeheva chahi dhammehi parihÈyanti kusalehi
dhammehÊti. . PaÔhamaÑ.
2. AparihÈniyasutta
22. Chayime bhikkhave aparihÈniye dhamme desessÈmi, taÑ suÓÈtha
-pa-. Katame ca bhikkhave cha aparihÈniyÈ dhammÈ, na kammÈrÈmatÈ na
bhassÈrÈmatÈ na niddÈrÈmatÈ na sa~gaÓikÈrÈmatÈ sovacassatÈ
kalyÈÓamittatÈ. Ime kho bhikkhave cha aparihÈniyÈ dhammÈ.
Ye hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ na parihÈyiÑsu kusalehi
dhammehi, sabbete imeheva chahi dhammehi na parihÈyiÑsu kusalehi
dhammehi. Yepi hi keci bhikkhave anÈgatamaddhÈnaÑ na parihÈyissanti
kusalehi dhammehi, sabbete imeheva chahi dhammehi na parihÈyissanti
kusalehi dhammehi. Yepi hi keci bhikkhave etarahi na parihÈyanti kusalehi
dhammehi, sabbete imeheva chahi dhammehi na parihÈyanti kusalehi
dhammehÊti. . DutiyaÑ.
3. Bhayasutta
23. ‘Bhayan’ti bhikkhave kÈmÈnametaÑ adhivacanaÑ. ‘Dukkhan’ti
bhikkhave kÈmÈnametaÑ adhivacanaÑ. ‘Rogo’ti bhikkhave kÈmÈnametaÑ
adhivacanaÑ. ‘GaÓÉo’ti bhikkhave kÈmÈnametaÑ adhivacanaÑ. ‘Sa~go’ti
bhikkhave kÈmÈnametaÑ adhivacanaÑ. ‘Pa~ko’ti bhikkhave kÈmÈnametaÑ
adhivacanaÑ.
KasmÈ ca bhikkhave ‘bhayan’ti kÈmÈnametaÑ adhivacanaÑ,
kÈmarÈgarattÈyaÑ bhikkhave chandarÈgavinibaddho diÔÔhadhammikÈpi
bhayÈ na parimuccati, samparÈyikÈpi bhayÈ na parimuccati. TasmÈ
‘bhayan’ti kÈmÈnametaÑ adhivacanaÑ. KasmÈ ca bhikkhave ‘dukkhan’ti
-pa-. ‘Rogo’ti. ‘GaÓÉo’ti. ‘Sa~go’ti. ‘Pa~ko’ti kÈmÈnametaÑ adhivacanaÑ,
kÈmarÈgarattÈyaÑ bhikkhave chandarÈgavinibaddho diÔÔhadhammikÈpi
pa~kÈ na parimuccati, samparÈyikÈpi pa~kÈ na parimuccati. TasmÈ
‘pa~ko’ti kÈmÈnametaÑ adhivacananti.
BhayaÑ dukkhaÑ rogo gaÓÉo, sa~go pa~ko ca ubhayaÑ.
Ete kÈmÈ pavuccanti, yattha satto puthujjano.
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UpÈdÈne bhayaÑ disvÈ, jÈtimaraÓasambhave.
AnupÈdÈ vimuccanti, jÈtimaraÓasa~khaye.
Te khemappattÈ sukhino, diÔÔhadhammÈbhinibbutÈ.
SabbaverabhayÈtÊtÈ1, sabbadukkhaÑ upaccagunti. . TatiyaÑ.
4. Himavantasutta
24. Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu HimavantaÑ
pabbatarÈjaÑ padÈleyya, ko pana vÈdo chavÈya avijjÈya. Katamehi chahi?
Idha bhikkhave bhikkhu samÈdhissa samÈpattikusalo hoti, samÈdhissa
Ôhitikusalo hoti, samÈdhissa vuÔÔhÈnakusalo hoti, samÈdhissa kallitakusalo2
hoti, samÈdhissa gocarakusalo hoti, samÈdhissa abhinÊhÈrakusalo hoti. Imehi
kho bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato bhikkhu HimavantaÑ
pabbatarÈjaÑ padÈleyya, ko pana vÈdo chavÈya avijjÈyÈti. . CatutthaÑ.
5. AnussatiÔÔhÈnasutta
25. ChayimÈni bhikkhave anussatiÔÔhÈnÈni. KatamÈni cha? Idha
bhikkhave ariyasÈvako TathÈgataÑ anussarati “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. YasmiÑ bhikkhave samaye
ariyasÈvako TathÈgataÑ anussarati, nevassa tasmiÑ samaye
rÈgapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na dosapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na
mohapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti. Ujugatamevassa tasmiÑ samaye cittaÑ hoti
nikkhantaÑ muttaÑ vuÔÔhitaÑ gedhamhÈ. ‘Gedho’ti kho bhikkhave
paÒcannetaÑ kÈmaguÓÈnaÑ adhivacanaÑ. Idampi kho bhikkhave
ÈrammaÓaÑ karitvÈ evamidhekacce sattÈ visujjhanti.
Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako dhammaÑ anussarati “svÈkkhÈto
BhagavatÈ dhammo -pa- paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊ”ti. YasmiÑ
bhikkhave samaye ariyasÈvako dhammaÑ anussarati, nevassa tasmiÑ
samaye rÈgapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na dosapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na
mohapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ
______________________________________________________________
1. Sabbe verabhayÈtÊtÈ (SyÈ)
2. KallatÈkusalo (SyÈ, KaÑ, Ka) SaÑ 2. 225 piÔÔhepi passitabbaÑ.
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hoti. Ujugatamevassa tasmiÑ samaye cittaÑ hoti nikkhantaÑ muttaÑ
vuÔÔhitaÑ gedhamhÈ. ‘Gedho’ti kho bhikkhave paÒcannetaÑ kÈmaguÓÈnaÑ
adhivacanaÑ. Idampi kho bhikkhave ÈrammaÓaÑ karitvÈ evamidhekacce
sattÈ visujjhanti.
Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako saÑghaÑ anussarati
“suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ
lokassÈ”ti. YasmiÑ bhikkhave samaye ariyasÈvako saÑghaÑ anussarati,
nevassa tasmiÑ samaye rÈgapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na dosapariyuÔÔhitaÑ
cittaÑ hoti, na mohapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti. Ujugatamevassa tasmiÑ
samaye cittaÑ hoti nikkhantaÑ muttaÑ vuÔÔhitaÑ gedhamhÈ. ‘Gedho’ti kho
bhikkhave paÒcannetaÑ kÈmaguÓÈnaÑ adhivacanaÑ. Idampi kho bhikkhave
ÈrammaÓaÑ karitvÈ evamidhekacce sattÈ visujjhanti.
Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako attano sÊlÈni anussarati akhaÓÉÈni
-pa- samÈdhisaÑvattanikÈni. YasmiÑ bhikkhave samaye ariyasÈvako sÊlaÑ
anussarati, nevassa tasmiÑ samaye rÈgapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na
dosapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na mohapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti.
Ujugatamevassa tasmiÑ samaye cittaÑ hoti nikkhantaÑ muttaÑ vuÔÔhitaÑ
gedhamhÈ. ‘Gedho’ti kho bhikkhave paÒcannetaÑ kÈmaguÓÈnaÑ
adhivacanaÑ. Idampi kho bhikkhave ÈrammaÓaÑ karitvÈ evamidhekacce
sattÈ visujjhanti.
Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako attano cÈgaÑ anussarati “lÈbhÈ
vata me, suladdhaÑ vata me -pa- yÈcayogo dÈnasaÑvibhÈgarato”ti -paevamidhekacce sattÈ visujjhanti.
Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako devatÈ anussarati “santi devÈ
CÈtumahÈrÈjikÈ, santi devÈ TÈvatiÑsÈ, santi devÈ YÈmÈ, santi devÈ TusitÈ,
santi devÈ NimmÈnaratino, santi devÈ Paranimmitavasavattino, santi devÈ
brahmakÈyikÈ, santi devÈ tatuttari, yathÈr|pÈya saddhÈya samannÈgatÈ tÈ
devatÈ ito cutÈ tattha upapannÈ, mayhampi tathÈr|pÈ saddhÈ saÑvijjati.
YathÈr|pena sÊlena. Sutena. CÈgena. PaÒÒÈya samannÈgatÈ tÈ devatÈ ito cutÈ
tattha upapannÈ, mayhampi tathÈr|pÈ paÒÒÈ saÑvijjatÊ”ti.
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YasmiÑ bhikkhave samaye ariyasÈvako attano ca tÈsaÒca devatÈnaÑ
saddhaÒca sÊlaÒca sutaÒca cÈgaÒca paÒÒaÒca anussarati, nevassa tasmiÑ
samaye rÈgapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na dosapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na
mohapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti. Ujugatamevassa tasmiÑ samaye cittaÑ hoti
nikkhantaÑ muttaÑ vuÔÔhitaÑ gedhamhÈ. ‘Gedho’ti kho bhikkhave
paÒcannetaÑ kÈmaguÓÈnaÑ adhivacanaÑ. Idampi kho bhikkhave
ÈrammaÓaÑ karitvÈ evamidhekacce sattÈ visujjhanti. ImÈni kho bhikkhave
cha anussatiÔÔhÈnÈnÊti. . PaÒcamaÑ.
6. MahÈkaccÈnasutta
26. Tatra kho ÈyasmÈ MahÈkaccÈno bhikkh| Èmantesi “Èvuso
bhikkhave”ti. “Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato MahÈkaccÈnassa
paccassosuÑ. ŒyasmÈ MahÈkaccÈno etadavoca–acchariyaÑ Èvuso,
abbhutaÑ Èvuso, yÈvaÒcidaÑ tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ
SammÈsambuddhena sambÈdhe okÈsÈdhigamo anubuddho sattÈnaÑ
visuddhiyÈ sokaparidevÈnaÑ samatikkamÈya dukkhadomanassÈnaÑ
attha~gamÈya ÒÈyassa adhigamÈya nibbÈnassa sacchikiriyÈya yadidaÑ cha
anussatiÔÔhÈnÈni.
KatamÈni cha? IdhÈvuso ariyasÈvako TathÈgataÑ anussarati “itipi so
BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. YasmiÑ Èvuso
samaye ariyasÈvako TathÈgataÑ anussarati, nevassa tasmiÑ samaye
rÈgapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na dosapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na
mohapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti. Ujugatamevassa tasmiÑ samaye cittaÑ hoti
nikkhantaÑ muttaÑ vuÔÔhitaÑ gedhamhÈ. ‘Gedho’ti kho Èvuso paÒcannetaÑ
kÈmaguÓÈnaÑ adhivacanaÑ. Sa kho so Èvuso ariyasÈvako sabbaso
ÈkÈsasamena cetasÈ viharati vipulena mahaggatena appamÈÓena averena
abyÈpajjena. Idampi kho Èvuso ÈrammaÓaÑ karitvÈ evamidhekacce sattÈ
visuddhidhammÈ bhavanti.
Puna caparaÑ Èvuso ariyasÈvako dhammaÑ anussarati “svÈkkhÈto
BhagavatÈ dhammo -pa- paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊ”ti. YasmiÑ Èvuso
samaye ariyasÈvako dhammaÑ anussarati, nevassa tasmiÑ samaye
rÈgapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na dosapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na
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mohapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti. Ujugatamevassa tasmiÑ samaye cittaÑ hoti
nikkhantaÑ muttaÑ vuÔÔhitaÑ gedhamhÈ. ‘Gedho’ti kho Èvuso paÒcannetaÑ
kÈmaguÓÈnaÑ adhivacanaÑ. Sa kho so Èvuso ariyasÈvako sabbaso
ÈkÈsasamena cetasÈ viharati vipulena mahaggatena appamÈÓena averena
abyÈpajjena. Idampi kho Èvuso ÈrammaÓaÑ karitvÈ evamidhekacce sattÈ
visuddhidhammÈ bhavanti.
Puna caparaÑ Èvuso ariyasÈvako saÑghaÑ anussarati “suppaÔipanno
Bhagavato sÈvakasaÑgho -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈ”ti.
YasmiÑ Èvuso samaye ariyasÈvako saÑghaÑ anussarati, nevassa tasmiÑ
samaye rÈgapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na dosapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na
mohapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti. Ujugatamevassa tasmiÑ samaye cittaÑ hoti
nikkhantaÑ muttaÑ vuÔÔhitaÑ gedhamhÈ. ‘Gedho’ti kho Èvuso paÒcannetaÑ
kÈmaguÓÈnaÑ adhivacanaÑ. Sa kho so Èvuso ariyasÈvako sabbaso
ÈkÈsasamena cetasÈ viharati vipulena mahaggatena appamÈÓena averena
abyÈpajjena. Idampi kho Èvuso ÈrammaÓaÑ karitvÈ evamidhekacce sattÈ
visuddhidhammÈ bhavanti.
Puna caparaÑ Èvuso ariyasÈvako attano sÊlÈni anussarati akhaÓÉÈni -pasamÈdhisaÑvattanikÈni. YasmiÑ Èvuso samaye ariyasÈvako attano sÊlaÑ
anussarati, nevassa tasmiÑ samaye rÈgapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na
dosapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na mohapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti.
Ujugatamevassa tasmiÑ samaye cittaÑ hoti nikkhantaÑ muttaÑ vuÔÔhitaÑ
gedhamhÈ. ‘Gedho’ti kho Èvuso paÒcannetaÑ kÈmaguÓÈnaÑ adhivacanaÑ.
Sa kho so Èvuso ariyasÈvako sabbaso ÈkÈsasamena cetasÈ viharati vipulena
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈpajjena. Idampi kho Èvuso
ÈrammaÓaÑ karitvÈ evamidhekacce sattÈ visuddhidhammÈ bhavanti.
Puna caparaÑ Èvuso ariyasÈvako attano cÈgaÑ anussarati “lÈbhÈ vata
me, suladdhaÑ vata me -pa- yÈcayogo dÈnasaÑvibhÈgarato”ti. YasmiÑ
Èvuso samaye ariyasÈvako attano cÈgaÑ anussarati, nevassa tasmiÑ samaye
rÈgapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti,
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na dosapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na mohapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti.
Ujugatamevassa tasmiÑ samaye cittaÑ hoti nikkhantaÑ muttaÑ vuÔÔhitaÑ
gedhamhÈ. ‘Gedho’ti kho Èvuso paÒcannetaÑ kÈmaguÓÈnaÑ adhivacanaÑ.
Sa kho so Èvuso ariyasÈvako sabbaso ÈkÈsasamena cetasÈ viharati vipulena
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈpajjena. Idampi kho Èvuso
ÈrammaÓaÑ karitvÈ evamidhekacce sattÈ visuddhidhammÈ bhavanti.
Puna caparaÑ Èvuso ariyasÈvako devatÈ anussarati “santi devÈ
CÈtumahÈrÈjikÈ, santi devÈ -pa- tatuttari, yathÈr|pÈya saddhÈya
samannÈgatÈ tÈ devatÈ ito cutÈ tattha upapannÈ, mayhampi tathÈr|pÈ saddhÈ
saÑvijjati. YathÈr|pena sÊlena. Sutena. CÈgena. PaÒÒÈya samannÈgatÈ tÈ
devatÈ ito cutÈ tattha upapannÈ, mayhampi tathÈr|pÈ paÒÒÈ saÑvijjatÊ”ti.
YasmiÑ Èvuso samaye ariyasÈvako attano ca tÈsaÒca devatÈnaÑ saddhaÒca
sÊlaÒca sutaÒca cÈgaÒca paÒÒaÒca anussarati, nevassa tasmiÑ samaye
rÈgapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na dosapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na
mohapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti. Ujugatamevassa tasmiÑ samaye cittaÑ hoti
nikkhantaÑ muttaÑ vuÔÔhitaÑ gedhamhÈ. ‘Gedho’ti kho Èvuso paÒcannetaÑ
kÈmaguÓÈnaÑ adhivacanaÑ. Sa kho so Èvuso ariyasÈvako sabbaso
ÈkÈsasamena cetasÈ viharati vipulena mahaggatena appamÈÓena averena
abyÈpajjena. Idampi kho Èvuso ÈrammaÓaÑ karitvÈ evamidhekacce sattÈ
visuddhidhammÈ bhavanti.
AcchariyaÑ Èvuso, abbhutaÑ Èvuso, yÈvaÒcidaÑ tena BhagavatÈ jÈnatÈ
passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena sambÈdhe okÈsÈdhigamo anubuddho
sattÈnaÑ visuddhiyÈ sokaparidevÈnaÑ samatikkamÈya
dukkhadomanassÈnaÑ attha~gamÈya ÒÈyassa adhigamÈya nibbÈnassa
sacchikiriyÈya yadidaÑ cha anussatiÔÔhÈnÈnÊti. . ChaÔÔhaÑ.
7. PaÔhamasamayasutta
27. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno
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kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “kati nu kho bhante samayÈ
manobhÈvanÊyassa bhikkhuno dassanÈya upasa~kamitun”ti. Chayime
bhikkhu samayÈ manobhÈvanÊyassa bhikkhuno dassanÈya upasa~kamituÑ.
Katame cha? Idha bhikkhu yasmiÑ samaye bhikkhu
kÈmarÈgapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati kÈmarÈgaparetena, uppannassa ca
kÈmarÈgassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, tasmiÑ samaye
manobhÈvanÊyo bhikkhu upasa~kamitvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ kho
Èvuso kÈmarÈgapariyuÔÔhitena cetasÈ viharÈmi kÈmarÈgaparetena,
uppannassa ca kÈmarÈgassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈmi, sÈdhu
vata me ÈyasmÈ kÈmarÈgassa pahÈnÈya dhammaÑ deset|”ti. Tassa
manobhÈvanÊyo bhikkhu kÈmarÈgassa pahÈnÈya dhammaÑ deseti. AyaÑ
bhikkhu paÔhamo samayo manobhÈvanÊyassa bhikkhuno dassanÈya
upasa~kamituÑ.
Puna caparaÑ bhikkhu yasmiÑ samaye bhikkhu byÈpÈdapariyuÔÔhitena
cetasÈ viharati byÈpÈdaparetena, uppannassa ca byÈpÈdassa nissaraÓaÑ
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, tasmiÑ samaye manobhÈvanÊyo bhikkhu
upasa~kamitvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ kho Èvuso byÈpÈdapariyuÔÔhitena
cetasÈ viharÈmi byÈpÈdaparetena, uppannassa ca byÈpÈdassa nissaraÓaÑ
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈmi, sÈdhu vata me ÈyasmÈ byÈpÈdassa pahÈnÈya
dhammaÑ deset|”ti. Tassa manobhÈvanÊyo bhikkhu byÈpÈdassa pahÈnÈya
dhammaÑ deseti. AyaÑ bhikkhu dutiyo samayo manobhÈvanÊyassa
bhikkhuno dassanÈya upasa~kamituÑ.
Puna caparaÑ bhikkhu yasmiÑ samaye bhikkhu
thinamiddhapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati thinamiddhaparetena, uppannassa
ca thinamiddhassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, tasmiÑ samaye
manobhÈvanÊyo bhikkhu upasa~kamitvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ kho
Èvuso thinamiddhapariyuÔÔhitena cetasÈ viharÈmi thinamiddhaparetena,
uppannassa ca thinamiddhassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈmi, sÈdhu
vata me ÈyasmÈ thinamiddhassa pahÈnÈya dhammaÑ deset|”ti. Tassa
manobhÈvanÊyo bhikkhu thinamiddhassa pahÈnÈya
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dhammaÑ deseti. AyaÑ bhikkhu tatiyo samayo manobhÈvanÊyassa
bhikkhuno dassanÈya upasa~kamituÑ.
Puna caparaÑ bhikkhu yasmiÑ samaye bhikkhu uddhaccakukkucca
pariyuÔÔhitena cetasÈ viharati uddhaccakukkuccaparetena, uppannassa ca
uddhaccakukkuccassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, tasmiÑ samaye
manobhÈvanÊyo bhikkhu upasa~kamitvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ kho
Èvuso uddhaccakukkuccapariyuÔÔhitena cetasÈ viharÈmi
uddhaccakukkuccaparetena, uppannassa ca uddhaccakukkuccassa
nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈmi, sÈdhu vata me ÈyasmÈ
uddhaccakukkuccassa pahÈnÈya dhammaÑ deset|”ti. Tassa manobhÈvanÊyo
bhikkhu uddhaccakukkuccassa pahÈnÈya dhammaÑ deseti. AyaÑ bhikkhu
catuttho samayo manobhÈvanÊyassa bhikkhuno dassanÈya upasa~kamituÑ.
Puna caparaÑ bhikkhu yasmiÑ samaye bhikkhu
vicikicchÈpariyuÔÔhitena cetasÈ viharati vicikicchÈparetena, uppannÈya ca
vicikicchÈya nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, tasmiÑ samaye
manobhÈvanÊyo bhikkhu upasa~kamitvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ Èvuso
vicikicchÈpariyuÔÔhitena cetasÈ viharÈmi vicikicchÈparetena, uppannÈya ca
vicikicchÈya nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈmi, sÈdhu vata me ÈyasmÈ
vicikicchÈya pahÈnÈya dhammaÑ deset|”ti. Tassa manobhÈvanÊyo bhikkhu
vicikicchÈya pahÈnÈya dhammaÑ deseti. AyaÑ bhikkhu paÒcamo samayo
manobhÈvanÊyassa bhikkhuno dassanÈya upasa~kamituÑ.
Puna caparaÑ bhikkhu yasmiÑ samaye bhikkhu yaÑ nimittaÑ Ègamma
yaÑ nimittaÑ manasikaroto anantarÈ ÈsavÈnaÑ khayo hoti, taÑ nimittaÑ
nappajÈnÈti, tasmiÑ samaye manobhÈvanÊyo bhikkhu upasa~kamitvÈ
evamassa vacanÊyo “ahaÑ kho Èvuso yaÑ nimittaÑ Ègamma yaÑ nimittaÑ
manasikaroto anantarÈ ÈsavÈnaÑ khayo hoti, taÑ nimittaÑ nappajÈnÈmi,
sÈdhu vata me ÈyasmÈ ÈsavÈnaÑ khayÈya dhammaÑ deset|”ti. Tassa
manobhÈvanÊyo bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈya dhammaÑ deseti. AyaÑ
bhikkhu chaÔÔho samayo manobhÈvanÊyassa bhikkhuno dassanÈya
upasa~kamituÑ. Ime kho bhikkhu cha samayÈ manobhÈvanÊyassa
bhikkhuno dassanÈya upasa~kamitunti. . SattamaÑ.
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8. Dutiyasamayasutta

28. EkaÑ samayaÑ sambahulÈ therÈ bhikkh| BÈrÈÓasiyaÑ viharanti
Isipatane migadÈye. Atha kho tesaÑ therÈnaÑ bhikkh|naÑ pacchÈbhattaÑ
piÓÉapÈtapaÔikkantÈnaÑ maÓÉalamÈÄe sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ
ayamantarÈkathÈ udapÈdi “ko nu kho Èvuso samayo manobhÈvanÊyassa
bhikkhuno dassanÈya upasa~kamitun”ti.
EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu there bhikkh| etadavoca “yasmiÑ Èvuso
samaye manobhÈvanÊyo bhikkhu pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto pÈde
pakkhÈletvÈ nisinno hoti palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya
parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, so samayo manobhÈvanÊyassa bhikkhuno
dassanÈya upasa~kamitun”ti.
EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu taÑ bhikkhuÑ etadavoca “na kho Èvuso
so samayo manobhÈvanÊyassa bhikkhuno dassanÈya upasa~kamituÑ.
YasmiÑ Èvuso samaye manobhÈvanÊyo bhikkhu pacchÈbhattaÑ
piÓÉapÈtapaÔikkanto pÈde pakkhÈletvÈ nisinno hoti palla~kaÑ ÈbhujitvÈ
ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ,
cÈrittakilamathopissa tasmiÑ samaye appaÔippassaddho hoti,
bhattakilamathopissa tasmiÑ samaye appaÔippassaddho hoti, tasmÈ so
asamayo manobhÈvanÊyassa bhikkhuno dassanÈya upasa~kamituÑ. YasmiÑ
Èvuso samaye manobhÈvanÊyo bhikkhu sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ
vuÔÔhito vihÈrapacchÈyÈyaÑ nisinno hoti palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ
paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, so samayo manobhÈvanÊyassa
bhikkhuno dassanÈya upasa~kamitun”ti.
EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu taÑ bhikkhuÑ etadavoca “na kho Èvuso
so samayo manobhÈvanÊyassa bhikkhuno dassanÈya upasa~kamituÑ.
YasmiÑ Èvuso samaye manobhÈvanÊyo bhikkhu sÈyanhasamayaÑ
paÔisallÈnÈ vuÔÔhito vihÈrapacchÈyÈyaÑ nisinno hoti palla~kaÑ ÈbhujitvÈ
ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ. Yadevassa divÈ
samÈdhinimittaÑ manasikataÑ hoti, tadevassa tasmiÑ samaye
samudÈcarati. TasmÈ so asamayo manobhÈvanÊyassa bhikkhuno
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dassanÈya upasa~kamituÑ. YasmiÑ Èvuso samaye manobhÈvanÊyo bhikkhu
rattiyÈ pacc|sasamayaÑ paccuÔÔhÈya nisinno hoti palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ
kÈyaÑ paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, so samayo
manobhÈvanÊyassa bhikkhuno dassanÈya upasa~kamitun”ti.
EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu taÑ bhikkhuÑ etadavoca “na kho Èvuso
so samayo manobhÈvanÊyassa bhikkhuno dassanÈya upasa~kamituÑ.
YasmiÑ Èvuso samaye manobhÈvanÊyo bhikkhu rattiyÈ pacc|sasamayaÑ
paccuÔÔhÈya nisinno hoti palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya
parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, ojaÔÔhÈyissa tasmiÑ samaye kÈyo hoti,
phÈsussa hoti BuddhÈnaÑ sÈsanaÑ manasi kÈtuÑ. TasmÈ so asamayo
mano-abhÈvanÊyassa bhikkhuno dassanÈya upasa~kamitun”ti.
EvaÑ vutte ÈyasmÈ MahÈkaccÈno there bhikkh| etadavoca–sammukhÈ
metaÑ Èvuso Bhagavato sutaÑ sammukhÈ paÔiggahitaÑ “chayime bhikkhu
samayÈ manobhÈvanÊyassa bhikkhuno dassanÈya upasa~kamituÑ.
Katame cha? Idha bhikkhu yasmiÑ samaye bhikkhu
kÈmarÈgapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati kÈmarÈgaparetena, uppannassa ca
kÈmarÈgassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. TasmiÑ samaye
manobhÈvanÊyo bhikkhu upasa~kamitvÈ evamassa vacanÊyo ‘ahaÑ kho
Èvuso kÈmarÈgapariyuÔÔhitena cetasÈ viharÈmi kÈmarÈgaparetena,
uppannassa ca kÈmarÈgassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈmi, sÈdhu
vata me ÈyasmÈ kÈmarÈgassa pahÈnÈya dhammaÑ deset|”ti. Tassa
manobhÈvanÊyo bhikkhu kÈmarÈgassa pahÈnÈya dhammaÑ deseti. AyaÑ
bhikkhu paÔhamo samayo manobhÈvanÊyassa bhikkhuno dassanÈya
upasa~kamituÑ.
Puna caparaÑ bhikkhu yasmiÑ samaye bhikkhu byÈpÈdapariyuÔÔhitena
cetasÈ viharati -pa-. ThinamiddhapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati.
Uddhaccakukkucca pariyuÔÔhitena cetasÈ viharati. VicikicchÈpariyuÔÔhitena
cetasÈ viharati. YaÑ nimittaÑ Ègamma yaÑ nimittaÑ manasikaroto
anantarÈ ÈsavÈnaÑ khayo hoti, taÑ nimittaÑ na jÈnÈti na passati. TasmiÑ
samaye manobhÈvanÊyo bhikkhu upasa~kamitvÈ evamassa vacanÊyo ‘ahaÑ
kho Èvuso yaÑ nimittaÑ
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Ègamma yaÑ nimittaÑ manasikaroto anantarÈ ÈsavÈnaÑ khayo hoti, taÑ
nimittaÑ na jÈnÈmi na passÈmi, sÈdhu vata me ÈyasmÈ ÈsavÈnaÑ khayÈya
dhammaÑ deset|’ti. Tassa manobhÈvanÊyo bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈya
dhammaÑ deseti. AyaÑ bhikkhu chaÔÔho samayo manobhÈvanÊyassa
bhikkhuno dassanÈya upasa~kamituÑ.
SammukhÈ metaÑ Èvuso Bhagavato sutaÑ sammukhÈ paÔiggahitaÑ.
Ime kho bhikkhu cha samayÈ manobhÈvanÊyassa bhikkhuno dassanÈya
upasa~kamitun”ti. . AÔÔhamaÑ.
9. UdÈyÊsutta
29. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ Èmantesi “kati nu kho
UdÈyi anussatiÔÔhÈnÈnÊ”ti. EvaÑ vutte ÈyasmÈ UdÈyÊ tuÓhÊ ahosi. Dutiyampi
kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ Èmantesi “kati nu kho UdÈyi
anussatiÔÔhÈnÈnÊ”ti. Dutiyampi kho ÈyasmÈ UdÈyÊ tuÓhÊ ahosi. Tatiyampi
kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ Èmantesi “kati nu kho UdÈyi
anussatiÔÔhÈnÈnÊ”ti. Tatiyampi kho ÈyasmÈ UdÈyÊ tuÓhÊ ahosi.
Atha kho ÈyasmÈ Œnando ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ etadavoca “SatthÈ taÑ
Èvuso UdÈyi ÈmantesÊ”ti. SuÓomahaÑ Èvuso Œnanda Bhagavato. Idha
bhante bhikkhu anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. SeyyathidaÑ,
ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ
pubbenivÈsaÑ anussarati, idaÑ bhante anussatiÔÔhÈnanti.
Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “aÒÒÈsiÑ kho ahaÑ
Œnanda ‘nevÈyaÑ UdÈyÊ moghapuriso adhicittaÑ anuyutto viharatÊ’ti”. Kati
nu kho Œnanda anussatiÔÔhÈnÈnÊti.
PaÒca bhante anussatiÔÔhÈnÈni. KatamÈni paÒca? Idha bhante bhikkhu
vivicceva kÈmehi -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. IdaÑ bhante
anussatiÔÔhÈnaÑ evaÑ bhÈvitaÑ evaÑ bahulÊkataÑ
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhante bhikkhu ÈlokasaÒÒaÑ manasi karoti, divÈ saÒÒaÑ
adhiÔÔhÈti, yathÈ divÈ tathÈ rattiÑ yathÈ rattiÑ tathÈ divÈ, iti vivaÔena
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cetasÈ apariyonaddhena sappabhÈsaÑ cittaÑ bhÈveti. IdaÑ bhante
anussatiÔÔhÈnaÑ evaÑ bhÈvitaÑ evaÑ bahulÊkataÑ ÒÈÓadassanappaÔilÈbhÈya
saÑvattati.
Puna caparaÑ bhante bhikkhu imameva kÈyaÑ uddhaÑ pÈdatalÈ adho
kesamatthakÈ tacapariyantaÑ p|raÑ nÈnappakÈrassa asucino paccavekkhati
“atthi imasmiÑ kÈye kesÈ lomÈ nakhÈ dantÈ taco, maÑsaÑ nhÈru1 aÔÔhi
aÔÔhimiÒjaÑ vakkaÑ, hadayaÑ yakanaÑ kilomakaÑ pihakaÑ papphÈsaÑ,
antaÑ antaguÓaÑ udariyaÑ karÊsaÑ, pittaÑ semhaÑ pubbo lohitaÑ sedo
medo, assu vasÈ kheÄo si~ghÈÓikÈ lasikÈ muttan”ti. IdaÑ bhante
anussatiÔÔhÈnaÑ evaÑ bhÈvitaÑ evaÑ bahulÊkataÑ kÈmarÈgappahÈnÈya
saÑvattati.
Puna caparaÑ bhante bhikkhu seyyathÈpi passeyya sarÊraÑ sivathikÈya
chaÔÔitaÑ2 ekÈhamataÑ vÈ dvÊhamataÑ vÈ tÊhamataÑ vÈ uddhumÈtakaÑ
vinÊlakaÑ vipubbakajÈtaÑ. So imameva kÈyaÑ evaÑ3 upasaÑharati
“ayampi kho kÈyo evaÑdhammo evaÑbhÈvÊ evaÑanatÊto”ti4.
SeyyathÈpi vÈ pana5 passeyya sarÊraÑ sÊvathikÈya chaÔÔitaÑ kÈkehi vÈ
khajjamÈnaÑ kulalehi vÈ khajjamÈnaÑ gijjhehi vÈ khajjamÈnaÑ sunakhehi
vÈ khajjamÈnaÑ si~gÈlehi6 vÈ khajjamÈnaÑ vividhehi vÈ pÈÓakajÈtehi
khajjamÈnaÑ. So imameva kÈyaÑ evaÑ upasaÑharati “ayampi kho kÈyo
evaÑdhammo evaÑbhÈvÊ evaÑanatÊto”ti.
SeyyathÈpi vÈ pana passeyya sarÊraÑ sÊvathikÈya chaÔÔitaÑ
aÔÔhikasa~khalikaÑ samaÑsalohitaÑ nhÈrusambandhaÑ -pa-.
AÔÔhikasa~khalikaÑ nimmaÑsalohitamakkhitaÑ nhÈrusambandhaÑ.
AÔÔhikasa~khalikaÑ apagatamaÑsalohitaÑ nhÈrusambandhaÑ. AÔÔhikÈni
apagatasambandhÈni disÈvidisÈvikkhittÈni7, aÒÒena hatthaÔÔhikaÑ aÒÒena
pÈdaÔÔhikaÑ aÒÒena ja~ghaÔÔhikaÑ aÒÒena |ruÔÔhikaÑ aÒÒena kaÔiÔÔhikaÑ8
aÒÒena
______________________________________________________________
1. NahÈru (SÊ, I) DÊ 2. 233; Ma 1. 72 piÔÔhÈdÊsupi.
3. Evanti idaÑ satipaÔÔhÈnasuttÈdÊsu natthi.
5. SeyyathÈ vÈ pana (SyÈ)
7. DisÈvidisÈsu vikkhittÈni (SÊ)

2. ChaÉÉitaÑ (SÊ, SyÈ, I)
4. EtaÑ anatÊtoti (SÊ)
6. SigÈlehi (SÊ)
8. KaÔaÔÔhikaÑ (SÊ)
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1phÈsukaÔÔhikaÑ aÒÒena piÔÔhikaÓÔakaÔÔhikaÑ aÒÒena khandhaÔÔhikaÑ

aÒÒena gÊvaÔÔhikaÑ aÒÒena hanukaÔÔhikaÑ aÒÒena dantakaÔÔhikaÑ aÒÒena
sÊsakaÔÈhaÑ1. AÔÔhikÈni setÈni sa~khavaÓÓappaÔibhÈgÈni2 aÔÔhikÈni
puÒjakitÈni3 terovassikÈni. AÔÔhikÈni p|tÊni cuÓÓakajÈtÈni. So imameva
kÈyaÑ evaÑ upasaÑharati. “Ayampi kho kÈyo evaÑdhammo evaÑbhÈvÊ
evaÑanatÊto”ti. IdaÑ bhante anussatiÔÔhÈnaÑ evaÑ bhÈvitaÑ evaÑ
bahulÊkataÑ asmimÈnasamugghÈtÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhante bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ
jhÈnaÑ upasampajja viharati. IdaÑ bhante anussatiÔÔhÈnaÑ evaÑ bhÈvitaÑ
evaÑ bahulÊkataÑ anekadhÈtupaÔivedhÈya saÑvattati. ImÈni kho bhante
paÒca anussatiÔÔhÈnÈnÊti.
SÈdhu sÈdhu Œnanda, tena hi tvaÑ Œnanda idampi chaÔÔhaÑ
anussatiÔÔhÈnaÑ dhÈrehi. IdhÈnanda bhikkhu satova abhikkamati, satova
paÔikkamati, satova tiÔÔhati, satova nisÊdati, satova seyyaÑ kappeti, satova
kammaÑ adhiÔÔhÈti. IdaÑ Œnanda anussatiÔÔhÈnaÑ evaÑ bhÈvitaÑ evaÑ
bahulÊkataÑ satisampajaÒÒÈya saÑvattatÊti. . NavamaÑ.
10. Anuttariyasutta
30. ChayimÈni bhikkhave anuttariyÈni. KatamÈni cha?
DassanÈnuttariyaÑ savanÈnuttariyaÑ lÈbhÈnuttariyaÑ sikkhÈnuttariyaÑ
pÈricariyÈnuttariyaÑ anussatÈnuttariyanti.
KatamaÒca bhikkhave dassanÈnuttariyaÑ? Idha bhikkhave ekacco
hatthiratanampi dassanÈya gacchati, assaratanampi dassanÈya gacchati,
maÓiratanampi dassanÈya gacchati, uccÈvacaÑ vÈ pana dassanÈya gacchati,
samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ micchÈdiÔÔhikaÑ micchÈpaÔipannaÑ dassanÈya
gacchati. AtthetaÑ bhikkhave dassanaÑ, netaÑ natthÊti vadÈmi. TaÒca kho
etaÑ bhikkhave dassanaÑ hÊnaÑ gammaÑ pothujjanikaÑ anariyaÑ
anatthasaÑhitaÑ na nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya na
abhiÒÒÈya na sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattati. Yo ca kho bhikkhave
TathÈgataÑ vÈ TathÈgatasÈvakaÑ vÈ dassanÈya
______________________________________________________________
1-1. PiÔÔhikaÓÔakaÑ aÒÒena sÊsakaÔÈhaÑ (SÊ, I), piÔÔhikaÓÔakaÔÔhikaÑ aÒÒena
sÊsakaÔÈhaÑ (SyÈ, KaÑ)
2. Sa~khavaÓÓ|panibhÈni (SÊ, SyÈ, I)
3. PuÒjakatÈni (I)
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gacchati niviÔÔhasaddho niviÔÔhapemo ekantagato abhippasanno.
EtadÈnuttariyaÑ bhikkhave dassanÈnaÑ sattÈnaÑ visuddhiyÈ
sokaparidevÈnaÑ1 samatikkamÈya dukkhadomanassÈnaÑ attha~gamÈya2
ÒÈyassa adhigamÈya nibbÈnassa sacchikiriyÈya, yadidaÑ TathÈgataÑ vÈ
TathÈgatasÈvakaÑ vÈ dassanÈya gacchati niviÔÔhasaddho niviÔÔhapemo
ekantagato abhippasanno. IdaÑ vuccati bhikkhave dassanÈnuttariyaÑ. Iti
dassanÈnuttariyaÑ.
SavanÈnuttariyaÒca kathaÑ hoti? Idha bhikkhave ekacco bherisaddampi3
savanÈya gacchati, vÊÓÈsaddampi savanÈya gacchati, gÊtasaddampi savanÈya
gacchati, uccÈvacaÑ vÈ pana savanÈya gacchati, samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa
vÈ micchÈdiÔÔhikassa micchÈpaÔipannassa dhammassavanÈya gacchati.
AtthetaÑ bhikkhave savanaÑ, netaÑ natthÊti vadÈmi. TaÒca kho etaÑ
bhikkhave savanaÑ hÊnaÑ gammaÑ pothujjanikaÑ anariyaÑ
anatthasaÑhitaÑ na nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya na
abhiÒÒÈya na sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattati. Yo ca kho bhikkhave
TathÈgatassa vÈ TathÈgatasÈvakassa vÈ dhammassavanÈya gacchati
niviÔÔhasaddho niviÔÔhapemo ekantagato abhippasanno. EtadÈnuttariyaÑ
bhikkhave savanÈnaÑ sattÈnaÑ visuddhiyÈ sokaparidevÈnaÑ
samatikkamÈya dukkhadomanassÈnaÑ attha~gamÈya ÒÈyassa adhigamÈya
nibbÈnassa sacchikiriyÈya, yadidaÑ TathÈgatassa vÈ TathÈgatasÈvakassa vÈ
dhammassavanÈya gacchati niviÔÔhasaddho niviÔÔhapemo ekantagato
abhippasanno. IdaÑ vuccati bhikkhave savanÈnuttariyaÑ. Iti
dassanÈnuttariyaÑ savanÈnuttariyaÑ.
LÈbhÈnuttariyaÒca kathaÑ hoti? Idha bhikkhave ekacco puttalÈbhampi
labhati, dÈralÈbhampi labhati, dhanalÈbhampi labhati, uccÈvacaÑ vÈ pana
lÈbhaÑ labhati, samaÓe vÈ brÈhmaÓe vÈ micchÈdiÔÔhike micchÈpaÔipanne
saddhaÑ paÔilabhati. Attheso bhikkhave lÈbho, neso natthÊti vadÈmi. So ca
kho eso bhikkhave lÈbho hÊno gammo pothujjaniko anariyo anatthasaÑhito
na nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya na abhiÒÒÈya na
sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattati. Yo ca kho bhikkhave TathÈgate vÈ
TathÈgatasÈvake
______________________________________________________________
1. SokapariddavÈnaÑ (SÊ)
3. Bherisaddassapi (Ka) evaÑ vÊÓÈsaddampi-iccÈdÊsupi.

2. AtthagamÈya (SÊ)

288

ChakkanipÈtapÈÄi

vÈ saddhaÑ paÔilabhati niviÔÔhasaddho niviÔÔhapemo ekantagato
abhippasanno. EtadÈnuttariyaÑ bhikkhave lÈbhÈnaÑ sattÈnaÑ visuddhiyÈ
sokaparidevÈnaÑ samatikkamÈya dukkhadomanassÈnaÑ attha~gamÈya
ÒÈyassa adhigamÈya nibbÈnassa sacchikiriyÈya, yadidaÑ TathÈgate vÈ
TathÈgatasÈvake vÈ saddhaÑ paÔilabhati niviÔÔhasaddho niviÔÔhapemo
ekantagato abhippasanno. IdaÑ vuccati bhikkhave lÈbhÈnuttariyaÑ, iti
dassanÈnuttariyaÑ savanÈnuttariyaÑ lÈbhÈnuttariyaÑ.
SikkhÈnuttariyaÒca kathaÑ hoti? Idha bhikkhave ekacco hatthismimpi
sikkhati, assasmimpi sikkhati, rathasmimpi sikkhati, dhanusmimpi sikkhati,
tharusmimpi sikkhati, uccÈvacaÑ vÈ pana sikkhati, samaÓassa vÈ
brÈhmaÓassa vÈ micchÈdiÔÔhikassa micchÈpaÔipannassa1 sikkhati. AtthesÈ
bhikkhave sikkhÈ, nesÈ natthÊti vadÈmi. SÈ ca kho esÈ bhikkhave sikkhÈ hÊnÈ
gammÈ pothujjanikÈ anariyÈ anatthasaÑhitÈ na nibbidÈya na virÈgÈya na
nirodhÈya na upasamÈya na abhiÒÒÈya na sambodhÈya na nibbÈnÈya
saÑvattati. Yo ca kho bhikkhave TathÈgatappavedito dhammavinaye
adhisÊlampi sikkhati, adhicittampi sikkhati, adhipaÒÒampi sikkhati,
niviÔÔhasaddho niviÔÔhapemo ekantagato abhippasanno. EtadÈnuttariyaÑ
bhikkhave sikkhÈnaÑ sattÈnaÑ visuddhiyÈ sokaparidevÈnaÑ
samatikkamÈya dukkhadomanassÈnaÑ attha~gamÈya ÒÈyassa adhigamÈya
nibbÈnassa sacchikiriyÈya, yadidaÑ TathÈgatappavedite dhammavinaye
adhisÊlampi sikkhati, adhicittampi sikkhati, adhipaÒÒampi sikkhati,
niviÔÔhasaddho niviÔÔhapemo ekantagato abhippasanno. IdaÑ vuccati
bhikkhave sikkhÈnuttariyaÑ. Iti dassanÈnuttariyaÑ savanÈnuttariyaÑ
lÈbhÈnuttariyaÑ sikkhÈnuttariyaÑ.
PÈricariyÈnuttariyaÒca kathaÑ hoti? Idha bhikkhave ekacco khattiyampi
paricarati, brÈhmaÓampi paricarati, gahapatimpi paricarati, uccÈvacaÑ vÈ
pana paricarati, samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ micchÈdiÔÔhikaÑ
micchÈpaÔipannaÑ paricarati. AtthesÈ bhikkhave pÈricariyÈ, nesÈ natthÊti
vadÈmi. SÈ ca kho esÈ bhikkhave pÈricariyÈ hÊnÈ gammÈ pothujjanikÈ
anariyÈ anatthasaÑhitÈ na nibbidÈya -pa- na nibbÈnÈya saÑvattati. Yo ca
kho bhikkhave TathÈgataÑ vÈ TathÈgatasÈvakaÑ vÈ paricarati
niviÔÔhasaddho niviÔÔhapemo ekantagato
______________________________________________________________
1. MicchÈpaÔipattiÑ (Ka)
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abhippasanno. EtadÈnuttariyaÑ bhikkhave pÈricariyÈnaÑ sattÈnaÑ
visuddhiyÈ sokaparidevÈnaÑ samatikkamÈya dukkhadomanassÈnaÑ
attha~gamÈya ÒÈyassa adhigamÈya nibbÈnassa sacchikiriyÈya yadidaÑ
TathÈgataÑ vÈ TathÈgatasÈvakaÑ vÈ paricarati niviÔÔhasaddho niviÔÔhapemo
ekantagato abhippasanno. IdaÑ vuccati bhikkhave pÈricariyÈnuttariyaÑ. Iti
dassanÈnuttariyaÑ savanÈnuttariyaÑ lÈbhÈnuttariyaÑ sikkhÈnuttariyaÑ
pÈricariyÈnuttariyaÑ.
AnussatÈnuttariyaÒca kathaÑ hoti? Idha bhikkhave ekacco
puttalÈbhampi anussarati, dÈralÈbhampi anussarati, dhanalÈbhampi
anussarati, uccÈvacaÑ vÈ pana lÈbhaÑ anussarati, samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ
vÈ micchÈdiÔÔhikaÑ micchÈpaÔipannaÑ anussarati. AtthesÈ bhikkhave
anussati, nesÈ natthÊti vadÈmi. SÈ ca kho esÈ bhikkhave anussati hÊnÈ gammÈ
pothujjanikÈ anariyÈ anatthasaÑhitÈ na nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya
na upasamÈya na abhiÒÒÈya na sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattati. Yo ca
kho bhikkhave TathÈgataÑ vÈ TathÈgatasÈvakaÑ vÈ anussarati
niviÔÔhasaddho niviÔÔhapemo ekantagato abhippasanno. EtadÈnuttariyaÑ
bhikkhave anussatÊnaÑ sattÈnaÑ visuddhiyÈ sokaparidevÈnaÑ
samatikkamÈya dukkhadomanassÈnaÑ attha~gamÈya ÒÈyassa adhigamÈya
nibbÈnassa sacchikiriyÈya, yadidaÑ TathÈgataÑ vÈ TathÈgatasÈvakaÑ vÈ
anussarati niviÔÔhasaddho niviÔÔhapemo ekantagato abhippasanno. IdaÑ
vuccati bhikkhave anussatÈnuttariyaÑ. ImÈni kho bhikkhave cha
anuttariyÈnÊti.
Ye dassanÈnuttaraÑ laddhÈ1, savanaÒca anuttaraÑ.
LÈbhÈnuttariyaÑ laddhÈ, sikkhÈnuttariye ratÈ2.
UpaÔÔhitÈ pÈricariyÈ, bhÈvayanti anussatiÑ.
VivekappaÔisaÑyuttaÑ, khemaÑ amatagÈminiÑ.
AppamÈde pamuditÈ, nipakÈ sÊlasaÑvutÈ.
Te ve kÈlena paccenti3, yattha dukkhaÑ nirujjhatÊti. . DasamaÑ.
Anuttariyavaggo4 tatiyo.
______________________________________________________________
1. Ye dassanavaraÑ laddhÈ (SÊ, I), dassanÈnuttariyaÑ laddhÈ (SyÈ, KaÑ)
2. AnuttariyaÑ tathÈ (Ka)
3. Paccanti (SyÈ, Ka)
4. SÈmakavaggo (Ka)
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TassuddÈnaÑ
SÈmako AparihÈniyo, BhayaÑ HimavÈnussati.
KaccÈno dve ca SamayÈ, UdÈyÊ AnuttariyenÈti.
_____
4. DevatÈvagga
1. Sekhasutta

31. Chayime bhikkhave dhammÈ sekhassa bhikkhuno parihÈnÈya
saÑvattanti. Katame cha? KammÈrÈmatÈ bhassÈrÈmatÈ niddÈrÈmatÈ
sa~gaÓikÈrÈmatÈ indriyesu aguttadvÈratÈ bhojane amattaÒÒutÈ. Ime kho
bhikkhave cha dhammÈ sekhassa bhikkhuno parihÈnÈya saÑvattanti.
Chayime bhikkhave dhammÈ sekhassa bhikkhuno aparihÈnÈya
saÑvattanti. Katame cha? Na kammÈrÈmatÈ na bhassÈrÈmatÈ na
niddÈrÈmatÈ na sa~gaÓikÈrÈmatÈ indriyesu guttadvÈratÈ bhojane mattaÒÒutÈ.
Ime kho bhikkhave cha dhammÈ sekhassa bhikkhuno aparihÈnÈya
saÑvattantÊti. . PaÔhamaÑ.
2. PaÔhama aparihÈnasutta
32. Atha kho aÒÒatarÈ devatÈ abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ
kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ
ÔhitÈ kho sÈ devatÈ BhagavantaÑ etadavoca–
Chayime bhante dhammÈ bhikkhuno aparihÈnÈya saÑvattanti. Katame
cha? SatthugÈravatÈ dhammagÈravatÈ saÑghagÈravatÈ sikkhÈgÈravatÈ
appamÈdagÈravatÈ paÔisanthÈragÈravatÈ1. Ime kho bhante cha dhammÈ
bhikkhuno aparihÈnÈya saÑvattantÊti. Idamavoca sÈ devatÈ, samanuÒÒo
SatthÈ ahosi. Atha kho sÈ devatÈ “samanuÒÒo me SatthÈ”ti BhagavantaÑ
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ tatthevantaradhÈyi.
______________________________________________________________
1. PaÔisandhÈragÈravatÈ (Ka)
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Atha kho BhagavÈ tassÈ rattiyÈ accayena bhikkh| Èmantesi “imaÑ
bhikkhave rattiÑ aÒÒatarÈ devatÈ abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ
kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yenÈhaÑ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitÈ kho
bhikkhave sÈ devatÈ maÑ etadavoca ‘chayime bhante dhammÈ bhikkhuno
aparihÈnÈya saÑvattanti. Katame cha? SatthugÈravatÈ dhammagÈravatÈ
saÑghagÈravatÈ sikkhÈgÈravatÈ appamÈdagÈravatÈ paÔisanthÈragÈravatÈ.
Ime kho bhante cha dhammÈ bhikkhuno aparihÈnÈya saÑvattantÊ’ti.
Idamavoca bhikkhave sÈ devatÈ, idaÑ vatvÈ maÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ
katvÈ tatthevantaradhÈyÊ”ti.
Satthugaru dhammagaru, saÑghe ca tibbagÈravo.
AppamÈdagaru bhikkhu, paÔisanthÈragÈravo.
Abhabbo parihÈnÈya, nibbÈnasseva santiketi. . DutiyaÑ.
3. Dutiya aparihÈnasutta
33. ImaÑ bhikkhave rattiÑ aÒÒatarÈ devatÈ abhikkantÈya rattiyÈ
abhikkantavaÓÓÈ kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yenÈhaÑ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi,
ekamantaÑ ÔhitÈ kho bhikkhave sÈ devatÈ maÑ etadavoca “chayime bhante
dhammÈ bhikkhuno aparihÈnÈya saÑvattanti. Katame cha? SatthugÈravatÈ
dhammagÈravatÈ saÑghagÈravatÈ sikkhÈgÈravatÈ hirigÈravatÈ
ottappagÈravatÈ. Ime kho bhante cha dhammÈ bhikkhuno aparihÈnÈya
saÑvattantÊ”ti. Idamavoca bhikkhave sÈ devatÈ, idaÑ vatvÈ maÑ
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ tatthevantaradhÈyÊti.
Satthugaru dhammagaru, saÑghe ca tibbagÈravo.
Hiri-ottappasampanno, sappatisso sagÈravo.
Abhabbo parihÈnÈya, nibbÈnasseva santiketi. . TatiyaÑ.
4. MahÈmoggallÈnasutta
34. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho Èyasmato MahÈmoggallÈnassa
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rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “katamesÈnaÑ
devÈnaÑ evaÑ ÒÈÓaÑ hoti ‘sotÈpannÈ nÈma1 avinipÈtadhammÈ niyatÈ
sambodhiparÈyaÓÈ’ti”. Tena kho pana samayena Tisso nÈma bhikkhu
adhunÈkÈla~kato aÒÒataraÑ brahmalokaÑ upapanno hoti. Tatrapi naÑ evaÑ
jÈnanti “tisso brahmÈ mahiddhiko mahÈnubhÈvo”ti.
Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso
samiÒjitaÑ2 vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya,
evamevaÑ Jetavane antarahito tasmiÑ brahmaloke pÈturahosi. AddasÈ kho
Tisso brahmÈ ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ,
disvÈna ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ etadavoca “ehi kho mÈrisa
MoggallÈna, svÈgataÑ3 mÈrisa MoggallÈna, cirassaÑ kho mÈrisa
MoggallÈna imaÑ pariyÈyamakÈsi yadidaÑ idhÈgamanÈya, nisÊda mÈrisa
MoggallÈna, idamÈsanaÑ paÒÒattan”ti. NisÊdi kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno
paÒÒatte Èsane. Tissopi kho brahmÈ ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho TissaÑ
brahmÈnaÑ ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno etadavoca–
KatamesÈnaÑ kho Tissa devÈnaÑ evaÑ ÒÈÓaÑ hoti “sotÈpannÈ nÈma
avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ”ti. CatumahÈrÈjikÈnaÑ kho
mÈrisa MoggallÈna devÈnaÑ evaÑ ÒÈÓaÑ hoti “sotÈpannÈ nÈma
avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ”ti.
SabbesaÒÒeva nu kho Tissa CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ evaÑ ÒÈÓaÑ
hoti “sotÈpannÈ nÈma avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ”ti. Na
kho mÈrisa MoggallÈna sabbesaÑ CatumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ evaÑ
ÒÈÓaÑ hoti “sotÈpannÈ nÈma avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ”ti.
Ye kho te mÈrisa MoggallÈna CÈtumahÈrÈjikÈ devÈ Buddhe
aveccappasÈdena asamannÈgatÈ, dhamme aveccappasÈdena asamannÈgatÈ,
saÑghe aveccappasÈdena asamannÈgatÈ, ariyakantehi
______________________________________________________________
1. SotÈpannÈmhÈ (SÊ), sotÈpannÈmha (SyÈ, KaÑ, I)
2. SammiÒjitaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

3. SÈgataÑ (SÊ)
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sÊlehi asamannÈgatÈ, na tesaÑ devÈnaÑ evaÑ ÒÈÓaÑ hoti “sotÈpannÈ nÈma
avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ”ti. Ye ca kho te mÈrisa
MoggallÈna CÈtumahÈrÈjikÈ devÈ Buddhe aveccappasÈdena samannÈgatÈ,
dhamme aveccappasÈdena samannÈgatÈ, saÑghe aveccappasÈdena
samannÈgatÈ, ariyakantehi sÊlehi samannÈgatÈ, tesaÑ evaÑ ÒÈÓaÑ hoti
“sotÈpannÈ nÈma avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ”ti.
CÈtumahÈrÈjikÈnaÒÒeva nu kho Tissa devÈnaÑ evaÑ ÒÈÓaÑ hoti
“sotÈpannÈ nÈma avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ”ti. UdÈhu
TÈvatiÑsÈnampi devÈnaÑ -pa- YÈmÈnampi devÈnaÑ. TusitÈnampi
devÈnaÑ. NimmÈnaratÊnampi devÈnaÑ. ParanimmitavasavattÊnampi
devÈnaÑ evaÑ ÒÈÓaÑ hoti “sotÈpannÈ nÈma avinipÈtadhammÈ niyatÈ
sambodhiparÈyaÓÈ”ti. ParanimmitavasavattÊnampi kho mÈrisa MoggallÈna
devÈnaÑ evaÑ ÒÈÓaÑ hoti “sotÈpannÈ nÈma avinipÈtadhammÈ niyatÈ
sambodhiparÈyaÓÈ”ti.
SabbesaÒÒeva nu kho Tissa ParanimmitavasavattÊnaÑ devÈnaÑ evaÑ
ÒÈÓaÑ hoti “sotÈpannÈ nÈma avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ”ti.
Na kho mÈrisa MoggallÈna sabbesaÑ ParanimmitavasavattÊnaÑ devÈnaÑ
evaÑ ÒÈÓaÑ hoti “sotÈpannÈ nÈma avinipÈtadhammÈ niyatÈ
sambodhiparÈyaÓÈ”ti. Ye kho te mÈrisa MoggallÈna ParanimmitasavattÊ
devÈ Buddhe aveccappasÈdena asamannÈgatÈ, dhamme aveccappasÈdena
asamannÈgatÈ, saÑghe aveccappasÈdena asamannÈgatÈ, ariyakantehi sÊlehi
asamannÈgatÈ, na tesaÑ devÈnaÑ evaÑ ÒÈÓaÑ hoti “sotÈpannÈ nÈma
avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ”ti. Ye ca kho te mÈrisa
MoggallÈna ParanimmitasavattÊ devÈ Buddhe aveccappasÈdena
samannÈgatÈ, dhamme aveccappasÈdena samannÈgatÈ, saÑghe
aveccappasÈdena samannÈgatÈ, ariyakantehi sÊlehi samannÈgatÈ, tesaÑ evaÑ
ÒÈÓaÑ hoti “sotÈpannÈ nÈma avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ”ti.
Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno Tissassa brahmuno bhÈsitaÑ
abhinanditvÈ anumoditvÈ seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ
bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya, evamevaÑ brahmaloke
antarahito Jetavane pÈturahosÊti. . CatutthaÑ.
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5. VijjÈbhÈgiyasutta

35. Chayime bhikkhave dhammÈ vijjÈbhÈgiyÈ. Katame cha?
AniccasaÒÒÈ, anicce dukkhasaÒÒÈ, dukkhe anattasaÒÒÈ, pahÈnasaÒÒÈ,
virÈgasaÒÒÈ, nirodhasaÒÒÈ. Ime kho bhikkhave cha dhammÈ vijjÈbhÈgiyÈti.
. PaÒcamaÑ.
6. VivÈdam|lasutta
36. * ChayimÈni bhikkhave vivÈdam|lÈni. KatamÈni cha? Idha
bhikkhave bhikkhu kodhano hoti upanÈhÊ. Yo so bhikkhave bhikkhu
kodhano hoti upanÈhÊ, so Sattharipi agÈravo viharati appatisso, dhammepi
agÈravo viharati appatisso, saÑghepi agÈravo viharati appatisso, sikkhÈyapi
na parip|rakÈrÊ hoti. Yo so bhikkhave bhikkhu Satthari agÈravo viharati
appatisso, dhamme agÈravo viharati appatisso, saÑghe agÈravo viharati
appatisso, sikkhÈya na parip|rakÈrÊ, so saÑghe vivÈdaÑ janeti. Yo hoti
vivÈdo bahujanÈhitÈya bahujanÈsukhÈya bahuno janassa anatthÈya ahitÈya
dukkhÈya devamanussÈnaÑ. Evar|paÒce tumhe bhikkhave vivÈdam|laÑ
ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ samanupasseyyÈtha, tatra tumhe bhikkhave tasseva
pÈpakassa vivÈdam|lassa pahÈnÈya vÈyameyyÈtha. Evar|paÒce tumhe
bhikkhave vivÈdam|laÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ na samanupasseyyÈtha,
tatra tumhe bhikkhave tasseva pÈpakassa vivÈdam|lassa ÈyatiÑ
anavassavÈya paÔipajjeyyÈtha. Evametassa pÈpakassa vivÈdam|lassa
pahÈnaÑ hoti, evametassa pÈpakassa vivÈdam|lassa ÈyatiÑ anavassavo hoti.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu makkhÊ hoti paÄÈsÊ -pa-. IssukÊ hoti
maccharÊ. SaÔho hoti mÈyÈvÊ. PÈpiccho hoti micchÈdiÔÔhi. SandiÔÔhiparÈmÈsÊ
hoti ÈdhÈnaggÈhÊ duppaÔinissaggÊ. Yo so bhikkhave bhikkhu
sandiÔÔhiparÈmÈsÊ hoti ÈdhÈnaggÈhÊ duppaÔinissaggÊ, so Sattharipi agÈravo
viharati appatisso, dhammepi agÈravo viharati appatisso, saÑghepi agÈravo
viharati appatisso, sikkhÈyapi na parip|rakÈrÊ hoti. Yo so bhikkhave
bhikkhu Satthari agÈravo viharati appatisso. Dhamme. SaÑghe agÈravo
viharati appatisso, sikkhÈya na parip|rakÈrÊ, so saÑghe vivÈdaÑ janeti. Yo
hoti vivÈdo
______________________________________________________________
* DÊ 3. 204; Ma 3. 33; Vi 4. 212 piÔÔhesupi.
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bahujanÈhitÈya bahujanÈsukhÈya bahuno janassa anatthÈya ahitÈya
dukkhÈya devamanussÈnaÑ. Evar|paÒce tumhe bhikkhave vivÈdam|laÑ
ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ samanupasseyyÈtha, tatra tumhe bhikkhave tasseva
pÈpakassa vivÈdam|lassa pahÈnÈya vÈyameyyÈtha. Evar|paÒce tumhe
bhikkhave vivÈdam|laÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ na samanupasseyyÈtha,
tatra tumhe bhikkhave tasseva pÈpakassa vivÈdam|lassa ÈyatiÑ
anavassavÈya paÔipajjeyyÈtha. Evametassa pÈpakassa vivÈdam|lassa
pahÈnaÑ hoti, evametassa pÈpakassa vivÈdam|lassa ÈyatiÑ anavassavo hoti.
ImÈni kho bhikkhave cha vivÈdam|lÈnÊti. . ChaÔÔhaÑ.
7. ChaÄa~gadÈnasutta
37. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena VeÄukaÓÉakÊ1
NandamÈtÈ upÈsikÈ SÈriputtamoggallÈnappamukhe bhikkhusaÑghe
chaÄa~gasamannÈgataÑ dakkhiÓaÑ patiÔÔhÈpeti. AddasÈ kho BhagavÈ
dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena VeÄukaÓÉakiÑ
NandamÈtaraÑ upÈsikaÑ SÈriputtamoggallÈnappamukhe bhikkhusaÑghe
chaÄa~gasamannÈgataÑ dakkhiÓaÑ patiÔÔhÈpentiÑ, disvÈ bhikkh| Èmantesi
“esÈ bhikkhave VeÄukaÓÉakÊ NandamÈtÈ upÈsikÈ SÈriputtamoggallÈnappamukhe bhikkhusaÑghe chaÄa~gasamannÈgataÑ dakkhiÓaÑ
patiÔÔhÈpeti.
KathaÒca bhikkhave chaÄa~gasamannÈgatÈ dakkhiÓÈ hoti? Idha
bhikkhave dÈyakassa tÊÓa~gÈni honti, paÔiggÈhakÈnaÑ tÊÓa~gÈni. KatamÈni
dÈyakassa tÊÓa~gÈni? Idha bhikkhave dÈyako pubbeva dÈnÈ sumano hoti,
dadaÑ cittaÑ pasÈdeti, datvÈ attamano hoti. ImÈni dÈyakassa tÊÓa~gÈni.
KatamÈni paÔiggÈhakÈnaÑ tÊÓa~gÈni? Idha bhikkhave paÔiggÈhakÈ
vÊtarÈgÈ vÈ honti rÈgavinayÈya vÈ paÔipannÈ, vÊtadosÈ vÈ honti dosavinayÈya
vÈ paÔipannÈ, vÊtamohÈ vÈ honti mohavinayÈya vÈ paÔipannÈ. ImÈni
paÔiggÈhakÈnaÑ tÊÓa~gÈni. Iti dÈyakassa tÊÓa~gÈni, paÔiggÈhakÈnaÑ
tÊÓa~gÈni. EvaÑ kho bhikkhave chaÄa~gasamannÈgatÈ dakkhiÓÈ hoti.
______________________________________________________________
1. VeÄukaÓÉakiyÈ (Upari 444; AÑ 1. 88; SaÑ 1. 432 piÔÔhepi.)
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EvaÑ chaÄa~gasamannÈgatÈya bhikkhave dakkhiÓÈya na sukaraÑ
puÒÒassa pamÈÓaÑ gahetuÑ “ettako puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando
sukhassÈhÈro sovaggiko sukhavipÈko saggasaÑvattaniko iÔÔhÈya kantÈya
manÈpÈya hitÈya sukhÈya saÑvattatÊ”ti. Atha kho asa~khyeyyo1 appameyyo
mahÈpuÒÒakkhandhotveva sa~khaÑ gacchati.
SeyyathÈpi bhikkhave mahÈsamudde na sukaraÑ udakassa pamÈÓaÑ
gahetuÑ “ettakÈni udakÈÄhakÈnÊ”ti vÈ “ettakÈni udakÈÄhakasatÈnÊ”ti vÈ
“ettakÈni udakÈÄhakasahassÈnÊ”ti vÈ “ettakÈni udakÈÄhakasatasahassÈnÊ”ti vÈ,
atha kho asa~khyeyyo appameyyo mahÈ-udakakkhandhotveva sa~khaÑ
gacchati. EvamevaÑ kho bhikkhave evaÑ chaÄa~gasamannÈgatÈya
dakkhiÓÈya na sukaraÑ puÒÒassa pamÈÓaÑ gahetuÑ “ettako puÒÒÈbhisando
kusalÈbhisando sukhassÈhÈro sovaggiko sukhavipÈko saggasaÑvattaniko
iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya sukhÈya saÑvattatÊ”ti. Atha kho
asa~khyeyyo appameyyo mahÈpuÒÒakkhandhotveva sa~khaÑgacchatÊti.
* Pubbeva dÈnÈ Sumano, dadaÑ cittaÑ pasÈdaye.
DatvÈ attamano hoti, esÈ yaÒÒassa2 sampadÈ.
VÊtarÈgÈ3 vÊtadosÈ, vÊtamohÈ anÈsavÈ.
KhettaÑ yaÒÒassa sampannaÑ, saÒÒatÈ brahmacÈrayo4.
SayaÑ ÈcamayitvÈna, datvÈ sakehi pÈÓibhi.
Attano parato ceso, yaÒÒo hoti mahapphalo.
+ EvaÑ yajitvÈ medhÈvÊ, saddho muttena cetasÈ.
AbyÈbajjhaÑ sukhaÑ lokaÑ, paÓÉito upapajjatÊti. . SattamaÑ.
8. AttakÈrÊsutta
38. Atha kho aÒÒataro brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho so
brÈhmaÓo
______________________________________________________________
1. Asa~kheyyo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
* Khu 2. 159 Petavatthumhipi.
2. PuÒÒassa (Ka)
3. VÊtarÈgo (SyÈ, KaÑ, Ka) evaÑ anantarapadattayepi.
+ AÑ 1. 353 piÔÔhepi.
4. BrahmacÈrino (SyÈ, KaÑ)
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BhagavantaÑ etadavoca “ahaÑ hi bho Gotama evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi ‘natthi
attakÈro, natthi parakÈro’ti”. MÈhaÑ brahmaÓa evaÑvÈdiÑ evaÑdiÔÔhiÑ
addasaÑ vÈ assosiÑ vÈ, kathaÑ hi nÈma sayaÑ abhikkamanto sayaÑ
paÔikkamanto evaÑ vakkhati “natthi attakÈro, natthi parakÈro”ti.
TaÑ kiÑ maÒÒasi brÈhmaÓa, atthi ÈrabbhadhÈt|ti. EvaÑ bho.
ŒrabbhadhÈtuyÈ sati Èrabbhavanto sattÈ paÒÒÈyantÊti. EvaÑ bho. YaÑ kho
brÈhmaÓa ÈrabbhadhÈtuyÈ sati Èrabbhavanto sattÈ paÒÒÈyanti. AyaÑ
sattÈnaÑ attakÈro ayaÑ parakÈro.
TaÑ kiÑ maÒÒasi brÈhmaÓa, atthi nikkamadhÈtu -pa- atthi
parakkamadhÈtu. Atthi thÈmadhÈtu. Atthi ÔhitidhÈtu. Atthi upakkamadhÈt|ti.
EvaÑ bho. UpakkamadhÈtuyÈ sati upakkamavanto sattÈ paÒÒÈyantÊti. EvaÑ
bho. YaÑ kho brÈhmaÓa upakkamadhÈtuyÈ sati upakkamavanto sattÈ
paÒÒÈyanti. AyaÑ sattÈnaÑ attakÈro ayaÑ parakÈro.
MÈhaÑ brÈhmaÓa1 evaÑvÈdiÑ evaÑdiÔÔhiÑ addasaÑ vÈ assosiÑ vÈ,
kathaÑ hi nÈma sayaÑ abhikkamanto sayaÑ paÔikkamanto evaÑ vakkhati
“natthi attakÈro natthi parakÈro”ti.
AbhikkantaÑ bho Gotama -pa- ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. .
AÔÔhamaÑ.
9. NidÈnasutta
39. TÊÓimÈni bhikkhave nidÈnÈni kammÈnaÑ samudayÈya. KatamÈni
tÊÓi? Lobho nidÈnaÑ kammÈnaÑ samudayÈya, doso nidÈnaÑ kammÈnaÑ
samudayÈya, moho nidÈnaÑ kammÈnaÑ samudayÈya. Na bhikkhave lobhÈ
alobho samudeti, atha kho bhikkhave lobhÈ lobhova samudeti. Na
bhikkhave dosÈ adoso samudeti, atha kho bhikkhave dosÈ dosova samudeti.
Na bhikkhave mohÈ amoho samudeti, atha kho bhikkhave mohÈ mohova
samudeti. Na bhikkhave lobhajena kammena dosajena kammena mohajena
kammena devÈ paÒÒÈyanti, manussÈ paÒÒÈyanti, yÈ vÈ panaÒÒÈpi kÈci
sugatiyo, atha kho bhikkhave lobhajena kammena dosajena kammena
mohajena
______________________________________________________________
1. TaÑ kiÑ maÒÒasi brÈhmaÓa, mÈhaÑ (Ka)
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kammena nirayo paÒÒÈyati, tiracchÈnayoni paÒÒÈyati, pettivisayo paÒÒÈyati,
yÈ vÈ panaÒÒÈpi kÈci duggatiyo. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi nidÈnÈni
kammÈnaÑ samudayÈya.
TÊÓimÈni bhikkhave nidÈnÈni kammÈnaÑ samudayÈya. KatamÈni tÊÓi?
Alobho nidÈnaÑ kammÈnaÑ samudayÈya, adoso nidÈnaÑ kammÈnaÑ
samudayÈya, amoho nidÈnaÑ kammÈnaÑ samudayÈya. Na bhikkhave
alobhÈ lobho samudeti, atha kho bhikkhave alobhÈ alobhova samudeti. Na
bhikkhave adosÈ doso samudeti, atha kho bhikkhave adosÈ adosova
samudeti. Na bhikkhave amohÈ moho samudeti. Atha kho bhikkhave amohÈ
amohova samudeti. Na bhikkhave alobhajena kammena adosajena kammena
amohajena kammena nirayo paÒÒÈyati, tiracchÈnayoni paÒÒÈyati,
pettivisayo paÒÒÈyati, yÈ vÈ panaÒÒÈpi kÈci duggatiyo. Atha kho bhikkhave
alobhajena kammena adosajena kammena amohajena kammena devÈ
paÒÒÈyanti, manussÈ paÒÒÈyanti, yÈ vÈ panaÒÒÈpi kÈci sugatiyo. ImÈni kho
bhikkhave tÊÓi nidÈnÈni kammÈnaÑ samudayÈyÈti. . NavamaÑ.
10. Kimilasutta
40. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ KimilÈyaÑ viharati
niculavane. Atha kho ÈyasmÈ Kimilo yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho ÈyasmÈ Kimilo BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu
ko paccayo, yena TathÈgateparinibbute saddhammo naciraÔÔhitiko hotÊ”ti.
Idha Kimila TathÈgate parinibbute bhikkh| bhikkhuniyo upÈsakÈ upÈsikÈyo
Satthari agÈravÈ viharanti appatissÈ, dhamme agÈravÈ viharanti appatissÈ,
saÑghe agÈravÈ viharanti appatissÈ, sikkhÈya agÈravÈ viharanti appatissÈ,
appamÈde agÈravÈ viharanti appatissÈ, paÔisanthÈre1 agÈravÈ viharanti
appatissÈ. AyaÑ kho Kimila hetu ayaÑ paccayo, yena TathÈgate parinibbute
saddhammona ciraÔÔhitiko hoti.
______________________________________________________________
1. PaÔisandhÈre (Ka), heÔÔhÈ 216 piÔÔhe, upari 460 piÔÔhesupi.
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Ko pana bhante hetu ko paccayo, yena TathÈgate parinibbute
saddhammo ciraÔÔhitiko hotÊti. Idha Kimila TathÈgate parinibbute bhikkh|
bhikkhuniyo upÈsakÈ upÈsikÈyo Satthari sagÈravÈ viharanti sappatissÈ,
dhamme sagÈravÈ viharanti sappatissÈ, saÑghe sagÈravÈ viharanti
sappatissÈ, sikkhÈya sagÈravÈ viharanti sappatissÈ, appamÈde sagÈravÈ
viharanti sappatissÈ, paÔisanthÈre sagÈravÈ viharanti sappatissÈ. AyaÑ kho
Kimila hetu ayaÑ paccayo, yena TathÈgate parinibbute saddhammo
ciraÔÔhitiko hotÊti. . DasamaÑ.
11. DÈrukkhandhasutta
41. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ SÈriputto RÈjagahe
viharati Gijjhak|Ôe pabbate. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto pubbaÓhasamayaÑ
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya sambahulehi bhikkh|hi saddhiÑ gijjhak|ÔÈ
pabbatÈ orohanto addasa aÒÒatarasmiÑ padese mahantaÑ dÈrukkhandhaÑ,
disvÈ bhikkh| Èmantesi “passatha no Èvuso tumhe amuÑ mahantaÑ
dÈrukkhandhan”ti. EvamÈvusoti.
Œka~khamÈno Èvuso bhikkhu iddhimÈ cetovasippatto amuÑ
dÈrukkhandhaÑ pathavÊtveva adhimucceyya. TaÑ kissa hetu? Atthi Èvuso
amumhi dÈrukkhandhe pathavÊdhÈtu, yaÑ nissÈya bhikkhu iddhimÈ
cetovasippatto amuÑ dÈrukkhandhaÑ pathavÊtveva adhimucceyya.
Œka~khamÈno Èvuso bhikkhu iddhimÈ cetovasippatto amuÑ
dÈrukkhandhaÑ Èpotveva adhimucceyya -pa- tejotveva adhimucceyya.
VÈyotveva adhimucceyya. Subhantveva adhimucceyya. Asubhantveva
adhimucceyya. TaÑ kissa hetu? Atthi Èvuso amumhi dÈrukkhandhe
asubhadhÈtu, yaÑ nissÈya bhikkhu iddhimÈ cetovasippatto amuÑ
dÈrukkhandhaÑ asubhantveva adhimucceyyÈti. . EkÈdasamaÑ.
12. NÈgitasutta
42. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu cÈrikaÑ
caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ yena IcchÈna~galaÑ nÈma
KosalÈnaÑ brÈhmaÓagÈmo, tadavasari. Tatra sudaÑ BhagavÈ IcchÈna~gale
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viharati IcchÈna~galavanasaÓÉe. AssosuÑ kho IcchÈna~galakÈ
brÈhmaÓagahapatikÈ “samaÓo khalu bho Gotamo Sakyaputto SakyakulÈ
pabbajito IcchÈna~galaÑ anuppatto IcchÈna~gale viharati
IcchÈna~galavanasaÓÉe. TaÑ kho pana bhavantaÑ GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo
kittisaddo abbhuggato ‘itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
VijjÈcaraÓasampanno -pa- Buddho BhagavÈ’ti. So imaÑ lokaÑ sadevakaÑ
-pa- ArahataÑ dassanaÑ hotÊ”ti. Atha kho IcchÈna~galakÈ
brÈhmaÓagahapatikÈ tassÈ rattiyÈ accayena pah|taÑ khÈdanÊyaÑ
bhojanÊyaÑ ÈdÈya yena IcchÈna~galavanasaÓÉo tenupasa~kamiÑsu,
upasa~kamitvÈ bahidvÈrakoÔÔhake aÔÔhaÑsu uccÈsaddÈ mahÈsaddÈ.
Tena kho pana samayena ÈyasmÈ NÈgito Bhagavato upaÔÔhÈko hoti.
Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ NÈgitaÑ Èmantesi “ke pana te NÈgita
uccÈsaddÈ mahÈsaddÈ kevaÔÔÈ maÒÒe macchavilope”ti. Ete bhante
IcchÈna~galakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ pah|taÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ
ÈdÈya bahidvÈrakoÔÔhake ÔhitÈ BhagavantaÑyeva uddissa
bhikkhusaÑghaÒcÈti. MÈhaÑ NÈgita yasena samÈgamaÑ, mÈ ca mayÈ yaso.
Yo kho NÈgita nayimassa nekkhammasukhassa pavivekasukhassa
upasamasukhassa sambodhasukhassa nikÈmalÈbhÊ assa akicchalÈbhÊ
akasiralÈbhÊ, yassÈhaÑ nekkhammasukhassa pavivekasukhassa
upasamasukhassa sambodhasukhassa nikÈmalÈbhÊ akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ,
so taÑ mÊÄhasukhaÑ middhasukhaÑ lÈbhasakkÈrasilokasukhaÑ sÈdiyeyyÈti.
AdhivÈsetu dÈni bhante BhagavÈ, adhivÈsetu Sugato, adhivÈsanakÈlo
dÈni bhante Bhagavato, yena yeneva dÈni bhante BhagavÈ gamissati,
tanninnÈva bhavissanti brÈhmaÓagahapatikÈ negamÈ ceva jÈnapadÈ ca.
SeyyathÈpi bhante thullaphusitake deve vasante yathÈninnaÑ udakÈni
pavattanti. EvamevaÑ kho bhante yena yeneva dÈni BhagavÈ gamissati,
tanninnÈva bhavissanti brÈhmaÓagahapatikÈ negamÈ ceva jÈnapadÈ ca. TaÑ
kissa hetu? TathÈ hi bhante Bhagavato sÊlapaÒÒÈÓanti.
MÈhaÑ NÈgita yasena samÈgamaÑ, mÈ ca mayÈ yaso. Yo kho NÈgita
nayimassa nekkhammasukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa
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sambodhasukhassa nikÈmalÈbhÊ assa akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ, yassÈhaÑ
nekkhammasukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa
sambodhasukhassa nikÈmalÈbhÊ akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ, so taÑ
mÊÄhasukhaÑ middhasukhaÑ lÈbhasakkÈrasilokasukhaÑ sÈdiyeyya.
IdhÈhaÑ NÈgita bhikkhuÑ passÈmi gÈmantavihÈriÑ samÈhitaÑ
nisinnaÑ, tassa mayhaÑ NÈgita evaÑ hoti “idÈnimaÑ ÈyasmantaÑ1
ÈrÈmiko vÈ upaÔÔhahissati samaÓuddeso vÈ taÑ tamhÈ1 samÈdhimhÈ
cÈvessatÊ”ti tenÈhaÑ NÈgita tassa bhikkhuno na attamano homi
gÈmantavihÈrena. Idha panÈhaÑ NÈgita bhikkhuÑ passÈmi ÈraÒÒikaÑ
araÒÒe pacalÈyamÈnaÑ nisinnaÑ, tassa mayhaÑ NÈgita evaÑ hoti “idÈni
ayamÈyasmÈ imaÑ niddÈkilamathaÑ paÔivinodetvÈ araÒÒasaÒÒaÑyeva
manasi karissati ekattan”ti. TenÈhaÑ NÈgita tassa bhikkhuno attamano homi
araÒÒavihÈrena.
Idha panÈhaÑ NÈgita bhikkhuÑ passÈmi ÈraÒÒikaÑ araÒÒe asamÈhitaÑ
nisinnaÑ, tassa mayhaÑ NÈgita evaÑ hoti “idÈni ayamÈyasmÈ asamÈhitaÑ
vÈ cittaÑ samÈdahissati, samÈhitaÑ vÈ cittaÑ anurakkhissatÊ”ti. TenÈhaÑ
NÈgita tassa bhikkhuno attamano homi araÒÒavihÈrena.
Idha panÈhaÑ NÈgita bhikkhuÑ passÈmi ÈraÒÒikaÑ araÒÒe samÈhitaÑ
nisinnaÑ, tassa mayhaÑ NÈgita evaÑ hoti “idÈni ayamÈyasmÈ avimuttaÑ
vÈ cittaÑ vimocessati, vimuttaÑ vÈ cittaÑ anurakkhissatÊ”ti. TenÈhaÑ
NÈgita tassa bhikkhuno attamano homi araÒÒavihÈrena.
Idha panÈhaÑ NÈgita bhikkhuÑ passÈmi gÈmantavihÈriÑ lÈbhiÑ
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ. So taÑ
lÈbhasakkÈrasilokaÑ nikÈmayamÈno riÒcati paÔisallÈnaÑ, riÒcati
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni, gÈmanigamarÈjadhÈniÑ osaritvÈ
vÈsaÑ kappeti. TenÈhaÑ NÈgita tassa bhikkhuno na attamano homi
gÈmantavihÈrena.
______________________________________________________________
1-1. ŒrÈmiko vÈ ghaÔÔessati samaÓuddeso vÈ, taÑ tamhÈ (Ka-SÊ, I) ÈrÈmiko vÈ
ghaÔÔessati samaÓuddeso vÈ, so taÑ tamhÈ (Ka-SÊ) AÑ 3. 156 piÔÔhe passitabbaÑ.
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Idha panÈhaÑ NÈgita bhikkhuÑ passÈmi ÈraÒÒikaÑ lÈbhiÑ cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, so taÑ
lÈbhasakkÈrasilokaÑ paÔipaÓÈmetvÈ na riÒcati paÔisallÈnaÑ, na riÒcati
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni. TenÈhaÑ NÈgita tassa bhikkhuno
attamano homi araÒÒavihÈrena. YasmÈhaÑ NÈgita samaye
addhÈnamaggappaÔipanno na kaÒci1 passÈmi purato vÈ pacchato vÈ, phÈsu
me NÈgita tasmiÑ samaye hoti antamaso uccÈrapassÈvakammÈyÈti. .
DvÈdasamaÑ.
DevatÈvaggo2 catuttho.
TassuddÈnaÑ
SekhÈ dve AparihÈni, MoggallÈnavijjÈbhÈgiyÈ.
VivÈdadÈnattakÈrÊ NidÈnaÑ, KimiladÈrukkhandhena NÈgitoti.
_____
5. Dhammikavagga
1. NÈgasutta
43. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ
pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya pÈvisi, SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi
“ÈyÈmÈnanda yena PubbÈrÈmo MigÈramÈtupÈsÈdo tenupasa~kamissÈma
divÈvihÈrÈyÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato
paccassosi.
Atha kho BhagavÈ ÈyasmatÈ Œnandena saddhiÑ yena PubbÈrÈmo
MigÈramÈtupÈsÈdo tenupasa~kami. Atha kho BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ
paÔisallÈnÈ vuÔÔhito ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “ÈyÈmÈnanda yena
PubbakoÔÔhako tenupasa~kamissÈma gattÈni parisiÒcitun”ti. “EvaÑ
______________________________________________________________
1. Na kiÒci (SÊ, I, Ka)

2. SekkhaparihÈniyavaggo (SyÈ)
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bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato paccassosi. Atha kho BhagavÈ
ÈyasmatÈ Œnandena saddhiÑ yena PubbakoÔÔhako tenupasa~kami gattÈni
parisiÒcituÑ, PubbakoÔÔhake gattÈni parisiÒcitvÈ paccuttaritvÈ ekacÊvaro
aÔÔhÈsi gattÈni pubbÈpayamÈno.
Tena kho pana samayena raÒÒo Pasenadissa Kosalassa Seto nÈma nÈgo
mahÈt|riya1 tÈÄitavÈditena PubbakoÔÔhakÈ paccuttarati, apissu taÑ jano disvÈ
evamÈha “abhir|po vata bho raÒÒo nÈgo, dassanÊyo vata bho raÒÒo nÈgo,
pÈsÈdiko vata bho raÒÒo nÈgo, kÈyupapanno vata bho raÒÒo nÈgo”ti. EvaÑ
vutte ÈyasmÈ UdÈyÊ BhagavantaÑ etadavoca “hatthimeva nu kho bhante
mahantaÑ brahantaÑ2 kÈyupapannaÑ jano disvÈ evamÈha ‘nÈgo vata bho
nÈgo’ti. UdÈhu aÒÒampi kaÒci3 mahantaÑ brahantaÑ kÈyupapannaÑ jano
disvÈ evamÈha ‘nÈgo vata bho nÈgo’ti”. Hatthimpi kho UdÈyi mahantaÑ
brahantaÑ kÈyupapannaÑ jano disvÈ evamÈha “nÈgo vata bho nÈgo”ti.
Assampi kho UdÈyi mahantaÑ brahantaÑ -pa-. GoÓampi kho UdÈyi
mahantaÑ brahantaÑ -pa-. Uragampi4 kho UdÈyi mahantaÑ brahantaÑ
-pa-. Rukkhampi kho UdÈyi mahantaÑ brahantaÑ -pa-. Manussampi kho
UdÈyi mahantaÑ brahantaÑ kÈyupapannaÑ jano disvÈ evamÈha “nÈgo vata
bho nÈgo”ti. Api ca UdÈyi yo sadevake loke samÈrake sabrahmake
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya ÈguÑ na karoti kÈyena
vÈcÈya manasÈ, tamahaÑ “nÈgo”ti br|mÊti.
AcchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, yÈva subhÈsitaÑ cidaÑ bhante
BhagavatÈ. Api ca UdÈyi yo sadevake loke samÈrake sabrahmake sassamaÓa
brÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya ÈguÑ na karoti kÈyena vÈcÈya
manasÈ, tamahaÑ “nÈgo”ti br|mÊti. IdaÒca panÈhaÑ bhante BhagavatÈ
subhÈsitaÑ imÈhi gÈthÈhi anumodÈmi–
“Manussabh|taÑ SambuddhaÑ, attadantaÑ samÈhitaÑ.
IriyamÈnaÑ brahmapathe, cittass|pasame rataÑ.
______________________________________________________________
1. MahÈturiya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
2. MahantaÑ bruhantaÑ (SÊ), mahattaÑ brahmattaÑ (Ka)
3. KiÒci (Ka)

4. NÈgampi (Ka)
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YaÑ manussÈ namassanti, sabbadhammÈna pÈraguÑ.
DevÈpi taÑ1 namassanti, iti me Arahato sutaÑ.
SabbasaÑyojanÈtÊtaÑ, vanÈ nibbana2mÈgataÑ.
KÈmehi nekkhammarataÑ3, muttaÑ selÈva kaÒcanaÑ.
Sabbe accarucÊ nÈgo, HimavÈÒÒe siluccaye.
SabbesaÑ nÈganÈmÈnaÑ, saccanÈmo anuttaro.
NÈgaÑ vo4 kittayissÈmi, na hi ÈguÑ karoti so.
SoraccaÑ avihiÑsÈ ca, pÈdÈ nÈgassa te duve.
Tapo ca brahmacariyaÑ, caraÓÈ nÈgassa tyÈpare.
SaddhÈhattho mahÈnÈgo, upekkhÈsetadantavÈ.
Sati gÊvÈ siro paÒÒÈ, vÊmaÑsÈ dhammacintanÈ.
DhammakucchisamÈtapo, viveko tassa vÈladhi.
So jhÈyÊ assÈsarato, ajjhattaÑ susamÈhito5.
GacchaÑ samÈhito nÈgo, Ôhito nÈgo samÈhito.
SeyyaÑ samÈhito nÈgo, nisinnopi samÈhito.
Sabbattha saÑvuto nÈgo, esÈ nÈgassa sampadÈ.
BhuÒjati anavajjÈni, sÈvajjÈni na bhuÒjati.
GhÈsamacchÈdanaÑ laddhÈ, sannidhiÑ parivajjayaÑ.
SaÑyojanaÑ aÓuÑth|laÑ, sabbaÑ chetvÈna bandhanaÑ.
Yena yeneva gacchati, anapekkhova gacchati.
YathÈpi udake jÈtaÑ, puÓÉarÊkaÑ pavaÉÉhati.
Nupalippati6 toyena, sucigandhaÑ manoramaÑ.

Tatheva loke sujÈto, Buddho loke viharati.
Nupalippati lokena, toyena padumaÑ yathÈ.
______________________________________________________________
1. NaÑ (SÊ, I)
3. Nekkhamme rataÑ (Ka-SÊ)
5. AjjhattupasamÈhito (SyÈ, Ka)

2. NibbÈna (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
4. Te (Ka)
6. Na upalippati (SÊ, SyÈ, kaÑ, I), nupalimpati (Ka)
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MahÈginÊva jalito1, anÈhÈr|pasammati.
Sa~khÈres|pasantesu2, “nibbuto”ti pavuccati.
AtthassÈyaÑ viÒÒÈpanÊ, upamÈ viÒÒ|hi desitÈ.
ViÒÒassanti3 mahÈnÈgÈ, nÈgaÑ nÈgena desitaÑ.
VÊtarÈgo vÊtadoso, vÊtamoho anÈsavo.
SarÊraÑ vijahaÑ nÈgo, parinibbissati4 anÈsavo”ti. . PaÔhamaÑ.
2. MigasÈlÈsutta
44. Atha kho ÈyasmÈ Œnando pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ
pattacÊvaramÈdÈya yena MigasÈlÈya upÈsikÈya nivesanaÑ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. Atha kho MigasÈlÈ5 upÈsikÈ
yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnÈ kho MigasÈlÈ upÈsikÈ
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca–
KathaÑ kathaÑ nÈmÈyaÑ bhante Œnanda BhagavatÈ dhammo desito
aÒÒeyyo. Yatra hi nÈma brahmacÈrÊ ca abrahmacÈrÊ ca ubho
samasamagatikÈ bhavissanti abhisamparÈyaÑ. PitÈ me bhante PurÈÓo
brahmacÈrÊ ahosi ÈrÈcÈrÊ virato methunÈ gÈmadhammÈ, so kÈla~kato
BhagavatÈ byÈkato “sakadÈgÈmÊ satto6 TusitaÑ kÈyaÑ upapanno”ti.
Petteyyopi7 me bhante Isidatto abrahmacÈrÊ ahosi sadÈrasantuÔÔho, sopi
kÈla~kato BhagavatÈ byÈkato “sakadÈgÈmipatto TusitaÑ kÈyaÑ
upapanno”ti. KathaÑ kathaÑ nÈmÈyaÑ bhante Œnanda BhagavatÈ dhammo
desito aÒÒeyyo. Yatra hi nÈma brahmacÈrÊ ca abrahmacÈrÊ ca ubho
samasamagatikÈ bhavissanti abhisamparÈyanti. EvaÑ kho panetaÑ bhagini
BhagavatÈ byÈkatanti.
______________________________________________________________
1. MahÈggini pajjalito (SÊ, SyÈ, KaÑ)
2. A~gÈresu ca santesu (Ka)
3. ViÒÒissanti (Ka)
4. ParinibbÈti (I, Ka)
5. MigasÈÓÈ (Ka) AÑ 3. 365 piÔÔhepi.
6. SakadÈgÈmipatto (Ka, SyÈ, I)
7. Petteyyo piyo (SÊ, I, Ka), pitu piyo (SyÈ, KaÑ)
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Atha kho ÈyasmÈ Œnando MigasÈlÈya upÈsikÈya nivesane piÓÉapÈtaÑ
gahetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. Atha kho ÈyasmÈ Œnando pacchÈbhattaÑ
paÓÉapÈtapaÔikkanto yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho
ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca–
IdhÈhaÑ bhante pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena
MigasÈlÈya upÈsikÈya nivesanaÑ tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ paÒÒatte
Èsane nisÊdiÑ. Atha kho bhante MigasÈlÈ upÈsikÈ yenÈhaÑ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnÈ kho
bhante MigasÈlÈ upÈsikÈ maÑ etadavoca “kathaÑ kathaÑ nÈmÈyaÑ bhante
Œnanda BhagavatÈ dhammo desito aÒÒeyyo. Yatra hi nÈma brahmacÈrÊ ca
abrahmacÈrÊ ca ubho samasamagatikÈ bhavissanti abhisamparÈyaÑ. PitÈ me
bhante PurÈÓo brahmacÈrÊ ahosi ÈrÈcÈrÊ virato methunÈ gÈmadhammÈ, so
kÈla~kato BhagavatÈ byÈkato ‘sakadÈgÈmipatto TusitaÑ kÈyaÑ upapanno’ti.
Petteyyopi me bhante Isidatto abrahmacÈrÊ ahosi sadÈrasantuÔÔho, sopi
kÈla~kato BhagavatÈ byÈkato ‘sakadÈgÈmipatto TusitaÑ kÈyaÑ upapanno’ti.
KathaÑ kathaÑ nÈmÈyaÑ bhante Œnanda BhagavatÈ dhammo desito
aÒÒeyyo. Yatra hi nÈma brahmacÈrÊ ca abrahmacÈrÊ ca ubho
samasamagatikÈ bhavissanti abhisamparÈyan”ti. EvaÑ vutte ahaÑ bhante
MigasÈlaÑ upÈsikaÑ etadavocaÑ “evaÑ kho panetaÑ bhagini BhagavatÈ
byÈkatan”ti.
KÈ cÈnanda MigasÈlÈ upÈsikÈ bÈlÈ abyattÈ ammakÈ ammakapaÒÒÈ1, ke
ca purisapuggalaparopariyaÒÈÓe. Chayime Œnanda puggalÈ santo
saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cha, idhÈnanda ekacco puggalo sorato hoti sukhasaÑvÈso,
abhinandanti sabrahmacÈrÊ ekattavÈsena. Tassa savanenapi akataÑ hoti,
bÈhusaccenapi akataÑ hoti, diÔÔhiyÈpi appaÔividdhaÑ hoti, sÈmÈyikampi
vimuttiÑ na labhati. So kÈyassa bhedÈ
______________________________________________________________
1. AmbakÈ ambakapaÒÒÈ (SÊ, I), ambakÈ ambakasaÒÒÈ (SyÈ, KaÑ) AÑ 3. 367 piÔÔhe
passitabbaÑ.
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paraÑ maraÓÈ hÈnÈya pareti no visesÈya, hÈnagÈmÊyeva hoti no visesagÈmÊ.
(1)
Idha panÈnanda ekacco puggalo sorato hoti sukhasaÑvÈso,
abhinandanti sabrahmacÈrÊ ekattavÈsena. Tassa savanenapi kataÑ hoti,
bÈhusaccenapi kataÑ hoti, diÔÔhiyÈpi paÔividdhaÑ hoto, sÈmÈyikampi
vimuttiÑ labhati. So kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ visesÈya pareti no
hÈnÈya, visesagÈmÊyeva hoti no hÈnagÈmÊ. (2)
TatrÈnanda pamÈÓikÈ pamiÓanti “imassapi teva dhammÈ aparassapi
teva dhammÈ, kasmÈ tesaÑ eko hÊno eko paÓÊto”ti. TaÑ hi tesaÑ Œnanda
hoti dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya.
TatrÈnanda yvÈyaÑ puggalo sorato hoti sukhasaÑvÈso, abhinandanti
sabrahmacÈrÊ ekattavÈsena. Tassa savanenapi kataÑ hoti, bÈhusaccenapi
kataÑ hoti, diÔÔhiyÈpi paÔividdhaÑ hoti, sÈmÈyikampi vimuttiÑ labhati.
AyaÑ Œnanda puggalo amunÈ purimena puggalena abhikkantataro ca
paÓÊtataro ca. TaÑ kissa hetu? ImaÑ hÈnanda puggalaÑ dhammasoto
nibbahati, tadantaraÑ ko jÈneyya aÒÒatra TathÈgatena. TasmÈtihÈnanda mÈ
puggalesu pamÈÓikÈ ahuvattha, mÈ puggalesu pamÈÓaÑ gaÓhittha. KhaÒÒati
hÈnanda puggalesu pamÈÓaÑ gaÓhanto, ahaÑ vÈ Œnanda puggalesu
pamÈÓaÑ gaÓheyyaÑ, yo vÈ panassa mÈdiso.
Idha panÈnanda ekaccassa puggalassa kodhamÈno adhigato1 hoti,
samayena samayaÒcassa lobhadhammÈ uppajjanti. Tassa savanenapi akataÑ
hoti, bÈhusaccenapi akataÑ hoti, diÔÔhiyÈpi appaÔividdhaÑ hoti,
sÈmÈyikampi vimuttiÑ na labhati. So kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ hÈnÈya
pareti no visesÈya, hÈnagÈmÊyeva hoti no visesagÈmÊ. (3)
Idha panÈnanda ekaccassa puggalassa kodhamÈno adhigato hoti,
samayena samayaÒcassa lobhadhammÈ uppajjanti. Tassa savanenapi kataÑ
hoti -pa- no hÈnagÈmÊ. (4)
______________________________________________________________
1. Avigato (Ka)
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TatrÈnanda pamÈÓikÈ pamiÓanti -pa- yo vÈ panassa mÈdiso.

Idha panÈnanda ekaccassa puggalassa kodhamÈno adhigato hoti,
samayena samayaÒcassa vacÊsa~khÈrÈ uppajjanti. Tassa savanenapi akataÑ
hoti -pa- sÈmÈyikampi vimuttiÑ na labhati. So kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
hÈnÈya pareti no visesÈya, hÈnagÈmÊyeva hoti no visesÈgÈmÊ. (5)
Idha panÈnanda ekaccassa puggalassa kodhamÈno adhigato hoti,
samayena samayaÒcassa vacÊsa~khÈrÈ uppajjanti. Tassa savanenapi kataÑ
hoti, bÈhusaccenapi kataÑ hoti, diÔÔhiyÈpi paÔividdhaÑ hoti, sÈmÈyikampi
vimuttiÑ labhati. So kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ visesÈya pareti no
hÈnÈya, visesagÈmÊyeva hoti no hÈnagÈmÊ. (6)
TatrÈnanda pamÈÓikÈ pamiÓanti “imassapi teva dhammÈ aparassapi teva
dhammÈ, kasmÈ tesaÑ eko hÊno eko paÓÊto”ti. TaÑ hi tesaÑ Œnanda hoti
dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya.
TatrÈnanda yassa puggalassa kodhamÈno adhigato hoti, samayena
samayaÒcassa vacÊsa~khÈrÈ uppajjanti. Tassa savanenapi kataÑ hoti,
bÈhusaccenapi kataÑ hoti, diÔÔhiyÈpi paÔividdhaÑ hoti, sÈmÈyikampi
vimuttiÑ labhati. AyaÑ Œnanda puggalo amunÈ purimena puggalena
abhikkantataro ca paÓÊtataro ca. TaÑ kissa hetu? ImaÑ hÈnanda puggalaÑ
dhammasoto nibbahati, tadantaraÑ ko jÈneyya aÒÒatra TathÈgatena.
TasmÈtihÈnanda mÈ puggalesu pamÈÓikÈ ahuvattha, mÈ puggalesu pamÈÓaÑ
gaÓhittha. KHaÒÒati hÈnanda puggalesu pamÈÓaÑ gaÓhanto, ahaÑ vÈ
Œnanda puggalesu pamÈÓaÑ gaÓheyyaÑ, yo vÈ panassa mÈdiso.
KÈ cÈnanda MigasÈlÈ upÈsikÈ bÈlÈ abyattÈ ammakÈ ammakapaÒÒÈ, ke ca
purisapuggalaparopariyaÒÈÓe. Ime kho Œnanda cha puggalÈ santo
saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
YathÈr|pena Œnanda sÊlena PurÈÓo samannÈgato ahosi, tathÈr|pena
sÊlena Isidatto samannÈgato abhavissa. Nayidha PurÈÓo Isidattassa gatimpi
aÒÒassa. YathÈr|pÈya ca Œnanda paÒÒÈya Isidatto samannÈgato ahosi,
tathÈr|pÈya paÒÒÈya PurÈÓo
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samannÈgato abhavissa. Nayidha Isidatto purÈÓassa gatimpi aÒÒassa. Iti kho
Œnanda ime puggalÈ ubho eka~gahÊnÈti. . DutiyaÑ.
3. IÓasutta
45. DÈliddiyaÑ1 bhikkhave dukkhaÑ lokasmiÑ kÈmabhoginoti. EvaÑ
bhante. Yampi bhikkhave daliddo2 assako anÈÄhiko3 iÓaÑ Èdiyati.
IÓÈdÈnampi bhikkhave dukkhaÑ lokasmiÑ kÈmabhoginoti. EvaÑ bhante.
Yampi bhikkhave daliddo assako anÈÄhiko iÓaÑ ÈdiyitvÈ vaÉÉhiÑ
paÔissuÓÈti, vaÉÉhipi bhikkhave dukkhÈ lokasmiÑ kÈmabhoginoti. EvaÑ
bhante. Yampi bhikkhave daliddo assako anÈÄhiko vaÉÉhiÑ paÔissuÓitvÈ
kÈlÈbhataÑ4 vaÉÉhiÑ na deti, codentipi naÑ. CodanÈpi bhikkhave dukkhÈ
lokasmiÑ kÈmabhoginoti. EvaÑ bhante. Yampi bhikkhave daliddo assako
anÈÄhiko codiyamÈno na deti, anucarantipi naÑ. AnucariyÈpi bhikkhave
dukkhÈ lokasmiÑ kÈmabhoginoti. EvaÑ bhante. Yampi bhikkhave daliddo
assako anÈÄhiko anucariyamÈno na deti, bandhantipi naÑ. Bandhanampi
bhikkhave dukkhaÑ lokasmiÑ kÈmabhoginoti. EvaÑ bhante.
Iti kho bhikkhave dÈliddiyampi dukkhaÑ lokasmiÑ kÈmabhogino,
iÓÈdÈnampi dukkhaÑ lokasmiÑ kÈmabhogino, vaÉÉhipi dukkhÈ lokasmiÑ
kÈmabhogino, codanÈpi dukkhÈ lokasmiÑ kÈmabhogino, anucariyÈpi
dukkhÈ lokasmiÑ kÈmabhogino, bandhanampi dukkhaÑ lokasmiÑ
kÈmabhogino. EvamevaÑ kho bhikkhave yassa kassaci saddhÈ natthi
kusalesu dhammesu, hirÊ natthi kusalesu dhammesu, ottappaÑ natthi
kusalesu dhammesu, vÊriyaÑ natthi kusalesu dhammesu, paÒÒÈ natthi
kusalesu dhammesu. AyaÑ vuccati bhikkhave ariyassa vinaye daliddo
assako anÈÄhiko.
Sa kho so bhikkhave daliddo assako anÈÄhiko saddhÈya asati kusalesu
dhammesu, hiriyÈ asati kusalesu dhammesu, ottappe asati kusalesu
dhammesu, vÊriye asati kusalesu dhammesu, paÒÒÈya
______________________________________________________________
1. DÈÄiddiyaÑ (SÊ)
3. Anaddhiko (SyÈ, KaÑ)

2. DaÄiddo (SÊ)
4. KÈlagataÑ (Ka)
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asati kusalesu dhammesu, kÈyena duccaritaÑ carati, vÈcÈya duccaritaÑ
carati, manasÈ duccaritaÑ carati. Idamassa iÓÈdÈnasmiÑ vadÈmi.
So tassa kÈyaduccaritassa paÔicchÈdanahetu pÈpikaÑ icchaÑ paÓidahati1,
“mÈ maÑ jaÒÒ|”ti icchati, “mÈ maÑ jaÒÒ|”ti sa~kappati, “mÈ maÑ jaÒÒ|”ti
vÈcaÑ bhÈsati, “mÈ maÑ jaÒÒ|”ti kÈyenaparakkamati. So tassa
vacÊduccaritassa paÔicchÈdanahetu -pa- so tassa manoduccaritassa
paÔicchÈdanahetu -pa- “mÈ maÑ jaÒÒ|”ti kÈyena parakkamati. Idamassa
vaÉÉhiyÈ vadÈmi.
TamenaÑ pesalÈ sabrahmacÈrÊ evamÈhaÑsu “ayaÒca so ÈyasmÈ
evaÑkÈrÊ evaÑsamÈcÈro”ti. Idamassa codanÈya vadÈmi.
TamenaÑ araÒÒagataÑ vÈ rukkham|lagataÑ vÈ suÒÒÈgÈragataÑ vÈ
vippaÔisÈrasahagatÈ pÈpakÈ akusalavitakkÈ samudÈcaranti. Idamassa
anucariyÈya vadÈmi.
Sa kho so bhikkhave daliddo assako anÈÄhiko kÈyena duccaritaÑ caritvÈ
vÈcÈya duccaritaÑ caritvÈ manasÈ duccaritaÑ caritvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ nirayabandhane vÈ bajjhati tiracchÈnayonibandhane vÈ. NÈhaÑ
bhikkhave aÒÒaÑ ekabandhanampi samanupassÈmi evaÑdÈruÓaÑ
evaÑkaÔukaÑ2 evaÑantarÈyakaraÑ anuttarassa yogakkhemassa
adhigamÈya, yathayidaÑ bhikkhave nirayabandhanaÑ vÈ
tiracchÈnayonibandhanaÑ vÈti.
DÈliddiyaÑ dukkhaÑ loke, iÓÈdÈnaÒca vuccati.
Daliddo iÓamÈdÈya, bhuÒjamÈno vihaÒÒati.
Tato anucaranti naÑ, bandhanampi nigacchati.
EtaÑ hi bandhanaÑ dukkhaÑ, kÈmalÈbhÈbhijappinaÑ.
Tatheva ariyavinaye, saddhÈ yassa na vijjati.
AhirÊko anottappÊ, pÈpakammavinibbayo.
KÈyaduccaritaÑ katvÈ, vacÊduccaritÈni ca.
ManoduccaritaÑ katvÈ, “mÈ maÑ jaÒÒ|”ti icchati.
______________________________________________________________
1. Padahati (Ka)

2. EvaÑdukkhaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)
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So saÑsappati1 kÈyena, vÈcÈya uda cetasÈ.
PÈpakammaÑ pavaÉÉhento, tattha tattha punappunaÑ.
So pÈpakammo dummedho, jÈnaÑ dukkaÔamattano.
Daliddo iÓamÈdÈya, bhuÒjamÈno vihaÒÒati.
Tato anucaranti naÑ, sa~kappÈ mÈnasÈ dukhÈ.
GÈme vÈ yadi vÈraÒÒe, yassa vippaÔisÈrajÈ.
So pÈpakammo dummedho, jÈnaÑ dukkaÔamattano.
YonimaÒÒataraÑ gantvÈ, niraye vÈpi bajjhati.
EtaÑ hi bandhanaÑ dukkhaÑ, yamhÈ dhÊro pamuccati.
Dhammaladdhehi bhogehi, dadaÑ cittaÑ pasÈdayaÑ.
Ubhayattha kaÔaggÈho, saddhassa gharamesino.
DiÔÔhadhammahitatthÈya, samparÈyasukhÈya ca.
EvametaÑ gahaÔÔhÈnaÑ, cÈgo puÒÒaÑ pavaÉÉhati.
Tatheva ariyavinaye, saddhÈ yassa patiÔÔhitÈ.
HirÊmano ca ottappÊ, paÒÒavÈ sÊlasaÑvuto.
Eso kho ariyavinaye, “sukhajÊvÊ”ti vuccati.
NirÈmisaÑ sukhaÑ laddhÈ, upekkhaÑ adhitiÔÔhati.
PaÒca nÊvaraÓe hitvÈ, niccaÑ ÈraddhavÊriyo.
JhÈnÈni upasampajja, ekodi nipako sato.
EvaÑ ÒatvÈ yathÈbh|taÑ, sabbasaÑyojanakkhaye.
Sabbaso anupÈdÈya, sammÈ cittaÑ vimuccati.
Tassa sammÈvimuttassa, ÒÈÓaÑ ce hoti tÈdino.
“AkuppÈ me vimuttÊ”ti, bhavasaÑyojanakkhaye.
EtaÑ kho paramaÑ ÒÈÓaÑ, etaÑ sukhamanuttaraÑ.
AsokaÑ virajaÑ khemaÑ, etaÑ ÈnaÓyamuttamanti. . TatiyaÑ.
______________________________________________________________
1. Sa~kappati (Ka)
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4. MahÈcundasutta

46. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ MahÈcundo CetÊsu
viharati SayaÑjÈtiyaÑ1. Tatra kho ÈyasmÈ MahÈcundo bhikkh| Èmantesi
“Èvuso bhikkhave”ti. “Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato MahÈcundassa
paccassosuÑ. ŒyasmÈ MahÈcundo etadavoca–
IdhÈvuso dhammayogÈ bhikkh| jhÈyÊ bhikkh| apasÈdenti “ime pana
‘jhÈyinomhÈ jhÈyinomhÈ’ti jhÈyanti pajjhÈyanti nijjhÈyanti avajjhÈyanti2,
kimime3 jhÈyanti, kintime jhÈyanti, kathaÑ ime jhÈyantÊ”ti. Tattha
dhammayogÈ ca bhikkh| nappasÊdanti, jhÈyÊ ca bhikkh| nappasÊdanti, na ca
bahujanahitÈya paÔipannÈ honti bahujanasukhÈya bahuno janassa atthÈya
hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ.
Idha panÈvuso jhÈyÊ bhikkh| dhammayoge bhikkh| apasÈdenti “ime
pana ‘dhammayogamhÈ dhammayogamhÈ’ti uddhatÈ unnaÄÈ capalÈ mukharÈ
vikiÓÓavÈcÈ muÔÔhassatÊ asampajÈnÈ asamÈhitÈ vibbhantacittÈ pÈkatindriyÈ,
kimime dhammayogÈ, kintime dhammayogÈ, kathaÑ ime dhammayogÈ”ti.
Tattha jhÈyÊ ca bhikkh| nappasÊdanti, dhammayogÈ ca bhikkh|
nappasÊdanti, na ca bahujanahitÈya paÔipannÈ honti bahujanasukhÈya bahuno
janassa atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ.
Idha panÈvuso dhammayogÈ bhikkh| dhammayogÈnaÒÒeva
bhikkh|naÑ vaÓÓaÑ bhÈsanti, no jhÈyÊnaÑ bhikkh|naÑ vaÓÓaÑ bhÈsanti.
Tattha dhammayogÈ ca bhikkh| nappasÊdanti, jhÈyÊ ca bhikkh|
nappasÊdanti, na ca bahujanahitÈya paÔipannÈ honti bahujanasukhÈya bahuno
janassa atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ.
Idha panÈvuso jhÈyÊ bhikkh| jhÈyÊnaÒÒeva bhikkh|naÑ vaÓÓaÑ
bhÈsanti, no dhammayogÈnaÑ bhikkh|naÑ vaÓÓaÑ bhÈsanti. Tattha jhÈyÊ
ca bhikkh| nappasÊdanti, dhammayogÈ ca bhikkh| nappasÊdanti, na ca
bahujanahitÈya paÔipannÈ honti
______________________________________________________________
1. SahajÈtiyaÑ (SÊ, I), SaÒjÈtiyaÑ (SyÈ, KaÑ)
3. KiÑ hime (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. ApajjhÈyanti (Ma 1. 410 piÔÔhe)
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bahujanasukhÈya bahuno janassa atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ.
TasmÈtihÈvuso evaÑ sikkhitabbaÑ “dhammayogÈ samÈnÈ jhÈyÊnaÑ
bhikkh|naÑ vaÓÓaÑ bhÈsissÈmÈ”ti, evaÑ hi vo Èvuso sikkhitabbaÑ. TaÑ
kissa hetu? AcchariyÈ hete Èvuso puggalÈ dullabhÈ lokasmiÑ, ye amataÑ
dhÈtuÑ kÈyena phusitvÈ viharanti. TasmÈtihÈvuso evaÑ sikkhitabbaÑ
“jhÈyÊ samÈnÈ dhammayogÈnaÑ bhikkh|naÑ vaÓÓaÑ bhÈsissÈmÈ”ti, evaÑ
hi vo Èvuso sikkhitabbaÑ. TaÑ kissa hetu? AcchariyÈ hete Èvuso puggalÈ
dullabhÈ lokasmiÑ, ye gambhÊraÑ atthapadaÑ paÒÒÈya ativijjha passantÊti.
. CatutthaÑ.
5. PaÔhamasandiÔÔhikasutta
47. Atha kho MoÄiyasÊvako1 paribbÈjako yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho
MoÄiyasÊvako paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “sandiÔÔhiko dhammo
sandiÔÔhiko dhammoti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante sandiÔÔhiko
dhammo hoti akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo
viÒÒ|hÊ”ti.
Tena hi SÊvaka taÒÒevettha paÔipucchÈmi, yathÈ te khameyya, tathÈ naÑ
byÈkareyyÈsi. TaÑ kiÑ maÒÒasi SÊvaka, santaÑ vÈ ajjhattaÑ lobhaÑ “atthi
me ajjhattaÑ lobho”ti pajÈnÈsi, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ lobhaÑ “natthi me
ajjhattaÑ lobho”ti pajÈnÈsÊti. EvaÑ bhante. YaÑ kho tvaÑ SÊvaka santaÑ
vÈ ajjhattaÑ lobhaÑ “atthi me ajjhattaÑ lobho”ti pajÈnÈsi, asantaÑ vÈ
ajjhattaÑ lobhaÑ “natthi me ajjhattaÑ lobho”ti pajÈnÈsi. Evampi kho SÊvaka
sandiÔÔhiko dhammo hoti -pa-.
TaÑ kiÑ maÒÒasi SÊvaka, santaÑ vÈ ajjhattaÑ dosaÑ-pa- santaÑ vÈ
ajjhattaÑ mohaÑ -pa- santaÑ vÈ ajjhattaÑ lobhadhammaÑ -pa- santaÑ vÈ
ajjhattaÑ dosadhammaÑ -pa- santaÑ vÈ ajjhattaÑ mohadhammaÑ “atthi
me ajjhattaÑ mohadhammo”ti pajÈnÈsi,
______________________________________________________________
1. MoliyasÊvako (SÊ, I), moÄisÊvako (Ka)
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asantaÑ vÈ ajjhattaÑ mohadhammaÑ “natthi me ajjhattaÑ mohadhammo”ti
pajÈnÈsÊti. EvaÑ bhante. YaÑ kho tvaÑ SÊvaka santaÑ vÈ ajjhattaÑ
mohadhammaÑ “atthi me ajjhattaÑ mohadhammo”ti pajÈnÈsi, asantaÑ vÈ
ajjhattaÑ mohadhammaÑ “natthi me ajjhattaÑ mohadhammo”ti pajÈnÈsi.
EvaÑ kho SÊvaka sandiÔÔhiko dhammo hoti akÈliko ehipassiko opaneyyiko
paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊti.
AbhikkantaÑ bhante, abhikkantaÑ bhante -pa- upÈsakaÑ maÑ bhante
BhagavÈ dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. . PaÒcamaÑ.
6. DutiyasandiÔÔhikasutta
48. Atha kho aÒÒataro brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho so
brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “sandiÔÔhiko dhammo sandiÔÔhiko
dhammoti bho Gotama vuccati, kittÈvatÈ nu kho bho Gotama sandiÔÔhiko
dhammo hoti akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo
viÒÒ|hÊ”ti.
Tena hi brÈhmaÓa taÒÒevettha paÔipucchissÈmi, yathÈ te khameyya,
tathÈ naÑ byÈkareyyÈsi. TaÑ kiÑ maÒÒasi brÈhmaÓa, santaÑ vÈ ajjhattaÑ
rÈgaÑ “atthi me ajjhattaÑ rÈgo”ti pajÈnÈsi, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ rÈgaÑ
“natthi me ajjhattaÑ rÈgoti pajÈnÈsÊ”ti. EvaÑ bho. YaÑ kho tvaÑ brÈhmaÓa
santaÑ vÈ ajjhattaÑ rÈgaÑ “atthi me ajjhattaÑ rÈgo”ti pajÈnÈsi, asantaÑ vÈ
ajjhattaÑ rÈgaÑ “natthi me ajjhattaÑ rÈgo”ti pajÈnÈsi. Evampi kho
brÈhmaÓa sandiÔÔhiko dhammo hoti -pa-.
TaÑ kiÑ maÒÒasi brÈhmaÓa, santaÑ vÈ ajjhattaÑ dosaÑ -pa- santaÑ
vÈ ajjhattaÑ mohaÑ -pa-santaÑ vÈ ajjhattaÑ kÈyasandosaÑ -pa- santaÑ vÈ
ajjhattaÑ vacÊsandosaÑ -pa- santaÑ vÈ ajjhattaÑ manosandosaÑ “atthi me
ajjhattaÑ manosandoso”ti pajÈnÈsi, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ manosandosaÑ
“natthi me ajjhattaÑ manosandoso”ti pajÈnÈsÊti. EvaÑ bho. YaÑ kho tvaÑ
brÈhmaÓa santaÑ vÈ ajjhattaÑ manosandosaÑ “atthi me ajjhattaÑ
manosandoso”ti pajÈnÈsi, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ manosandosaÑ “natthi me
ajjhattaÑ
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manosandoso”ti pajÈnÈsi. EvaÑ kho brÈhmaÓa sandiÔÔhiko dhammo hoti
akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊti.
AbhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ
maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. .
ChaÔÔhaÑ.
7. Khemasutta
49. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ ca Khemo
ÈyasmÈ ca Sumano SÈvatthiyaÑ viharanti AndhavanasmiÑ. Atha kho
ÈyasmÈ ca Khemo ÈyasmÈ ca Sumano yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ
nisinno kho ÈyasmÈ Khemo BhagavantaÑ etadavoca–
Yo so bhante bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ katakaraÓÊyo
ohitabhÈro anuppattasadattho parikkhÊÓabhavasaÑyojano sammadaÒÒÈ
vimutto. Tassa na evaÑ hoti “atthi me seyyoti vÈ atthi me sadisoti vÈ atthi
me hÊnoti vÈ”ti. IdamavocÈyasmÈ Khemo, samanuÒÒo SatthÈ ahosi. Atha
kho ÈyasmÈ Khemo “samanuÒÒo me SatthÈ”ti uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi.
Atha kho ÈyasmÈ Sumano acirapakkante Èyasmante Kheme
BhagavantaÑ etadavoca “yo so bhante bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ
katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho parikkhÊÓabhavasaÑyojano
sammadaÒÒÈ vimutto. Tassa na evaÑ hoti ‘natthi me seyyoti vÈ natthi me
sadisoti vÈ natthi me hÊnoti vÈ’ti”. Idamavo cÈyasmÈ Sumano, samanuÒÒo
SatthÈ ahosi. Atha kho ÈyasmÈ Sumano “samanuÒÒo me SatthÈ”ti
uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi.
Atha kho BhagavÈ acirapakkantesu Èyasmante ca Kheme Èyasmante ca
Sumane bhikkh| Èmantesi “evaÑ kho bhikkhave kulaputtÈ aÒÒaÑ
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byÈkaronti, attho ca vutto, attÈ ca anupanÊto, atha ca pana idhekacce
moghapurisÈ hasamÈnakÈ1 maÒÒe aÒÒaÑ byÈkaronti, te pacchÈ vighÈtaÑ
ÈpajjantÊ”ti.
Na ussesu na omesu, samatte nopanÊyare2.
KhÊÓÈ jÈti vusitaÑ brahmacariyaÑ, caranti saÑyojanavippamuttÈti.
SattamaÑ.
8. IndriyasaÑvarasutta
50. * IndriyasaÑvare bhikkhave asati indriyasaÑvaravipannassa
hat|panisaÑ hoti sÊlaÑ, sÊle asati sÊlavipannassa hat|paniso hoti
sammÈsamÈdhi, sammÈsamÈdhimhi asati sammÈsamÈdhivipannassa
hat|panisaÑ hoti yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ, yathÈbh|taÒÈÓadassane asati
yathÈbh|taÒÈÓadassanavipannassa hat|paniso hoti nibbidÈvirÈgo,
nibbidÈvirÈge asati nibbidÈvirÈgavipannassa hat|panisaÑ hoti
vimuttiÒÈÓadassanaÑ. SeyyathÈpi bhikkave rukkho sÈkhÈpalÈsavipanno,
tassa papaÔikÈpi na pÈrip|riÑ gacchati, tacopi na pÈrip|riÑ gacchati,
pheggupi na pÈrip|riÑ gacchati, sÈropi na pÈrip|riÑ gacchati. EvamevaÑ
kho bhikkhave indriyasaÑvare asati indriyasaÑvaravipannassa hat|panisaÑ
hoti sÊlaÑ -pa- vimuttiÒÈÓadassanaÑ.
IndriyasaÑvare bhikkhave sati indriyasaÑvarasampannassa
upanisasampannaÑ hoti sÊlaÑ, sÊle sati sÊlasampannassa upanisasampanno
hoti sammÈsamÈdhi, sammÈsamÈdhimhi sati sammÈsamÈdhisampannassa
upanisasampannaÑ hoti yathÈbh|ta ÒÈÓadassanaÑ, yathÈbh|taÒÈÓadassane
sati yathÈbh|taÒÈÓadassanasampannassa upanisasampanno hoti
nibbidÈvirÈgo, nibbidÈvirÈge sati nibbidÈvirÈgasampannassa
upanisasampannaÑ hoti vimuttiÒÈÓadassanaÑ. SeyyathÈpi bhikkhave
rukkho sÈkhÈpalÈsasampanno, tassa papaÔikÈpi pÈrip|riÑ gacchati, tacopi
pÈrip|riÑ gacchati, pheggupi pÈrip|riÑ gacchati, sÈropi pÈrip|riÑ
______________________________________________________________
1. HasamÈnakaÑ (Ka) Vi 3. 272 piÔÔhepi.
* HeÔÔhÈ 16, 175 piÔÔhesu; upari 472 piÔÔhepi.
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gacchati. EvamevaÑ kho bhikkhave indriyasaÑvare sati
indriyasaÑvarasampannassa upanisasampannaÑ hoti sÊlaÑ -pavimuttiÒÈÓadassananti. . AÔÔhamaÑ.
9. Œnandasutta
51. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ SÈriputtena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho
ÈyasmÈ Œnando ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca–
KittÈvatÈ nu kho Èvuso SÈriputta bhikkhu assutaÒceva dhammaÑ suÓÈti,
sutÈ cassa dhammÈ na sammosaÑ gacchanti, ye cassa dhammÈ pubbe cetasÈ
samphuÔÔhapubbÈ, te ca samudÈcaranti, aviÒÒÈtaÒca vijÈnÈtÊti. ŒyasmÈ kho
Œnando bahussuto paÔibhÈtu ÈyasmantaÑyeva Œnandanti. TenahÈvuso
SÈriputta suÓÈhi, sÈdhukaÑ manasi karohi bhÈsissÈmÊti. “EvamÈvuso”ti kho
ÈyasmÈ SÈriputto Èyasmato Œnandassa paccassosi. ŒyasmÈ Œnando
etadavoca–
IdhÈvuso SÈriputta bhikkhu dhammaÑ pariyÈpuÓÈti SuttaÑ GeyyaÑ
VeyyÈkaraÓaÑ GÈthaÑ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ
VedallaÑ. So yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ vitthÈrena paresaÑ
deseti. YathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ vitthÈrena paresaÑ vÈceti.
YathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ vitthÈrena sajjhÈyaÑ karoti.
YathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ cetasÈ anuvitakketi anuvicÈreti
manasÈnupekkhati. YasmiÑ ÈvÈse therÈ bhikkh| viharanti bahussutÈ
ÈgatÈgamÈ dhammadharÈ vinayadharÈ mÈtikÈdharÈ, tasmiÑ ÈvÈse vassaÑ
upeti. Te kÈlena kÈlaÑ upasa~kamitvÈ paripucchati paripaÒhati “idaÑ
bhante kathaÑ imassa kvattho”ti, te tassa Èyasmato avivaÔaÑ ceva vivaranti,
anuttÈnÊkataÒca uttÈnÊkaronti, anekavihitesu ca ka~khÈÔhÈniyesu dhammesu
ka~khaÑ paÔivinodenti. EttÈvatÈ kho Èvuso SÈriputta bhikkhu assutaÒceva
dhammaÑ suÓÈti, sutÈ cassa dhammÈ na sammosaÑ gacchanti, ye cassa
dhammÈ pubbe cetasÈ samphuÔÔhapubbÈ, te ca samudÈcaranti, aviÒÒÈtaÒca
vijÈnÈtÊti.
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AcchariyaÑ Èvuso, abbhutaÑ Èvuso, yÈva subhÈsitaÑ cidaÑ ÈyasmatÈ
Œnandena. Imehi ca mayaÑ chahi dhammehi samannÈgataÑ ÈyasmantaÑ
ŒnandaÑ dhÈrema. ŒyasmÈ hi Œnando dhammaÑ pariyÈpuÓÈti SuttaÑ
GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ GÈthaÑ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ
AbbhutadhammaÑ VedallaÑ. ŒyasmÈ Œnando yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ
dhammaÑ vitthÈrena paresaÑ deseti. ŒyasmÈ Œnando yathÈsutaÑ
yathÈpariyattaÑ dhammaÑ vitthÈrena paresaÑ vÈceti. ŒyasmÈ Œnando
yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ vitthÈrena sajjhÈyaÑ karoti. ŒyasmÈ
Œnando yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ cetasÈ anuvitakketi
anuvicÈreti manasÈnu pekkhati. ŒyasmÈ Œnando yasmiÑ ÈvÈse therÈ
bhikkh| viharanti bahussutÈ ÈgatÈgamÈ dhammadharÈ vinayadharÈ
mÈtikÈdharÈ, tasmiÑ ÈvÈse vassaÑ upeti. Te ÈyasmÈ Œnando kÈlena kÈlaÑ
upasa~kamitvÈ paripucchati paripaÒhati “idaÑ bhante kathaÑ imassa
kvattho”ti, te Èyasmato Œnandassa avivaÔaÒceva vivaranti, anuttÈnÊkataÒca
uttÈnÊkaronti, anekavihitesu ca ka~khÈÔhÈniyesu dhammesu ka~khaÑ
paÔivinodentÊti. . NavamaÑ.
10. Khattiyasutta
52. Atha kho JÈÓussoÓi1 brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~ka mitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho JÈÓussoÓi
brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca–
KhattiyÈ bho Gotama kiÑadhippÈyÈ kiÑupavicÈrÈ kiÑadhiÔÔhÈnÈ
kiÑabhinivesÈ kiÑpariyosÈnÈti. KhattiyÈ kho brÈhmaÓa bhogÈdhippÈyÈ
paÒÒ|pavicÈrÈ balÈdhiÔÔhÈnÈ pathavÊbhinivesÈ issariyapariyosÈnÈti.
BrÈhmaÓÈ pana bho Gotama kiÑadhippÈyÈ kiÑupavicÈrÈ kiÑadhiÔÔhÈnÈ
kiÑabhinivesÈ kiÑpariyosÈnÈti. BrÈhmaÓÈ kho brÈhmaÓa bhogÈdhippÈyÈ
paÒÒ|pavicÈrÈ mantÈdhiÔÔhÈnÈ yaÒÒÈbhinivesÈ brahmalokapariyosÈnÈti.
______________________________________________________________
1. JÈÓusoÓi (Ka)

5. Dhammikavagga

319

GahapatikÈ pana bho Gotama kiÑadhippÈyÈ kiÑupavicÈrÈ
kiÑabhinivesÈ kiÑpariyosÈnÈti. GahapatikÈ kho brÈhmaÓa bhogÈdhippÈyÈ
paÒÒ|pavicÈrÈ sippÈdhiÔÔhÈnÈ kammantÈbhinivesÈ
niÔÔhitakammantapariyosÈnÈti.
ItthÊ pana bho Gotama kiÑadhippÈyÈ kiÑupavicÈrÈ kiÑadhiÔÔhÈnÈ
kiÑabhinivesÈ kiÑpariyosÈnÈti. ItthÊ kho brÈhmaÓa purisÈdhippÈyÈ
ala~kÈr|pavicÈrÈ puttÈdhiÔÔhÈnÈ asapattÊbhinivesÈ issariyapariyosÈnÈti.
CorÈ pana bho Gotama kiÑadhippÈyÈ kiÑupavicÈrÈ kiÑadhiÔÔhÈnÈ
kiÑabhinivesÈ kiÑpariyosÈnÈti. CorÈ kho brÈhmaÓa ÈdÈnÈdhippÈyÈ
gahan|pavicÈrÈ satthÈdhiÔÔhÈnÈ andhakÈrÈbhinivesÈ adassanapariyosÈnÈti.
SamaÓÈ pana bho Gotama kiÑadhippÈyÈ kiÑupavicÈrÈ kiÑadhiÔÔhÈnÈ
kiÑabhinivesÈ kiÑpariyosÈnÈti. SamaÓÈ kho brÈhmaÓa
khantisoraccÈdhippÈyÈ paÒÒ|pavicÈrÈ sÊlÈdhiÔÔhÈnÈ ÈkiÒcaÒÒÈbhinivesÈ1
nibbÈnapariyosÈnÈti.
AcchariyaÑ bho Gotama, abbhutaÑ bho Gotama, khattiyÈnampi
bhavaÑ Gotamo jÈnÈti adhippÈyaÒca upavicÈraÒca adhiÔÔhÈnaÒca
abhinivesaÒca pariyosÈnaÒca. BrÈhmaÓÈnampi bhavaÑ Gotamo jÈnÈti -pagahapatÊnampi bhavaÑ Gotamo jÈnÈti. ItthÊnampi bhavaÑ Gotamo jÈnÈti.
CorÈnampi bhavaÑ Gotamo jÈnÈti. SamaÓÈnampi bhavaÑ Gotamo jÈnÈti
adhippÈyaÒca upavicÈraÒca adhiÔÔhÈnaÒca abhinivesaÒca pariyosÈnaÒca.
AbhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu
ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. . DasamaÑ.
11. AppamÈdasutta
53. Atha kho aÒÒataro brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ
______________________________________________________________
1. AkiÒcanÈbhinivesÈ (SyÈ, Ka)
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sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho so
brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca–
Atthi nu kho bho Gotama eko dhammo bhÈvito bahulÊkato, yo ubho
atthe samadhiggayha tiÔÔhati diÔÔhadhammikaÒceva atthaÑ yo ca attho
samparÈyikoti. Atthi kho brÈhmaÓa eko dhammo bhÈvito bahulÊkato, yo
ubho atthe samadhiggayha tiÔÔhati diÔÔhadhammikaÒceva atthaÑ yo ca attho
samparÈyikoti.
Katamo pana bho Gotama eko dhammo bhÈvito bahulÊkato, yo ubho
atthe samadhiggayha tiÔÔhati diÔÔhadhammikaÒceva atthaÑ yo ca attho
samparÈyikoti. AppamÈdo kho brÈhmaÓa eko dhammo bhÈvito bahulÊkato
ubho atthe samadhiggayha tiÔÔhati diÔÔhadhammikaÒceva atthaÑ yo ca attho
samparÈyiko.
SeyyathÈpi brÈhmaÓa yÈni kÈnici ja~galÈnaÑ1 pÈÓÈnaÑ padajÈtÈni,
sabbÈni tÈni hatthipade samodhÈnaÑ gacchanti, hatthipadaÑ tesaÑ
aggamakkhÈyati yadidaÑ mahantattena. EvamevaÑ kho brÈhmaÓa
appamÈdo eko dhammo bhÈvito bahulÊkato ubho atthe samadhiggayha
tiÔÔhati diÔÔhadhammikaÒceva atthaÑ yo ca attho samparÈyiko.
SeyyathÈpi brÈhmaÓa k|ÔÈgÈrassa yÈ kÈci gopÈnasiyo, sabbÈ tÈ
k|Ôa~gamÈ k|ÔaninnÈ k|ÔasamosaraÓÈ, k|ÔaÑ tÈsaÑ aggamakkhÈyati.
EvamevaÑ kho brÈhmaÓa -pa-.
SeyyathÈpi brÈhmaÓa pabbajalÈyako pabbajaÑ2 lÈyitvÈ agge gahetvÈ
odhunÈti nidhunÈti nicchÈdeti. EvamevaÑ kho brÈhmaÓa -pa-.
SeyyathÈpi brÈhmaÓa ambapiÓÉiyÈ vaÓÔacchinnÈya yÈni kÈnici ambÈni
vaÓÔ|panibandhanÈni, sabbÈni tÈni tadanvayÈni bhavanti. EvamevaÑ kho
brÈhmaÓa -pa-.
SeyyÈthÈpi brÈhmaÓa ye keci khuddarÈjÈno3, sabbete raÒÒo
cakkavattissa anuyantÈ4 bhavanti, rÈjÈ tesaÑ cakkavattÊ aggamakkhÈyati.
EvamevaÑ kho brÈhmaÓa -pa-.
______________________________________________________________
1. Ja~gamÈnaÑ (SÊ, I) AÑ 3. 273; Ma 1. 242 piÔÔhesupi.
2. BabbajalÈyako babbajaÑ (SÊ, I)
3. KuÉÉarÈjÈno (SÊ, SyÈ-ÔÔha), kuddarÈjÈno (I) AÑ 3. 274.
4. AnuyuttÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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SeyyathÈpi brÈhmaÓa yÈ kÈci tÈrakar|pÈnaÑ pabhÈ, sabbÈ tÈ candassa
pabhÈya kalaÑ nÈgghanti soÄasiÑ, candappabhÈ tÈsaÑ aggamakkhÈyati.
EvamevaÑ kho brÈhmaÓa appamÈdo eko dhammo bhÈvito bahulÊkato ubho
atthe samadhiggayha tiÔÔhati diÔÔhadhammikaÒceva atthaÑ yo ca attho
samparÈyiko.
AyaÑ kho brÈhmaÓa eko dhammo bhÈvito bahulÊkato ubho atthe
samadhiggayha tiÔÔhati diÔÔhadhammikaÒceva atthaÑ yo ca attho
samparÈyikoti.
AbhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ
maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. .
EkÈdasamaÑ.
12. Dhammikasutta
54. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati Gijjhak|Ôe pabbate.
Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Dhammiko JÈtibh|miyaÑ ÈvÈsiko hoti
sabbaso JÈtibh|miyaÑ sattasu ÈvÈsesu. Tatra sudaÑ ÈyasmÈ Dhammiko
Ègantuke bhikkh| akkosati paribhÈsati vihiÑsati vitudati roseti vÈcÈya. Te
ca ÈgantukÈ bhikkh| ÈyasmatÈ Dhammikena akkosiyamÈnÈ
paribhÈsiyamÈnÈ vihesiyamÈnÈ vitudiyamÈnÈ rosiyamÈnÈ vÈcÈya
pakkamanti na saÓÔhanti1, riÒcanti ÈvÈsaÑ.
Atha kho JÈtibh|makÈnaÑ2 upÈsakÈnaÑ etadahosi “mayaÑ kho
bhikkhusaÑghaÑ paccupaÔÔhitÈ cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrena, atha ca pana ÈgantukÈ bhikkh| pakkamanti na
saÓÔhanti, riÒcanti ÈvÈsaÑ. Ko nu kho hetu ko paccayo, yena ÈgantukÈ
bhikkh| pakkamanti na saÓÔhanti, riÒcanti ÈvÈsan”ti. Atha kho
JÈtibh|makÈnaÑ upÈsakÈnaÑ etadahosi “ayaÑ kho ÈyasmÈ Dhammiko
Ègantuke bhikkh| akkosati paribhÈsati vihiÑsati vitudati roseti vÈcÈya, te ca
ÈgantukÈ bhikkh| ÈyasmatÈ Dhammikena akkosiyamÈnÈ paribhÈsiyamÈnÈ
vihesiyamÈnÈ vitudiyamÈnÈ rosiyamÈnÈ vÈcÈya
______________________________________________________________
1. Na saÓÔhahanti (SÊ)

2. JÈtibh|mikÈnaÑ (SyÈ, I, Ka)
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pakkamanti na saÓÔhanti, riÒcanti ÈvÈsaÑ. YaÑn|na mayaÑ ÈyasmantaÑ
DhammikaÑ pabbÈjeyyÈmÈ”ti.
Atha kho JÈtibh|makÈ upÈsakÈ yena ÈyasmÈ Dhammiko
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ DhammikaÑ etadavocuÑ
“pakkamatu bhante ÈyasmÈ Dhammiko imamhÈ ÈvÈsÈ, alaÑ te idha
vÈsenÈ”ti. Atha kho ÈyasmÈ Dhammiko tamhÈ ÈvÈsÈ aÒÒaÑ ÈvÈsaÑ
agamÈsi. Tatrapi sudaÑ ÈyasmÈ Dhammiko Ègantuke bhikkh| akkosati
paribhÈsati vihiÑsati vitudati roseti vÈcÈya, te ca ÈgantukÈ bhikkh|
ÈyasmatÈ Dhammikena akkosiyamÈnÈ paribhÈsiyamÈnÈ vihesiyamÈnÈ
vitudiyamÈnÈ rosiyamÈnÈ vÈcÈya pakkamanti na saÓÔhanti, riÒcanti ÈvÈsaÑ.
Atha kho JÈtibh|makÈnaÑ upÈsakÈnaÑ etadahosi “mayaÑ kho
bhikkhusaÑghaÑ paccupaÔÔhitÈ cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrena, atha ca pana ÈgantukÈ bhikkh| pakkamanti na
saÓÔhanti, riÒcanti ÈvÈsaÑ. Ko nu kho hetu ko paccayo, yena ÈgantukÈ
bhikkh| pakkamanti na saÓÔhanti, riÒcanti ÈvÈsanti. Atha kho
JÈtibh|makÈnaÑ upÈsakÈnaÑ etadahosi “ayaÑ kho ÈyasmÈ Dhammiko
Ègantuke bhikkh| akkosati paribhÈsati vihiÑsati vitudati roseti vÈcÈya, te ca
ÈgantukÈ bhikkh| ÈyasmatÈ Dhammikena akkosiyamÈnÈ paribhÈsiyamÈnÈ
vihesiyamÈnÈ vitudiyamÈnÈ rosiyamÈnÈ vÈcÈya pakkamanti na saÓÔhanti,
riÒcanti ÈvÈsaÑ. YaÑn|na mayaÑ ÈyasmantaÑ DhammikaÑ
pabbÈjeyyÈmÈ”ti.
Atha kho JÈtibh|makÈ upÈsakÈ yenÈyasmÈ Dhammiko
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ DhammikaÑ etadavocuÑ
“pakkamatu bhante ÈyasmÈ Dhammiko imamhÈpi ÈvÈsÈ, alaÑ te idha
vÈsenÈ”ti. Atha kho ÈyasmÈ Dhammiko tamhÈpi ÈvÈsÈ aÒÒaÑ ÈvÈsaÑ
agamÈsi. Tatrapi sudaÑ ÈyasmÈ Dhammiko Ègantuke bhikkh| akkosati
paribhÈsati vihiÑsati vitudati roseti vÈcÈya, te ca ÈgantukÈ bhikkh|
ÈyasmatÈ Dhammikena akkosiyamÈnÈ paribhÈsiyamÈnÈ vihesiyamÈnÈ
vitudiyamÈnÈ rosiyamÈnÈ vÈcÈya pakkamanti na saÓÔhanti, riÒcanti ÈvÈsaÑ.
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Atha kho JÈtibh|makÈnaÑ upÈsakÈnaÑ etadahosi “mayaÑ kho
bhikkhusaÑghaÑ paccupaÔÔhitÈ cÊvara piÓÉapÈta senÈsana gilÈnappaccaya
bhesajjaparikkhÈrena, atha ca pana ÈgantukÈ bhikkh| pakkamanti na
saÓÔhanti, riÒcanti ÈvÈsaÑ. Ko nu kho hetu ko paccayo, yena ÈgantukÈ
bhikkh| pakkamanti na saÓÔhanti, riÒcanti ÈvÈsan”ti. Atha kho
JÈtibh|makÈnaÑ upÈsakÈnaÑ etadahosi “ayaÑ kho ÈyasmÈ Dhammiko
Ègantuke bhikkh| akkosati -pa-. YaÑn|na mayaÑ ÈyasmantaÑ
DhammikaÑ pabbÈjeyyÈma sabbaso JÈtibh|miyaÑ sattahi ÈvÈsehÊ”ti. Atha
kho JÈtibh|makÈ upÈsakÈ yenÈyasmÈ Dhammiko tenupasa~kamiÑsu,
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ DhammikaÑ etadavocuÑ “pakkamatu bhante
ÈyasmÈ Dhammiko sabbaso JÈtibh|miyaÑ sattahi ÈvÈsehÊ”ti. Atha kho
Èyasmato Dhammikassa etadahosi “pabbÈjito khomhi JÈtibh|makehi
upÈsakehi sabbaso JÈtibh|miyaÑ sattahi ÈvÈsehi, kahaÑ nu kho dÈni
gacchÈmÊ”ti. Atha kho Èyasmato Dhammikassa etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ
yena BhagavÈ tenupasa~kameyyan”ti.
Atha kho ÈyasmÈ Dhammiko pattacÊvaramÈdÈya yena RÈjagahaÑ tena
pakkÈmi, anupubbena yena RÈjagahaÑ Gijjhak|Ôo pabbato yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi,
ekamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ DhammikaÑ BhagavÈ etadavoca
“handa kuto nu tvaÑ brÈhmaÓa Dhammika ÈgacchasÊ”ti. PabbÈjito ahaÑ
bhante JÈtibh|makehi upÈsakehi sabbaso JÈtibh|miyaÑ sattahi ÈvÈsehÊti.
AlaÑ brÈhmaÓa Dhammika, kiÑ te iminÈ, yaÑ taÑ tato tato pabbÈjenti, so
tvaÑ tato tato pabbÈjito mameva santike Ègacchasi.
Bh|tapubbaÑ brÈhmaÓa Dhammika sÈmuddikÈ vÈÓijÈ tÊradassiÑ
sakuÓaÑ gahetvÈ nÈvÈya samuddaÑ ajjhogÈhanti, te atÊradakkhiÓiyÈ1
nÈvÈya tÊradassiÑ sakuÓaÑ muÒcanti, so gacchateva puratthimaÑ disaÑ,
gacchati pacchimaÑ disaÑ, gacchati uttaraÑ disaÑ, gacchati dakkhiÓaÑ
disaÑ, gacchati uddhaÑ, gacchati anudisaÑ. Sace so samantÈ tÊraÑ passati,
TathÈgatakova2 hoti. Sace pana so
______________________________________________________________
1. AtÊradassaniyÈ (SyÈ), atÊradassiyÈ (Ka)
2. TathÈgato (Ka) DÊ 1. 213 piÔÔhe passitabbaÑ.
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samantÈ tÊraÑ na passati, tameva nÈvaÑ paccÈgacchati. EvamevaÑ kho
brÈhmaÓa Dhammika yaÑ taÑ tato tato pabbÈjenti, so tvaÑ tato tato
pabbÈjito mameva santike Ègacchasi.
Bh|tapubbaÑ brÈhmaÓa Dhammika raÒÒo Korabyassa SuppatiÔÔho
nÈma nigrodharÈjÈ ahosi paÒcasÈkho sÊtacchÈyo manoramo. SuppatiÔÔhassa
kho pana brÈhmaÓa Dhammika nigrodharÈjassa dvÈdasayojanÈni abhiniveso
ahosi, paÒca yojanÈni m|lasantÈnakÈnaÑ. SuppatiÔÔhassa kho pana
brÈhmaÓa Dhammika nigrodharÈjassa tÈva mahantÈni phalÈni ahesuÑ
seyyathÈpi nÈma ÈÄhakathÈlikÈ. Evamassa sÈd|ni phalÈni ahesuÑ seyyathÈpi
nÈma khuddaÑ madhuÑ anelakaÑ. SuppatiÔÔhassa kho pana brÈhmaÓa
Dhammika nigrodharÈjassa ekaÑ khandhaÑ rÈjÈ paribhuÒjati saddhiÑ
itthÈgÈrena, ekaÑ khandhaÑ balakÈyo paribhuÒjati, ekaÑ khandhaÑ
negamajÈnapadÈ paribhuÒjanti, ekaÑ khandhaÑ samaÓabrÈhmaÓÈ
paribhuÒjanti, ekaÑ khandhaÑ migÈ1 paribhuÒjanti. SuppatiÔÔhassa kho pana
brÈhmaÓa Dhammika nigrodharÈjassa na koci phalÈni rakkhati, na ca
sudaÑ2 aÒÒamaÒÒassa phalÈni hiÑsanti.
Atha kho brÈhmaÓa Dhammika aÒÒataro puriso SuppatiÔÔhassa
nigrodharÈjassa yÈvadatthaÑ phalÈni bhakkhitvÈ sÈkhaÑ bhaÒjitvÈ pakkÈmi.
Atha kho brÈhmaÓa Dhammika SuppatiÔÔhe nigrodharÈje adhivatthÈya
devatÈya etadahosi “acchariyaÑ vata bho, abbhutaÑ vata bho, yÈva pÈpo
manusso3, yatra hi nÈma SuppatiÔÔhassa nigrodharÈjassa yÈvadatthaÑ
phalÈni bhakkhitvÈ sÈkhaÑ bhaÒjitvÈ pakkamissati, yaÑn|na SuppatiÔÔho
nigrodharÈjÈ ÈyatiÑ phalaÑ na dadeyyÈ”ti. Atha kho brÈhmaÓa Dhammika
SuppatiÔÔho nigrodharÈjÈ ÈyatiÑ phalaÑ na adÈsi.
Atha kho brÈhmaÓa Dhammika rÈjÈ Korabyo yena Sakko DevÈnamindo
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ SakkaÑ DevÈnamindaÑ etadavoca “yagghe
mÈrisa jÈneyyÈsi, SuppatiÔÔho nigrodharÈjÈ phalaÑ na detÊ”ti. Atha kho
brÈhmaÓa Dhammika Sakko DevÈnamindo tathÈr|paÑ iddhÈbhisa~khÈraÑ
abhisa~khÈsi4, yathÈ bhusÈ vÈtavuÔÔhi ÈgantvÈ SuppatiÔÔhaÑ nigrodharÈjaÑ
______________________________________________________________
1. Migapakkhino (SÊ, SyÈ, I)
3. YÈva pÈpamanusso (SyÈ), yÈvatÈ pÈpamanusso (Ka)

2. Na ca puna (Ka)
4. Abhisa~khÈresi (SyÈ, Ka)
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pavattesi1, umm|lamakÈsi. Atha kho brÈhmaÓa Dhammika SuppatiÔÔhe
nigrodharÈje adhivatthÈ devatÈ dukkhÊ dummanÈ assumukhÊ rudamÈnÈ
ekamantaÑ aÔÔhÈsi.
Atha kho brÈhmaÓa Dhammika Sakko DevÈnamindo yena SuppatiÔÔhe
nigrodharÈje adhivatthÈ devatÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ SuppatiÔÔhe
nigrodharÈje adhivatthaÑ devataÑ etadavoca “kiÑ nu tvaÑ devate dukkhÊ
dummanÈ assumukhÊ rudamÈnÈ ekamantaÑ ÔhitÈ”ti. TathÈ hi pana me
mÈrisa bhusÈ vÈtavuÔÔhi ÈgantvÈ bhavanaÑ pavattesi, umm|lamakÈsÊti. Api
nu tvaÑ devate rukkhadhamme ÔhitÈya bhusÈ vÈtavuÔÔhi ÈgantvÈ bhavanaÑ
pavattesi, umm|lamakÈsÊti. KathaÑ pana mÈrisa rukkho rukkhadhamme
Ôhito hotÊti. Idha devate rukkhassa m|laÑ m|latthikÈ haranti, tacaÑ
tacatthikÈ haranti, pattaÑ pattatthikÈ haranti, pupphaÑ pupphatthikÈ haranti,
phalaÑ phalatthikÈ haranti, na ca tena devatÈya anattamanatÈ vÈ
anabhinandi2 vÈ karaÓÊyÈ. EvaÑ kho devate rukkho rukkhadhamme Ôhito
hotÊti. AÔÔhitÈyeva kho me mÈrisa rukkhadhamme bhusÈ vÈtavuÔÔhi ÈgantvÈ
bhavanaÑ pavattesi, umm|lamakÈsÊti. Sace kho tvaÑ devate rukkhadhamme
tiÔÔheyyÈsi, siyÈ3 te bhavanaÑ yathÈ pureti. ®hassÈmahaÑ4 mÈrisa
rukkhadhamme, hotu me bhavanaÑ yathÈ pureti.
Atha kho brÈhmaÓa Dhammika Sakko DevÈnamindo tathÈr|paÑ
iddhÈbhisa~khÈraÑ abhisa~khÈsi5, yathÈ bhusÈ vÈtavuÔÔhi ÈgantvÈ
SuppatiÔÔhaÑ nigrodharÈjaÑ ussÈpesi, sacchavÊni m|lÈni ahesuÑ.
EvamevaÑ kho brÈhmaÓa Dhammika api nu taÑ samaÓadhamme ÔhitaÑ
JÈtibh|makÈ upÈsakÈ pabbÈjesuÑ sabbaso JÈtibh|miyaÑ sattahi ÈvÈsehÊti.
KathaÑ pana bhante samaÓo samaÓadhamme Ôhito hotÊti. Idha brÈhmaÓa
Dhammika samaÓo akkosantaÑ na paccakkosati, rosantaÑ na paÔirosati,
bhaÓÉantaÑ na paÔibhaÓÉati. EvaÑ kho brÈhmaÓa Dhammika samaÓo
samaÓadhamme Ôhito hotÊti. AÔÔhitaÑyeva maÑ bhante samaÓadhamme
JÈtibh|makÈ upÈsakÈ pabbÈjesuÑ sabbaso JÈtibh|miyaÑ sattahi ÈvÈsehÊti.
______________________________________________________________
1. PÈtesi (SÊ, I)
4. TiÔÔheyyÈmahaÑ (SyÈ)

2. Anabhiraddhi (SÊ)
5. Abhisa~khÈri (SyÈ, Ka)

3. SiyÈpi (SÊ, I)
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* Bh|tapubbaÑ brÈhmaÓa Dhammika Sunetto nÈma satthÈ ahosi
titthakaro kÈmesu vÊtarÈgo, Sunettassa kho pana brÈhmaÓa Dhammika
satthuno anekÈni sÈvakasatÈni ahesuÑ. Sunetto satthÈ sÈvakÈnaÑ
brahmalokasahabyatÈya dhammaÑ desesi. Ye kho pana brÈhmaÓa
Dhammika Sunettassa satthuno brahmalokasahabyatÈya dhammaÑ
desentassa cittÈni na pasÈdesuÑ. Te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjiÑsu. Ye kho pana brÈhmaÓa
Dhammika Sunettassa satthuno brahmalokasahabyatÈya dhammaÑ
desentassa cittÈni pasÈdesuÑ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ
saggaÑ lokaÑ upapajjiÑsu.
Bh|tapubbaÑ brÈhmaÓa Dhammika M|gapakkho nÈma satthÈ ahosi
-pa-. Aranemi nÈma satthÈ ahosi. KuddÈlako nÈma satthÈ ahosi. HatthipÈlo
nÈma satthÈ ahosi. JotipÈlo nÈma satthÈ ahosi titthakaro kÈmesu vÊtarÈgo
JotipÈlassa kho pana brÈhmaÓa Dhammika satthuno anekÈni sÈvakasatÈni
ahesuÑ. JotipÈlo satthÈ sÈvakÈnaÑ brahmalokasahabyatÈya dhammaÑ
desesi. Ye kho pana brÈhmaÓa Dhammika JotipÈlassa satthuno
brahmalokasahabyatÈya dhammaÑ desentassa cittÈni na pasÈdesuÑ, te
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ
upapajjiÑsu. Ye kho pana brÈhmaÓa Dhammika JotipÈlassa satthuno
brahmalokasahabyatÈya dhammaÑ desentassa cittÈni pasÈdesuÑ, te kÈyassa
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjiÑsu.
TaÑ kiÑ maÒÒasi brÈhmaÓa Dhammika, yo ime cha satthÈre titthakare
kÈmesu vÊtarÈge anekasataparivÈre sasÈvakasaÑghe paduÔÔhacitto akkoseyya
paribhÈseyya, bahuÑ so apuÒÒaÑ pasaveyyÈti. EvaÑ bhante, yo kho
brÈhmaÓa Dhammika ime cha satthÈre titthakare kÈmesu vÊtarÈge
anekasataparivÈre sasÈvakasaÑghe paduÔÔhacitto akkoseyya paribhÈseyya,
bahuÑ so apuÒÒaÑ pasaveyya. Yo ekaÑ diÔÔhisampannaÑ puggalaÑ
paduÔÔhacitto akkosati paribhÈsati, ayaÑ tato bahutaraÑ apuÒÒaÑ pasavati.
TaÑ kissa hetu? NÈhaÑ brÈhmaÓa Dhammika ito bahiddhÈ evar|piÑ
khantiÑ1 vadÈmi, yathÈ’maÑ sabrahmacÈrÊsu. TasmÈtiha brÈhmaÓa
______________________________________________________________
* Upari 476, 500 piÔÔhesupi.

1. Evar|paÑ khantaÑ (SyÈ)
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Dhammika evaÑ sikkhitabbaÑ “na no samasabrahmacÈrÊsu1 cittÈni
paduÔÔhÈni bhavissantÊ”ti. EvaÑ hi te brÈhmaÓa Dhammika sikkhitabbanti.
Sunetto M|gapakkho ca, Aranemi ca brÈhmaÓo.
KuddÈlako ahu satthÈ, HatthipÈlo ca mÈÓavo.
JotipÈlo ca Govindo, ahu sattapurohito.
AhiÑsakÈ2 atÊtaÑse, cha satthÈro yasassino.
NirÈmagandhÈ karuÓedhimuttÈ3, kÈmasaÑyojanÈtigÈ4.
KÈmarÈgaÑ virÈjetvÈ, brahmalok|pagÈ ahuÑ5.
AhesuÑ sÈvakÈ tesaÑ, anekÈni satÈnipi.
NirÈmagandhÈ karuÓedhimuttÈ, kÈmasaÑyojanÈtigÈ.
KÈmarÈgaÑ virÈjetvÈ, brahmalok|pagÈ ahuÑ5.
Yete isÊ bÈhirake, vÊtarÈge samÈhite.
PaduÔÔhamanasa~kappo, yo naro paribhÈsati.
BahuÒca so pasavati, apuÒÒaÑ tÈdiso naro.
Yo cekaÑ diÔÔhisampannaÑ, bhikkhuÑ Buddhassa sÈvakaÑ.
PaduÔÔhamanasa~kappo, yo naro paribhÈsati.
AyaÑ tato bahutaraÑ, apuÒÒaÑ pasave naro.
Na sÈdhur|paÑ ÈsÊde, diÔÔhiÔÔhÈnappahÈyinaÑ.
Sattamo puggalo eso, ariyasaÑghassa vuccati.
AvÊtarÈgo kÈmesu, yassa paÒcindriyÈ mud|.
SaddhÈ sati ca vÊriyaÑ, samatho ca vipassanÈ.
TÈdisaÑ bhikkhumÈsajja, pubbeva upahaÒÒati.
AttÈnaÑ upahantvÈna, pacchÈ aÒÒaÑ vihiÑsati.
______________________________________________________________
1. Na no ÈmasabrahmacÈrÊsu (SyÈ), na no sabrahmacÈrÊsu (SÊ, I)
2. AbhisekÈ (SyÈ)

3. VimuttÈ (SÊ, SyÈ, I)

4. KÈmasaÑyojanÈtitÈ (SyÈ)

5. Ahu (bah|su), ah| (Ka-SÊ)
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Yo ca rakkhati attÈnaÑ, rakkhito tassa bÈhiro.
TasmÈ rakkheyya attÈnaÑ, akkhato paÓÉito sadÈti.
DvÈdasamaÑ.
Dhammikavaggo paÒcamo.
TassuddÈnaÑ
NÈgamigasÈlÈ IÓaÑ, CundaÑ dve SandiÔÔhikÈ duve.
Khema-indriya Œnanda, KhattiyÈ AppamÈdena Dhammikoti.

PaÔhamo paÓÓÈsako samatto.

2. DutiyapaÓÓÈsaka
6. MahÈvagga
1. SoÓasutta
55. * EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati
Gijjhak|Ôe pabbate. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ SoÓo RÈjagahe
viharati SÊtavanasmiÑ. Atha kho Èyasmato SoÓassa rahogatassa
paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “ye kho keci Bhagavato
sÈvakÈ ÈraddhavÊriyÈ viharanti, ahaÑ tesaÑ aÒÒataro, atha ca pana me na
anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimuccati, saÑvijjanti kho pana me kule bhogÈ,
sakkÈ bhogÈ ca bhuÒjituÑ puÒÒÈni ca kÈtuÑ. YaÑn|nÈhaÑ sikkhaÑ
paccakkhÈya hÊnÈyÈvattitvÈ bhoge ca bhuÒjeyyaÑ, puÒÒÈni ca kareyyan”ti.
Atha kho BhagavÈ Èyasmato SoÓassa cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya
seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ bahaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ
vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya. EvamevaÑ kho Gijjhak|Ôe pabbate antarahito
SÊtavane Èyasmato SoÓassa sammukhe pÈturahosi. NisÊdi BhagavÈ paÒÒatte
Èsane. ŒyasmÈpi kho SoÓo BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi,
ekamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ SoÓaÑ BhagavÈ etadavoca–
Nanu te SoÓa rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko
udapÈdi “ye kho keci Bhagavato sÈvakÈ ÈraddhavÊriyÈ viharanti, ahaÑ
tesaÑ aÒÒataro, atha ca pana me na anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimuccati,
saÑvijjanti kho pana me kule bhogÈ, sakkÈ bhogÈ1 ca bhuÒjituÑ puÒÒÈni ca
kÈtuÑ. YaÑn|nÈhaÑ sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattitvÈ bhoge ca
bhuÒjeyyaÑ, puÒÒÈni ca kareyyan”ti. EvaÑ bhante.
______________________________________________________________
* Vi 3. 267 piÔÔhepi ÈgataÑ.

1. Bhoge (Vi 3. 268; SyÈ, Ka)
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TaÑ kiÑ maÒÒasi SoÓa, kusalo tvaÑ pubbe agÈriyabh|to1 vÊÓÈya
tantissareti. EvaÑ bhante. TaÑ kiÑ maÒÒasi SoÓa, yadÈ te vÊÓÈya tantiyo
accÈyatÈ honti, api nu te vÊÓÈ tasmiÑ samaye saravatÊ vÈ hoti kammaÒÒÈ
vÈti. No hetaÑ bhante.
TaÑ kiÑ maÒÒasi SoÓa, yadÈ te vÊÓÈya tantiyo atisithilÈ honti, api nu te
vÊÓÈ tasmiÑ samaye saravatÊ vÈ hoti kammaÒÒÈ vÈti. No hetaÑ bhante.
YadÈ pana te SoÓa vÊÓÈya tantiyo na accÈyatÈ honti, nÈtisithilÈ same
guÓe patiÔÔhitÈ, api nu te vÊÓÈ tasmiÑ samaye saravatÊ vÈ hoti kammaÒÒÈ
vÈti. EvaÑ bhante.
EvamevaÑ kho SoÓa accÈraddhavÊriyaÑ uddhaccÈya saÑvattati,
atisithilavÊriyaÑ kosajjÈya saÑvattati. TasmÈtiha tvaÑ SoÓa vÊriyasamathaÑ
adhiÔÔhaha, indriyÈnaÒca samataÑ paÔivijjha, tattha ca nimittaÑ gaÓhÈhÊti.
“EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ SoÓo Bhagavato paccassosi. Atha kho
BhagavÈ ÈyasmantaÑ SoÓaÑ iminÈ ovÈdena ovaditvÈ seyyathÈpi nÈma
balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ
samiÒjeyya. EvamevaÑ kho SÊtavane antarahito Gijjhak|Ôe pabbate
pÈturahosi.
Atha kho ÈyasmÈ SoÓo aparena samayena vÊriyasamathaÑ adhiÔÔhÈsi,
indriyÈnaÒca samataÑ paÔivijjhi, tattha ca nimittaÑ aggahesi. Atha kho
ÈyasmÈ SoÓo eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto
nacirasseva yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anÈgÈriyaÑ
pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihÈsi, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti abbhaÒÒÈsi,
aÒÒataro ca panÈyasmÈ SoÓo arahataÑ ahosi.
Atha kho Èyasmato SoÓassa arahattappattassa etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ
yena BhagavÈ tenupasa~kameyyaÑ, upasa~kamitvÈ Bhagavato santike
aÒÒaÑ byÈkareyyan”ti. Atha kho ÈyasmÈ SoÓo yena
______________________________________________________________
1. ŒgÈrikabh|to (SyÈ), agÈrikabh|to (Vi 3. 269)
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BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SoÓo BhagavantaÑ
etadavoca–
Yo so bhante bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ katakaraÓÊyo
ohitabhÈro anuppattasadattho parikkhÊÓabhavasaÑyojano
sammadaÒÒÈvimutto, so cha ÔhÈnÈni adhimutto hoti. NekkhammÈdhimutto
hoti, pavivekÈdhimutto hoti, abyÈpajjÈdhimutto1 hoti, taÓhÈkkhayÈdhimutto
hoti, upÈdÈnakkhayÈdhimutto hoti, asammohÈdhimutto hoti.
SiyÈ kho pana bhante idhekaccassa Èyasmato evamassa “kevalaÑ
saddhÈmattakaÑ n|na ayamÈyasmÈ nissÈya nekkhammÈdhimutto”ti. Na kho
panetaÑ bhante evaÑ daÔÔhabbaÑ. KhÊÓÈsavo bhante bhikkhu vusitavÈ
katakaraÓÊyo karaÓÊyaÑ attano asamanupassanto katassa vÈ paÔicayaÑ
khayÈ rÈgassa vÊtarÈgattÈ nekkhammÈdhimutto hoti, khayÈ dosassa
vÊtadosattÈ nekkhammÈdhimutto hoti, khayÈ mohassa vÊtamohattÈ
nekkhammÈdhimutto hoti.
SiyÈ kho pana bhante idhekaccassa Èyasmato evamassa
“lÈbhasakkÈrasilokaÑ n|na ayamÈyasmÈ nikÈmayamÈno
pavivekÈdhimutto”ti. Na kho panetaÑ bhante evaÑ daÔÔhabbaÑ. KhÊÓÈsavo
bhante bhikkhu vusitavÈ katakaraÓÊyo karaÓÊyaÑ attano asamanupassanto
katassa vÈ paÔicayaÑ khayÈ rÈgassa vÊtarÈgattÈ pavivekÈdhimutto hoti,
khayÈ dosassa vÊtadosattÈ pavivekÈdhimutto hoti, khayÈ mohassa
vÊtamohattÈ pavivekÈdhimutto hoti.
SiyÈ kho pana bhante idhekaccassa Èyasmato evamassa
“sÊlabbataparÈmÈsaÑ n|na ayamÈyasmÈ sÈrato paccÈgacchanto
abyÈpajjÈdhimutto”ti. Na kho panetaÑ bhante evaÑ daÔÔhabbaÑ. KhÊÓÈsavo
bhante bhikkhu vusitavÈ katakaraÓÊyo karaÓÊyaÑ attano asamanupassanto
katassa vÈ paÔicayaÑ khayÈ rÈgassa vÊtarÈgattÈ abyÈpajjÈdhimutto hoti,
khayÈ dosassa vÊtadosattÈ abyÈpajjÈdhimutto hoti, khayÈ mohassa
vÊtamohattÈ abyÈpajjÈdhimutto hoti.
______________________________________________________________
1. AbyÈpajjhÈdhimutto (Ka) Vi 3. 270 piÔÔhe passitabbaÑ.
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KhayÈ rÈgassa vÊtarÈgattÈ taÓhÈkkhayÈdhimutto hoti, khayÈ dosassa
vÊtadosattÈ taÓhÈkkhayÈdhimutto hoti, khayÈ mohassa vÊtamohattÈ
taÓhÈkkhayÈdhimutto hoti.
KhayÈ rÈgassa vÊtarÈgattÈ upÈdÈnakkhayÈdhimutto hoti, khayÈ dosassa
vÊtadosattÈ upÈdÈnakkhayÈdhimutto hoti, khayÈ mohassa vÊtamohattÈ
upÈdÈnakkhayÈdhimutto hoti.
KhayÈ rÈgassa vÊtarÈgattÈ asammohÈdhimutto hoti, khayÈ dosassa
vÊtadosattÈ asammohÈdhimutto hoti, khayÈ mohassa vÊtamohattÈ
asammohÈdhimutto hoti.
EvaÑ sammÈ vimuttacittassa bhante bhikkhuno bhusÈ cepi
cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ cakkhussa ÈpÈthaÑ1 Ègacchanti, nevassa cittaÑ
pariyÈdiyanti, amissÊkatamevassa cittaÑ hoti ÔhitaÑ ÈneÒjappattaÑ,
vayaÒcassÈnupassati. BhusÈ cepi sotaviÒÒeyyÈ saddÈ. GhÈnaviÒÒeyyÈ
gandhÈ. JivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ. KÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ. ManoviÒÒeyyÈ
dhammÈ manassa ÈpÈthaÑ Ègacchanti, nevassa cittaÑ pariyÈdiyanti,
amissÊkatamevassa cittaÑ hoti ÔhitaÑ ÈneÒjappattaÑ, vayaÒcassÈnupassati.
SeyyathÈpi bhante selo pabbato acchiddo asusiro ekagghano, atha
puratthimÈya cepi disÈya Ègaccheyya bhusÈ vÈtavuÔÔhi, neva naÑ
sa~kampeyya na sampakampeyya na sampavedheyya. Atha pacchimÈya cepi
disÈya Ègaccheyya bhusÈ vÈtavuÔÔhi. Atha uttarÈya cepi disÈya Ègaccheyya
bhusÈ vÈtavuÔÔhi. Atha dakkhiÓÈya cepi disÈya Ègaccheyya bhusÈ vÈtavuÔÔhi,
neva naÑ sa~kampeyya na sampakampeyya na sampavedheyya. EvamevaÑ
kho bhante evaÑ sammÈvimuttacittassa bhikkhuno bhusÈ cepi
cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ cakkhussa ÈpÈthaÑ Ègacchanti, nevassa cittaÑ
pariyÈdiyanti, amissÊkatamevassa cittaÑ hoti, ÔhitaÑ ÈneÒjappattaÑ,
vayaÒcassÈnupassati. BhusÈ cepi sotaviÒÒeyyÈ saddÈ. GhÈnaviÒÒeyyÈ
gandhÈ. JivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ. KÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ. ManoviÒÒeyyÈ
dhammÈ manassa ÈpÈthaÑ Ègacchanti, nevassa cittaÑ pariyÈdiyanti,
amissÊkatamevassa cittaÑ hoti, ÔhitaÑ ÈneÒjappattaÑ vayaÒcassÈnupassatÊti.
______________________________________________________________
1. ŒpÈtaÑ (Ka)
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NekkhammaÑ adhimuttassa, pavivekaÒca cetaso.
AbyÈpajjÈdhimuttassa, upÈdÈnakkhayassa ca.
TaÓhÈkkhayÈdhimuttassa, asammohaÒca cetaso.
DisvÈ ÈyatanuppÈdaÑ, sammÈ cittaÑ vimuccati.
Tassa sammÈ vimuttassa, santacittassa bhikkhuno.
Katassa paÔicayo natthi, karaÓÊyaÑ na vijjati.
Selo yathÈ ekagghano, vÈtena na samÊrati.
EvaÑ r|pÈ rasÈ saddÈ, gandhÈ phassÈ ca kevalÈ.
IÔÔhÈ dhammÈ aniÔÔhÈ ca, nappavedhenti tÈdino.
®hitaÑ cittaÑ vippamuttaÑ1, vayaÒcassÈnupassatÊti. . PaÔhamaÑ.
2. Phaggunasutta
56. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Phagguno2 ÈbÈdhiko hoti
dukkhito bÈÄhagilÈno. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi,
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “ÈyasmÈ
bhante Phagguno ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhagilÈno, sÈdhu bhante BhagavÈ
yenÈyasmÈ Phagguno tenupasa~kamatu anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti. AdhivÈsesi
BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. Atha kho BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ
vuÔÔhito yenÈyasmÈ Phagguno tenupasa~kami. AddasÈ kho ÈyasmÈ
Phagguno BhagavantaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna maÒcake
samadhosi3. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ PhaggunaÑ etadavoca “alaÑ
Phagguna mÈ tvaÑ maÒcake samadhosi, santimÈni ÈsanÈni parehi
paÒÒattÈni, tatthÈhaÑ nisÊdissÈmÊ”ti. NisÊdi BhagavÈ paÒÒatte Èsane, nisajja
kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ PhaggunaÑ etadavoca–
Kacci te Phagguna khamanÊyaÑ, kacci yÈpanÊyaÑ, kacci te dukkhÈ
vedanÈ paÔikkamanti no abhikkamanti, paÔikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no
abhikkamoti. Na me
______________________________________________________________
1. VimuttaÒca (Ka) Vi 3. 271; Abhi 4. 77 piÔÔhesupi.
2. Phegguno (Ka), phagguÓo (SÊ, SyÈ)
3. SamaÒcopi (SÊ, SyÈ, I), saÑ + dh| + Ê = samadhosi.
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bhante khamanÊyaÑ na yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me dukkhÈ vedanÈ abhikkamanti
no paÔikkamanti, abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no paÔikkamo.
SeyyathÈpi bhante balavÈ puriso tiÓhena sikharena muddhani1
abhimattheyya2. EvamevaÑ kho me bhante adhimattÈ vÈtÈ muddhani1
|hananti3, na me bhante khamanÊyaÑ na yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me dukkhÈ
vedanÈ abhikkamanti no paÔikkamanti, abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no
paÔikkamo.
SeyyathÈpi bhante balavÈ puriso daÄhena varattakkhaÓÉena
sÊsaveÔhanaÑ dadeyya. EvamevaÑ kho me bhante adhimattÈ sÊse
sÊsavedanÈ, na me bhante khamanÊyaÑ na yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me dukkhÈ
vedanÈ abhikkamanti no paÔikkamanti, abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no
paÔikkamo.
SeyyathÈpi bhante dakkho goghÈtako vÈ goghÈtakantevÈsÊ vÈ tiÓhena
govikantanena kucchiÑ parikanteyya. EvamevaÑ kho me bhante adhimattÈ
vÈtÈ kucchiÑ parikantanti. Na me bhante khamanÊyaÑ na yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ
me dukkhÈ vedanÈ abhikkamanti no paÔikkamanti, abhikkamosÈnaÑ
paÒÒÈyati no paÔikkamo.
SeyyathÈpi bhante dve balavanto purisÈ dubbalataraÑ purisaÑ
nÈnÈbÈhÈsu gahetvÈ a~gÈrakÈsuyÈ santÈpeyyuÑ samparitÈpeyyuÑ.
EvamevaÑ kho me bhante adhimatto kÈyasmiÑ ÉÈho, na me bhante
khamanÊyaÑ na yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me dukkhÈ vedanÈ abhikkamanti no
paÔikkamanti, abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no paÔikkamoti. Atha kho
BhagavÈ ÈyasmantaÑ PhaggunaÑ dhammiyÈ kathÈya sandassetvÈ
samÈdapetvÈ samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi.
Atha kho ÈyasmÈ Phagguno acirapakkantassa Bhagavato kÈlamakÈsi,
tamhi cassa samaye maraÓakÈle indriyÈni vippasÊdiÑsu. Atha kho ÈyasmÈ
Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando
BhagavantaÑ etadavoca “ÈyasmÈ bhante Phagguno acirapakkantassa
______________________________________________________________
1. MuddhÈnaÑ (SÊ, I)

2. AbhimaÔÔheyya (SyÈ)

3. Hananti (SÊ, I), ohananti (SyÈ)
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Bhagavato kÈlamakÈsi, tamhi cassa samaye maraÓakÈle indriyÈni
vippasÊdiÑs|”ti.
KiÑ hÈnanda Phaggunassa1 bhikkhuno indriyÈni na vippasÊdissanti.
Phaggunassa Œnanda bhikkhuno paÒcahi orambhÈgiyehi saÑyojanehi cittaÑ
avimuttaÑ ahosi. Tassa taÑ dhammadesanaÑ sutvÈ paÒcahi orambhÈgiyehi
saÑyojanehi cittaÑ vimuttaÑ.
Chayime Œnanda ÈnisaÑsÈ kÈlena dhammassavane2 kÈlena
atthupaparikkhÈya. Katame cha? IdhÈnanda bhikkhuno paÒcahi
orambhÈgiyehi saÑyojanehi cittaÑ avimuttaÑ hoti, so tamhi samaye
maraÓakÈle labhati TathÈgataÑ dassanÈya. Tassa TathÈgato dhammaÑ
deseti ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ
sabyaÒjanaÑ, kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈseti.
Tassa taÑ dhammadesanaÑ sutvÈ paÒcahi orambhÈgiyehi saÑyojanehi
cittaÑ vimuccati. AyaÑ Œnanda paÔhamo ÈnisaÑso kÈlena dhammassavane.
Puna caparaÑ Œnanda bhikkhuno paÒcahi orambhÈgiyehi saÑyojanehi
cittaÑ avimuttaÑ hoti, so tamhi samaye maraÓakÈle na heva kho3 labhati
TathÈgataÑ dassanÈya, api ca kho TathÈgatasÈvakaÑ labhati dassanÈya.
Tassa TathÈgatasÈvako dhammaÑ deseti ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ
pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ, kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ
brahmacariyaÑ pakÈseti. Tassa taÑ dhammadesanaÑ sutvÈ paÒcahi
orambhÈgiyehi saÑyojanehi cittaÑ vimuccati. AyaÑ Œnanda dutiyo
ÈnisaÑso kÈlena dhammassavane.
Puna caparaÑ Œnanda bhikkhuno paÒcahi orambhÈgiyehi saÑyojanehi
cittaÑ avimuttaÑ hoti, so tamhi samaye maraÓakÈle na heva kho labhati
TathÈgataÑ dassanÈya, napi TathÈgatasÈvakaÑ labhati dassanÈya, api ca
kho yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ cetasÈ anuvitakketi anuvicÈreti
manasÈnupekkhati. Tassa yathÈsutaÑ
______________________________________________________________
1. Pheggunassa Œnanda (Ka)

2. DhammasavaÓe (SÊ)

3. No ca kho (Ka)
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yathÈpariyattaÑ dhammaÑ cetasÈ anuvitakkayato anuvicÈrayato
manasÈnupekkhato paÒcahi orambhÈgiyehi saÑyojanehi cittaÑ vimuccati.
AyaÑ Œnanda tatiyo ÈnisaÑso kÈlena atthupaparikkhÈya.
IdhÈnanda bhikkhuno paÒcahi orambhÈgiyehi saÑyojanehi cittaÑ
vimuttaÑ hoti, anuttare ca kho upadhisa~khaye cittaÑ avimuttaÑ hoti, so
tamhi samaye maraÓakÈle labhati TathÈgataÑ dassanÈya. Tassa TathÈgato
dhammaÑ deseti ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ -pa- brahmacariyaÑ
pakÈseti. Tassa taÑ dhammadesanaÑ sutvÈ anuttare upadhisa~khaye cittaÑ
vimuccati. AyaÑ Œnanda catuttho ÈnisaÑso kÈlena dhammassavane.
Puna caparaÑ Œnanda bhikkhuno paÒcahi orambhÈgiyehi saÑyojanehi
cittaÑ vimuttaÑ hoti, anuttare ca kho upadhisa~khaye cittaÑ avimuttaÑ
hoti, so tamhi samaye maraÓakÈle na heva kho labhati TathÈgataÑ
dassanÈya, api ca kho TathÈgatasÈvakaÑ labhati dassanÈya. Tassa
TathÈgatasÈvako dhammaÑ deseti ÈdikalyÈÓaÑ -pa- parisuddhaÑ
brahmacariyaÑ pakÈseti. Tassa taÑ dhammadesanaÑ sutvÈ anuttare
upadhisa~khaye cittaÑ vimuccati. AyaÑ Œnanda paÒcamo ÈnisaÑso kÈlena
dhammassavane.
Puna caparaÑ Œnanda bhikkhuno paÒcahi orambhÈgiyehi saÑyojanehi
cittaÑ vimuttaÑ hoti, anuttare ca kho upadhisa~khaye cittaÑ avimuttaÑ
hoti, so tamhi samaye maraÓakÈle na heva kho labhati TathÈgataÑ
dassanÈya, napi TathÈgatasÈvakaÑ labhati dassanÈya, api ca kho yathÈsutaÑ
yathÈpariyattaÑ dhammaÑ cetasÈ anuvitakketi anuvicÈreti
manasÈnupekkhati. Tassa yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ cetasÈ
anuvitakkayato anuvicÈrayato manasÈnupekkhato anuttare upadhisa~khaye
cittaÑ vimuccati. AyaÑ Œnanda chaÔÔho ÈnisaÑso kÈlena
atthupaparikkhÈya. . Ime kho Œnanda cha ÈnisaÑsÈ kÈlena dhammassavane
kÈlena atthupaparikkhÈyÈti. .DutiyaÑ.
3. ChaÄabhijÈtisutta
57. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati Gijjhak|Ôe pabbate.
Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
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BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho
ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca–P|raÓena bhante Kassapena
chaÄabhijÈtiyo paÒÒattÈ, kaÓhÈbhijÈti paÒÒatÈ, nÊlÈbhijÈti paÒÒattÈ,
lohitÈbhijÈti paÒÒattÈ, haliddÈbhijÈti paÒÒattÈ, sukkÈbhijÈti paÒÒattÈ,
paramasukkÈbhijÈti paÒÒattÈ.
TatridaÑ bhante P|raÓena Kassapena kaÓhÈbhijÈti paÒÒattÈ orabbhikÈ
s|karikÈ sÈkuÓikÈ mÈgavikÈ luddÈ macchaghÈtakÈ corÈ coraghÈtakÈ
bandhanÈgÈrikÈ ye vÈ panaÒÒepi keci kururakammantÈ.
TatridaÑ bhante P|raÓena Kassapena nÊlÈbhijÈti paÒÒattÈ bhikkh|
kaÓÔakavuttikÈ ye vÈ panaÒÒepi keci kammavÈdÈ kriyavÈdÈ.
TatridaÑ bhante P|raÓena Kassapena lohitÈbhijÈti paÒÒattÈ nigaÓÔhÈ
ekasÈÔakÈ.
TatridaÑ bhante P|raÓena Kassapena haliddÈbhijÈti paÒÒattÈ gihÊ
odÈtavasanÈ acelakasÈvakÈ.
TatridaÑ bhante P|raÓena Kassapena sukkÈbhijÈti paÒÒattÈ ÈjÊvakÈ
ÈjÊvakiniyo.
TatridaÑ bhante P|raÓena Kassapena paramasukkÈbhijÈti paÒÒattÈ
Nando Vaccho, Kiso SaÑkicco, Makkhali GosÈlo. P|raÓena bhante
Kassapena imÈ chaÄabhijÈtiyo paÒÒattÈti.
KiÑ panÈnanda P|raÓassa Kassapassa sabbo loko etadabbhanujÈnÈti
imÈ chaÄabhijÈtiyo paÒÒÈpetunti. No hetaÑ bhante. SeyyathÈpi Œnanda
puriso daliddo assako anÈÄhiko, tassa akÈmakassa bilaÑ olaggeyyuÑ, idaÑ
te ambho purisa maÑsaÒca khÈditabbaÑ, m|laÒca anuppadÈtabbanti.
EvamevaÑ kho Œnanda P|raÓena Kassapena appaÔiÒÒÈya etesaÑ
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ imÈ chaÄabhijÈtiyo paÒÒattÈ, yathÈ taÑ bÈlena
abyattena akhettaÒÒunÈ akusalena.
AhaÑ kho panÈnanda chaÄabhijÈtiyo paÒÒÈpemi, taÑ suÓÈhi sÈdhukaÑ
manasi karohi, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando
Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca–katamÈ cÈnanda
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chaÄabhijÈtiyo, idhÈnanda ekacco kaÓhÈbhijÈtiyo samÈno kaÓhaÑ dhammaÑ
abhijÈyati, idha panÈnanda ekacco kaÓhÈbhijÈtiyo samÈno sukkaÑ
dhammaÑ abhijÈyati, idha panÈnanda ekacco kaÓhÈbhijÈtiyo samÈno
akaÓhaÑ asukkaÑ nibbÈnaÑ abhijÈyati, idha panÈnanda ekacco
sukkÈbhijÈtiyo samÈno kaÓhaÑ dhammaÑ abhijÈyati, idha panÈnanda
ekacco sukkÈbhijÈtiyo samÈno sukkaÑ dhammaÑ abhijÈyati, idha
panÈnanda ekacco sukkÈbhijÈtiyo samÈno akaÓhaÑ asukkaÑ nibbÈnaÑ
abhijÈyati.
KathaÒcÈnanda kaÓhÈbhijÈtiyo samÈno kaÓhaÑ dhammaÑ abhijÈyati?
IdhÈnanda ekacco nÊce kule paccÈjÈto hoti CaÓÉÈlakule vÈ nesÈdakule vÈ
venakule1 vÈ rathakÈrakule vÈ pukkusakule vÈ dalidde appannapÈnabhojane
kasiravuttike, yattha kasirena ghÈsacchÈdo labbhati, so ca hoti dubbaÓÓo
duddasiko okoÔimako bavhÈbÈdho kÈÓo vÈ kuÓÊ vÈ khaÒjo vÈ pakkhahato
vÈ, na lÈbhÊ annassa pÈnassa vatthassa yÈnassa mÈlÈgandhavilepanassa
seyyÈvasathapadÊpeyyassa. So kÈyena duccaritaÑ carati, vÈcÈya duccaritaÑ
carati, manasÈ duccaritaÑ carati, so kÈyena duccaritaÑ caritvÈ vÈcÈya
duccaritaÑ caritvÈ manasÈ duccaritaÑ caritvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. EvaÑ kho Œnanda
kaÓhÈbhijÈtiyo samÈno kaÓhaÑ dhammaÑ abhijÈyati.
KathaÒcÈnanda kaÓhÈbhijÈtiyo samÈno sukkaÑ dhammaÑ abhijÈyati?
IdhÈnanda ekacco nÊce kule paccÈjÈto hoti CaÓÉÈlakule vÈ -paseyyÈvasathapadÊpeyyassa. So kÈyena sucaritaÑ carati, vÈcÈya sucaritaÑ
carati, manasÈ sucaritaÑ carati, so kÈyena sucaritaÑ caritvÈ vÈcÈya
sucaritaÑ caritvÈ manasÈ sucaritaÑ caritvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. EvaÑ kho Œnanda kaÓhÈbhijÈtiyo
samÈno sukkaÑ dhammaÑ abhijÈyati.
KathaÒcÈnanda kaÓhÈbhijÈtiyo samÈno akaÓhaÑ asukkaÑ nibbÈnaÑ
abhijÈyati? IdhÈnanda ekacco nÊce kule paccÈjÈto hoti
______________________________________________________________
1. VeÓakule (sabbattha)
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CaÓÉÈlakule vÈ -pa- so ca hoti dubbaÓÓo duddasiko okoÔimako. So
kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ
pabbajati, so evaÑ pabbajito samÈno paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso
upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe cat|su satipaÔÔhÈnesu suppatiÔÔhitacitto
satta bojjha~ge yathÈbh|taÑ bhÈvetvÈ akaÓhaÑ asukkaÑ nibbÈnaÑ
abhijÈyati. EvaÑ kho Œnanda kaÓhÈbhijÈtiyo samÈno akaÓhaÑ asukkaÑ
nibbÈnaÑ abhijÈyati.
KathaÒcÈnanda sukkÈbhijÈtiyo samÈno kaÓhaÑ dhammaÑ abhijÈyati?
IdhÈnanda ekacco ucce kule paccÈjÈto hoti khattiyamahÈsÈlakule vÈ
brÈhmaÓamahÈsÈlakule vÈ gahapatimahÈsÈlakule vÈ aÉÉhe mahaddhane
mahÈbhoge pah|tajÈtar|parajate pah|tavitt|pakaraÓe pah|tadhanadhaÒÒe,
so ca hoti abhir|po dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya vaÓÓapokkharatÈya
samannÈgato, lÈbhÊ annassa pÈnassa vatthassa yÈnassa
mÈlÈgandhavilepanassa seyyÈvasathapadÊpeyyassa. So kÈyena duccaritaÑ
carati, vÈcÈya duccaritaÑ carati, manasÈ duccaritaÑ carati, so kÈyena
duccaritaÑ caritvÈ vÈcÈya duccaritaÑ caritvÈ manasÈ duccaritaÑ caritvÈ
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ
upapajjati. EvaÑ kho Œnanda sukkÈbhijÈtiyo samÈno kaÓhaÑ dhammaÑ
abhijÈyati.
KathaÒcÈnanda sukkÈbhijÈtiyo samÈno sukkaÑ dhammaÑ abhijÈyati?
IdhÈnanda ekacco ucce kule paccÈjÈto hoti khattiyamahÈsÈlakule vÈ -paseyyÈvasathapadÊpeyyassa. So kÈyena sucaritaÑ carati, vÈcÈya sucaritaÑ
carati, manasÈ sucaritaÑ carati, so kÈyena sucaritaÑ caritvÈ vÈcÈya
sucaritaÑ caritvÈ manasÈ sucaritaÑ caritvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. EvaÑ kho Œnanda sukkÈbhijÈtiyo
samÈno sukkaÑ dhammaÑ abhijÈyati.
KathaÒcÈnanda sukkÈbhijÈtiyo samÈno akaÓhaÑ asukkaÑ nibbÈnaÑ
abhijÈyati? IdhÈnanda ekacco ucce kule paccÈjÈto hoti
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khattiyamahÈsÈlakule vÈ brÈhmaÓamahÈsÈlakule vÈ gahapatimahÈsÈlakule
vÈ aÉÉhe mahaddhane mahÈbhoge pah|tajÈtar|parajate pah|tavitt|pakaraÓe
pah|tadhanadhaÒÒe, so ca hoti abhir|po dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya
vaÓÓapokkhara tÈya samannÈgato, lÈbhÊ annassa pÈnassa vatthassa yÈnassa
mÈlÈgandhavilepanassa seyyÈvasathapadÊpeyyassa. So kesamassuÑ ohÈretvÈ
kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati, so evaÑ
pabbajito samÈno paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya
dubbalÊkaraÓe cat|su satipaÔÔhÈnesu SuppatiÔÔhitacitto satta bojjha~ge
yathÈbh|taÑ bhÈvetvÈ akaÓhaÑ asukkaÑ nibbÈnaÑ abhijÈyati. EvaÑ kho
Œnanda sukkÈbhijÈtiyo samÈno akaÓhaÑ asukkaÑ nibbÈnaÑ abhijÈyati. ImÈ
kho Œnanda chaÄabhijÈtiyoti. . TatiyaÑ.
4. Œsavasutta
58. Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti
pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa.
Katamehi chahi? Idha bhikkhave bhikkhuno ye ÈsavÈ saÑvarÈ
pahÈtabbÈ, te saÑvarena pahÊnÈ honti. Ye ÈsavÈ paÔisevanÈ pahÈtabbÈ, te
paÔisevanÈya pahÊnÈ honti. Ye ÈsavÈ adhivÈsanÈ pahÈtabbÈ, te adhivÈsanÈya
pahÊnÈ honti. Ye ÈsavÈ parivajjanÈ pahÈtabbÈ, te parivajjanÈya pahÊnÈ honti.
Ye ÈsavÈ vinodanÈ pahÈtabbÈ, te vinodanÈya pahÊnÈ honti. Ye ÈsavÈ
bhÈvanÈ pahÈtabbÈ, te bhÈvanÈya pahÊnÈ honti.
Katame ca bhikkhave ÈsavÈ saÑvarÈ pahÈtabbÈ? Ye saÑvarena pahÊnÈ
honti, idha bhikkhave bhikkhu paÔisa~khÈ yoniso
cakkhundriyasaÑvarasaÑvuto viharati. YaÑ hissa bhikkhave
cakkhundriyasaÑvaraÑ asaÑvutassa viharato uppajjeyyuÑ ÈsavÈ
vighÈtapariÄÈhÈ, cakkhundriyasaÑvaraÑ saÑvutassa viharato evaÑsa te
ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ na honti. PaÔisa~khÈ yoniso sotindriya -pa-.
GhÈnindriya. Jivhindriya. KÈyindriya.
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manindriyasaÑvarasaÑvuto viharati. YaÑ hissa bhikkhave
manindriyasaÑvaraÑ asaÑvutassa viharato uppajjeyyuÑ ÈsavÈ
vighÈtapariÄÈhÈ, manindriyasaÑvaraÑ saÑvutassa viharato evaÑsa te ÈsavÈ
vighÈtapariÄÈhÈ na honti. Ime vuccanti bhikkhave ÈsavÈ saÑvarÈ pahÈtabbÈ,
ye saÑvarena pahÊnÈ honti.
Katame ca bhikkhave ÈsavÈ paÔisevanÈ pahÈtabbÈ? Ye paÔisevanÈya
pahÊnÈ honti, idha bhikkhave bhikkhu paÔisa~khÈ yoniso cÊvaraÑ paÔisevati,
yÈvadeva sÊtassa paÔighÈtÈya uÓhassa paÔighÈtÈya ÉaÑsa makasa vÈtÈtapa
sarÊsapa samphassÈnaÑ1 paÔighÈtÈya yÈvadeva
hirikopÊnapaÔicchÈdanatthaÑ. PaÔisa~khÈ yoniso piÓÉapÈtaÑ paÔisevati, 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 ca2. PaÔisa~khÈ yoniso senÈsanaÑ
paÔisevati, yÈvadeva sÊtassa paÔighÈtÈya uÓhassa paÔighÈtÈya ÉaÑsa makasa
vÈtÈtapa sarÊsapa samphassÈnaÑ paÔighÈtÈya yÈvadeva
utuparissayavinodanapaÔisallÈnÈrÈmatthaÑ. PaÔisa~khÈ yoniso
gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈraÑ paÔisevati, yÈvadeva uppannÈnaÑ
veyyÈbÈdhikÈnaÑ vedanÈnaÑ paÔighÈtÈya abyÈbajjhaparamatÈyÈti. YaÑ
hissa bhikkhave appaÔisevato uppajjeyyuÑ ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ, paÔisevato
evaÑsa te ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ na honti. Ime vuccanti bhikkhave ÈsavÈ
paÔisevanÈ pahÈtabbÈ, ye paÔisevanÈya pahÊnÈ honti.
Katame ca bhikkhave ÈsavÈ adhivÈsanÈ pahÈtabbÈ? Ye adhivÈsanÈya
pahÊnÈ honti, idha bhikkhave bhikkhu paÔisa~khÈ yoniso khamo hoti sÊtassa
uÓhassa jighacchÈya pipÈsÈya ÉaÑsa makasavÈtÈtapa sarÊsapa
samphassÈnaÑ duruttÈnaÑ durÈgatÈnaÑ vacanapathÈnaÑ, uppannÈnaÑ
sÈrÊrikÈnaÑ vedanÈnaÑ dukkhÈnaÑ tibbÈnaÑ kharÈnaÑ kaÔukÈnaÑ
asÈtÈnaÑ amanÈpÈnaÑ pÈÓaharÈnaÑ adhivÈsakajÈtiko hoti. YaÑ hissa
______________________________________________________________
1. aÑsa...siriÑsapasamphassÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) Ma 1. 12 piÔÔhepi.
2. PhÈsuvihÈro cÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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bhikkhave anadhivÈsato uppajjeyyuÑ ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ, adhivÈsato
evaÑsa te ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ na honti. Ime vuccanti bhikkhave ÈsavÈ
adhivÈsanÈ pahÈtabbÈ, ye adhivÈsanÈya pahÊnÈ honti.
Katame ca bhikkhave ÈsavÈ parivajjanÈ pahÈtabbÈ? Ye parivajjanÈya
pahÊnÈ honti, idha bhikkhave bhikkhu paÔisa~khÈ yoniso caÓÉaÑ hatthiÑ
parivajjeti, caÓÉaÑ assaÑ parivajjeti, caÓÉaÑ goÓaÑ parivajjeti, caÓÉaÑ
kukkuraÑ parivajjeti, ahiÑ khÈÓuÑ kaÓÔakaÔÔhÈnaÑ sobbhaÑ papÈtaÑ
candanikaÑ oÄigallaÑ, yathÈr|pe anÈsane nisinnaÑ yathÈrupe agocare
carantaÑ yathÈr|pe pÈpake mitte bhajantaÑ viÒÒ| sabrahmacÈrÊ pÈpakesu
ÔhÈnesu okappeyyuÑ, so taÒca anÈsanaÑ taÒca agocaraÑ te ca pÈpake mitte
paÔisa~khÈ yoniso parivajjeti. YaÑ hissa bhikkhave aparivajjayato
uppajjeyyuÑ ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ, parivajjayato evaÑsa te ÈsavÈ
vighÈtapariÄÈhÈ na honti. Ime vuccanti bhikkhave ÈsavÈ parivajjanÈ
pahÈtabbÈ, ye parivajjanÈya pahÊnÈ honti.
Katame ca bhikkhave ÈsavÈ vinodanÈ pahÈtabbÈ? Ye vinodanÈya pahÊnÈ
honti, idha bhikkhave bhikkhu paÔisa~khÈ yoniso uppannaÑ kÈmavitakkaÑ
nÈdhivÈseti pajahati vinodeti byantÊkaroti anabhÈvaÑ gameti, paÔisa~khÈ
yoniso uppannaÑ byÈpÈdavitakkaÑ, uppannaÑ vihiÑsÈvitakkaÑ,
uppannuppanne pÈpake akusale dhamme nÈdhivÈseti pajahati vinodeti
byantÊkaroti anabhÈvaÑ gameti. YaÑ hissa bhikkhave avinodayato
uppajjeyyuÑ ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ, vinodayato evaÑsa te ÈsavÈ
vighÈtapariÄÈhÈ na honti. Ime vuccanti bhikkhave ÈsavÈ vinodanÈ pahÈtabbÈ,
ye vinodanÈya pahÊnÈ honti.
Katame ca bhikkhave ÈsavÈ bhÈvanÈ pahÈtabbÈ? Ye bhÈvanÈya pahÊnÈ
honti, idha bhikkhave bhikkhu paÔisa~khÈ yoniso satisambojjha~gaÑ
bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vosaggapariÓÈmiÑ.
PaÔisa~khÈ yoniso dhammavicaya sambojjha~gaÑ bhÈveti,
vÊriyasambojjha~gaÑ bhÈveti, pÊtisambojjha~gaÑ bhÈveti,
passaddhisambojjha~gaÑ bhÈveti, samÈdhisambojjha~gaÑ bhÈveti,
upekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ
nirodhanissitaÑ vosaggapariÓÈmiÑ. YaÑ hissa bhikkhave
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abhÈvayato uppajjeyyuÑ ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ, bhÈvayato evaÑsa te ÈsavÈ
vighÈtapariÄÈhÈ na honti. Ime vuccanti bhikkhave ÈsavÈ bhÈvanÈ pahÈtabbÈ,
ye bhÈvanÈya pahÊnÈ honti.
Imehi kho bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo
hoti pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ
lokassÈti. . CatutthaÑ.
5. DÈrukammikasutta
59. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ NÈtike viharati
GiÒjakÈvasathe. Atha kho DÈrukammiko gahapati yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi.
EkamantaÑ nisinnaÑ kho DÈrukammikaÑ gahapatiÑ BhagavÈ etadavoca
“api nu te gahapati kule dÈnaÑ dÊyatÊ”ti. DÊyati me bhante kule dÈnaÑ,
taÒca kho ye te bhikkh| ÈraÒÒikÈ piÓÉapÈtikÈ paÑsuk|likÈ arahanto vÈ
arahattamaggaÑ vÈ samÈpannÈ, tathÈr|pesu me bhante bhikkh|su dÈnaÑ
dÊyatÊti.
DujjÈnaÑ kho etaÑ gahapati tayÈ gihinÈ kÈmabhoginÈ
puttasambÈdhasayanaÑ ajjhÈvasantena kÈsikacandanaÑ paccanubhontena
mÈlÈgandhavilepanaÑ dhÈrayantena jÈtar|parajataÑ sÈdiyantena ime vÈ
arahanto ime vÈ arahattamaggaÑ samÈpannÈti.
ŒraÒÒiko cepi gahapati bhikkhu hoti uddhato unnaÄo capalo mukharo
vikiÓÓavÈco muÔÔhassati asampajÈno asamÈhito vibbhantacitto pÈkatindriyo,
evaÑ so tena~gena gÈrayho. ŒraÒÒiko cepi gahapati bhikkhu hoti anuddhato
anunnaÄo acapalo amukharo avikiÓÓavÈco upaÔÔhitassati sampajÈno samÈhito
ekaggacitto saÑvutindriyo, evaÑ so tena~gena pÈsaÑso.
GÈmantavihÈrÊ cepi gahapati bhikkhu hoti uddhato -pa- evaÑ so
tena~gena gÈrayho. GÈmantavihÈrÊ cepi gahapati bhikkhu hoti anuddhato
-pa- evaÑ so tena~gena pÈsaÑso.
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PiÓÉapÈtiko cepi gahapati bhikkhu hoti uddhato -pa- evaÑ so tena~gena
gÈrayho. PiÓÉapÈtiko cepi gahapati bhikkhu hoti anuddhato -pa- evaÑ so
tena~gena pÈsaÑso.
Nemantaniko cepi gahapati bhikkhu hoti uddhato -pa- evaÑ so
tena~gena gÈrayho. Nemantaniko cepi gahapati bhikkhu hoti anuddhato -paevaÑ so tena~gena pÈsaÑso.
PaÑsuk|liko cepi gahapati bhikkhu hoti uddhato -pa- evaÑ so
tena~gena gÈrayho. PaÑsuk|liko cepi gahapati bhikkhu hoti anuddhato -paevaÑ so tena~gena pÈsaÑso.
GahapaticÊvaradharo cepi gahapati bhikkhu hoti uddhato unnaÄo capalo
mukharo vikiÓÓavÈco muÔÔhassati asampajÈno asamÈhito vibbhantacitto
pÈkatindriyo, evaÑ so tena~gena gÈrayho. GahapaticÊvaradharo cepi
gahapati bhikkhu hoti anuddhato anunnaÄo acapalo amukharo avikiÓÓavÈco
upaÔÔhitassati sampajÈno samÈhito ekaggacitto saÑvutindriyo, evaÑ so
tena~gena pÈsaÑso.
I~gha tvaÑ gahapati saÑghe dÈnaÑ1 dehi, saÑghe te dÈnaÑ dadato
cittaÑ pasÊdissati, so tvaÑ pasannacitto kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjissasÊti. EsÈhaÑ bhante ajjatagge saÑghe
dÈnaÑ dassÈmÊti. . PaÒcamaÑ.
6. HatthisÈriputtasutta
60. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ BÈrÈÓasiyaÑ viharati
Isipatane migadÈye. Tena kho pana samayena sambahulÈ therÈ bhikkh|
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ maÓÉalamÈÄe sannisinnÈ sannipatitÈ
abhidhammakathaÑ kathenti. Tatra sudaÑ ÈyasmÈ Citto HatthisÈriputto
therÈnaÑ bhikkh|naÑ abhidhammakathaÑ kathentÈnaÑ antarantarÈ kathaÑ
opÈteti. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko ÈyasmantaÑ CittaÑ
HatthisÈriputtaÑ etadavoca “mÈyasmÈ Citto HatthisÈriputto therÈnaÑ
bhikkh|naÑ
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abhidhammakathaÑ kathentÈnaÑ antarantarÈ kathaÑ opÈtesi, yÈva
kathÈpariyosÈnaÑ ÈyasmÈ Citto Ègamet|”ti. EvaÑ vutte Èyasmato Cittassa
HatthisÈriputtassa sahÈyakÈ bhikkh| ÈyasmantaÑ MahÈkoÔÔhikaÑ
etadavocuÑ “mÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko ÈyasmantaÑ CittaÑ HatthisÈriputtaÑ
apasÈdesi, paÓÉito ÈyasmÈ Citto HatthisÈriputto, pahoti cÈyasmÈ Citto
HatthisÈriputto therÈnaÑ bhikkh|naÑ abhidhammakathaÑ kathetun”ti.
DujjÈnaÑ kho etaÑ Èvuso parassa cetopariyÈyaÑ ajÈnantehi. IdhÈvuso
ekacco puggalo tÈvadeva soratasorato hoti, nivÈtanivÈto hoti,
upasantupasanto hoti, yÈva SatthÈraÑ upanissÈya viharati aÒÒataraÑ vÈ
garuÔÔhÈniyaÑ sabrahmacÈriÑ. Yato ca kho so vapakassateva SatthÈrÈ,
vapakassati garuÔÔhÈniyehi sabrahmacÈrÊhi, so saÑsaÔÔho viharati bhikkh|hi
bhikkhunÊhi upÈsakehi upÈsikÈhi raÒÒÈ rÈjamahÈmattehi titthiyehi
titthiyasÈvakehi. Tassa saÑsaÔÔhassa vissatthassa pÈkatassa
bhassamanuyuttassa viharato rÈgo cittaÑ anuddhaÑseti, so
rÈgÈnuddhaÑsitena cittena sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati.
SeyyÈthÈpi Èvuso goÓo kiÔÔhÈdo dÈmena vÈ baddho1 vaje vÈ oruddho.
Yo nu kho Èvuso evaÑ vadeyya “na dÈnÈyaÑ goÓo kiÔÔhÈdo punadeva
kiÔÔhaÑ otarissatÊ”ti. SammÈ nu kho so Èvuso vadamÈno vadeyyÈti. No
hidaÑ Èvuso, ÔhÈnaÑ hetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ so goÓo kiÔÔhÈdo dÈmaÑ vÈ
chetvÈ vajaÑ vÈ bhinditvÈ atha punadeva kiÔÔhaÑ otareyyÈti. EvamevaÑ
kho Èvuso idhekacco puggalo tÈvadeva soratasorato hoti, nivÈtanivÈto hoti,
upasantupasanto hoti, yÈva SatthÈraÑ upanissÈya viharati aÒÒataraÑ vÈ
garuÔÔhÈniyaÑ sabrahmacÈriÑ. Yato ca kho so vapakassateva SatthÈrÈ,
vapakassati garuÔÔhÈniyehi sabrahmacÈrÊhi, so saÑsaÔÔho viharati bhikkh|hi
bhikkhunÊhi upÈsakehi upÈsikÈhi raÒÒÈ rÈjamahÈmattehi titthiyehi
titthiyasÈvakehi. Tassa saÑsaÔÔhassa vissatthassa pÈkatassa
bhassamanuyuttassa viharato rÈgo cittaÑ
______________________________________________________________
1. ŒrÈme vÈ bandho (Ka)
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anuddhaÑseti, so rÈgÈnuddhaÑsitena cittena sikkhaÑ paccakkhÈya
hÊnÈyÈvattati. (1)
Idha panÈvuso ekacco puggalo vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ
jhÈnaÑ upasampajja viharati, so “lÈbhimhi paÔhamassa jhÈnassÈ”ti
saÑsaÔÔho viharati bhikkh|hi -pa- sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati.
SeyyathÈpi Èvuso cÈtumahÈpathe thullaphusitako devo vassanto1 rajaÑ
antaradhÈpeyya, cikkhallaÑ pÈtukareyya. Yo nu kho Èvuso evaÑ vadeyya
“na dÈni amusmiÑ2 cÈtumahÈpathe punadeva rajo pÈtubhavissatÊ”ti. SammÈ
nu kho so Èvuso vadamÈno vadeyyÈti. No hidaÑ Èvuso, ÔhÈnaÑ hetaÑ
Èvuso vijjati, yaÑ amusmiÑ cÈtumahÈpathe manussÈ vÈ atikkameyyuÑ,
gopas| vÈ atikkameyyuÑ, vÈtÈtapo vÈ snehagataÑ pariyÈdiyeyya, atha
punadeva rajo pÈtubhaveyyÈti. EvamevaÑ kho Èvuso idhekacco puggalo
vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. So
“lÈbhimhi paÔhamassa jhÈnassÈ”ti saÑsaÔÔho viharati bhikkh|hi -pasikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati. (2)
Idha panÈvuso ekacco puggalo vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -padutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, so “lÈbhimhi dutiyassa jhÈnassÈ”ti
saÑsaÔÔho viharati bhikkh|hi -pa- sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati.
SeyyathÈpi Èvuso gÈmassa vÈ nigamassa vÈ avid|re mahantaÑ taÄÈkaÑ,
tattha thullaphusitako devo vuÔÔho sippisambukampi sakkharakaÔhalampi
antaradhÈpeyya. Yo nu kho Èvuso evaÑ vadeyya “na dÈni amusmiÑ taÄÈke
punadeva sippisambukÈ vÈ sakkharakaÔhalÈ vÈ pÈtubhavissantÊ”ti. SammÈ nu
kho so Èvuso vadamÈno vadeyyÈti. No hidaÑ Èvuso, ÔhÈnaÑ hetaÑ Èvuso
vijjati, yaÑ amusmiÑ taÄÈke manussÈ vÈ piveyyuÑ, gopas| vÈ piveyyuÑ,
vÈtÈtapo vÈ snehagataÑ pariyÈdiyeyya, atha punadeva sippisambukÈpi
sakkharakaÔhalÈpi pÈtubhaveyyunti. EvamevaÑ kho Èvuso idhekacco
puggalo vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati. So “lÈbhimhi dutiyassa jhÈnassÈ”ti saÑsaÔÔho viharati bhikkh|hi
-pa- sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati. (3)
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Idha panÈvuso ekacco puggalo pÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ
upasampajja viharati, so “lÈbhimhi tatiyassa jhÈnassÈ”ti saÑsaÔÔho viharati
bhikkh|hi -pa- sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati. SeyyathÈpi Èvuso
purisaÑ paÓÊtabhojanaÑ bhuttÈviÑ ÈbhidosikaÑ bhojanaÑ nacchÈdeyya.
Yo nu kho Èvuso evaÑ vadeyya “na dÈni amuÑ purisaÑ punadeva
bhojanaÑ chÈdessatÊ”ti. SammÈ nu kho so Èvuso vadamÈno vadeyyÈti. No
hidaÑ Èvuso, ÔhÈnaÑ hetaÑ Èvuso vijjati, amuÑ purisaÑ paÓÊtabhojanaÑ
bhuttÈviÑ yÈvassa sÈ ojÈ kÈye Ôhassati, tÈva na aÒÒaÑ bhojanaÑ chÈdessati.
Yato ca khvassa sÈ ojÈ antaradhÈyissati, atha punadeva taÑ bhojanaÑ
chÈdeyyÈti. EvamevaÑ kho Èvuso idhekacco puggalo pÊtiyÈ ca virÈgÈ -patatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. So “lÈbhimhi tatiyassa jhÈnassÈ”ti
saÑsaÔÔho viharati bhikkh|hi -pa- sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati. (4)
Idha panÈvuso ekacco puggalo sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ
-pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, so “lÈbhimhi catutthassa
jhÈnassÈ”ti saÑsaÔÔho viharati bhikkh|hi -pa- sikkhaÑ paccakkhÈya
hÊnÈyÈvattati. SeyyathÈpi Èvuso pabbatasa~khepe udakarahado nivÈto
vigata-|miko. Yo nu kho Èvuso evaÑ vadeyya “na dÈni amusmiÑ
udakarahade punadeva |mi pÈtubhavissatÊ”ti. SammÈ nu kho so Èvuso
vadamÈno vadeyyÈti. No hidaÑ Èvuso, ÔhÈnaÑ hetaÑ Èvuso vijjati, yÈ
puratthimÈya disÈya Ègaccheyya bhusÈ vÈtavuÔÔhi, sÈ tasmiÑ udakarahade
|miÑ janeyya. YÈ pacchimÈya disÈya Ègaccheyya -pa- yÈ uttarÈya disÈya
Ègaccheyya. YÈ dakkhiÓÈya disÈya Ègaccheyya bhusÈ vÈtavuÔÔhi, sÈ tasmiÑ
udakarahade |miÑ janeyyÈti. EvamevaÑ kho Èvuso idhekacco puggalo
sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ
upasampajja viharati. So “lÈbhimhi catutthassa jhÈnassÈ”ti saÑsaÔÔho
viharati bhikkh|hi -pa- sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati. (5)
Idha panÈvuso ekacco puggalo sabbanimittÈnaÑ amanasikÈrÈ animittaÑ
cetosamÈdhiÑ upasampajja viharati, so “lÈbhimhi animittassa
cetosamÈdhissÈ”ti saÑsaÔÔho viharati bhikkh|hi bhikkhunÊhi upÈsakehi
upÈsikÈhi raÒÒÈ rÈjamahÈmattehi titthiyehi titthiya
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sÈvakehi. Tassa saÑsaÔÔhassa vissatthassa pÈkatassa bhassamanuyuttassa
viharato rÈgo cittaÑ anuddhaÑseti. So rÈgÈnuddhaÑsitena cittena sikkhaÑ
paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati, seyyathÈpi Èvuso rÈjÈ vÈ rÈjamahÈmatto vÈ
catura~giniyÈ senÈya addhÈnamaggappaÔipanno aÒÒatarasmiÑ vanasaÓÉe
ekarattiÑ vÈsaÑ upagaccheyya. Tatra1 hatthisaddena assasaddena
rathasaddena pattisaddena bheripaÓavasa~khatiÓava ninnÈdasaddena
cÊrikasaddo2 antaradhÈyeyya3. Yo nu kho Èvuso evaÑ vadeyya “na dÈni
amusmiÑ vanasaÓÉe punadeva cÊrikasaddo pÈtubhavissatÊ”ti. SammÈ nu kho
so Èvuso vadamÈno vadeyyÈti. No hidaÑ Èvuso, ÔhÈnaÑ hetaÑ Èvuso vijjati,
yaÑ so rÈjÈ vÈ rÈjamahÈmatto vÈ tamhÈ vanasaÓÉÈ pakkameyya, atha
punadeva cÊrikasaddo pÈtubhaveyyÈti. EvamevaÑ kho Èvuso idhekacco
puggalo sabbanimittÈnaÑ amanasikÈrÈ animittaÑ cetosamÈdhiÑ
upasampajja viharati. So “lÈbhimhi animittassa cetosamÈdhissÈ”ti saÑsaÔÔho
viharati bhikkh|hi bhikkhunÊhi upÈsakehi upÈsikÈhi raÒÒÈ rÈjamahÈmattehi
titthiyehi titthiyasÈvakehi. Tassa saÑsaÔÔhassa vissatthassa pÈkatassa
bhassamanuyuttassa viharato rÈgo cittaÑ anuddhaÑseti, so
rÈgÈnuddhaÑsitena cittena sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattatÊti. (6)
Atha kho ÈyasmÈ Citto HatthisÈriputto aparena samayena sikkhaÑ
paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati. Atha kho Cittassa HatthisÈriputtassa sahÈyakÈ
bhikkh| yenÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ
ÈyasmantaÑ MahÈkoÔÔhikaÑ etadavocuÑ “kiÑ nu kho ÈyasmatÈ
MahÈkoÔÔhikena Citto HatthisÈriputto cetasÈ ceto paricca vidito ‘imÈsaÒca
imÈsaÒca vihÈrasamÈpattÊnaÑ Citto HatthisÈriputto lÈbhÊ, atha ca pana
sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattissatÊ’ti. UdÈhu devatÈ etamatthaÑ
ÈrocesuÑ ‘citto bhante HatthisÈriputto imÈsaÒca imÈsaÒca
vihÈrasamÈpattÊnaÑ lÈbhÊ, atha ca pana sikkhaÑ paccakkhÈya
hÊnÈyÈvattissatÊ’ti”. CetasÈ ceto paricca vidito me Èvuso Citto
HatthisÈriputto “imÈsaÒca imÈsaÒca vihÈrasamÈpattÊnaÑ lÈbhÊ, atha ca pana
sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattissatÊ”ti. DevatÈpi me
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1. Tattha (SÊ, I)
3. AntaradhÈpeyya (SyÈ, I, Ka)
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etamatthaÑ ÈrocesuÑ “Citto bhante HatthisÈriputto imÈsaÒca imÈsaÒca
vihÈrasamÈpattÊnaÑ lÈbhÊ, atha ca pana sikkhaÑ paccakkhÈya
hÊnÈyÈvattissatÊ”ti.
Atha kho Cittassa HatthisÈriputtassa sahÈyakÈ bhikkh| yena BhagavÈ
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ
“Citto bhante HatthisÈriputto imÈsaÒca imÈsaÒca vihÈrasamÈpattÊnaÑ lÈbhÊ,
atha ca pana sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattatÊ”ti. Na bhikkhave Citto
ciraÑ sarissati1 nekkhammassÈti.
Atha kho Citto HatthisÈriputto nacirasseva kesamassuÑ ohÈretvÈ
kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbaji. Atha kho
ÈyasmÈ Citto HatthisÈriputto 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 Citto HatthisÈriputto arahataÑ ahosÊti.
. ChaÔÔhaÑ.
7. Majjhesutta
61. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ BÈrÈÓasiyaÑ viharati
Isipatane migadÈye. Tena kho pana samayena sambahulÈnaÑ therÈnaÑ
bhikkh|naÑ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈnaÑ maÓÉalamÈÄe
sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ ayamantarÈkathÈ udapÈdi “vuttamidaÑ Èvuso
BhagavatÈ pÈrÈyane MetteyyapaÒhe–
* ‘Yo ubhonte viditvÈna, majjhe mantÈ na lippati2.
TaÑ br|mi mahÈpurisoti, sodha sibbini3 maccagÈ’ti.
Katamo nu kho Èvuso eko anto, katamo dutiyo anto, kiÑ majjhe. KÈ
sibbinÊ”ti. EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu there
______________________________________________________________
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* Khu 1. 435; Khu 8. 7 piÔÔhesu.
3. Sibbani (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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bhikkh| etadavoca “phasso kho Èvuso eko anto, phassasamudayo dutiyo
anto, phassanirodho majjhe, taÓhÈ sibbinÊ, taÓhÈ hi naÑ sibbati tassa tasseva
bhavassa abhinibbattiyÈ. EttÈvatÈ kho Èvuso bhikkhu abhiÒÒeyyaÑ
abhijÈnÈti, pariÒÒeyyaÑ parijÈnÈti, abhiÒÒeyyaÑ abhijÈnanto1 pariÒÒeyyaÑ
parijÈnanto2 diÔÔheva dhamme dukkhassantakaro hotÊ”ti.
EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu there bhikkh| etadavoca “atÊtaÑ kho
Èvuso eko anto, anÈgataÑ dutiyo anto, paccuppannaÑ majjhe, taÓhÈ sibbinÊ,
taÓhÈ hi naÑ sibbati tassa tasseva bhavassa abhinibbattiyÈ. EttÈvatÈ kho
Èvuso bhikkhu abhiÒÒeyyaÑ abhijÈnÈti, pariÒÒeyyaÑ parijÈnÈti,
abhiÒÒeyyaÑ abhijÈnanto pariÒÒeyyaÑ parijÈnanto diÔÔheva dhamme
dukkhassantakaro hotÊ”ti.
EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu there bhikkh| etadavoca “sukhÈ Èvuso
vedanÈ eko anto, dukkhÈ vedanÈ dutiyo anto, adukkhamasukhÈ vedanÈ
majjhe, taÓhÈ sibbinÊ, taÓhÈ hi naÑ sibbati tassa tasseva bhavassa
abhinibbattiyÈ. EttÈvatÈ kho Èvuso bhikkhu abhiÒÒeyyaÑ abhijÈnÈti,
pariÒÒeyyaÑ parijÈnÈti, abhiÒÒeyyaÑ abhijÈnanto pariÒÒeyyaÑ parijÈnanto
diÔÔheva dhamme dukkhassantakaro hotÊ”ti.
EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu there bhikkh| etadavoca “nÈmaÑ kho
Èvuso eko anto, r|paÑ dutiyo anto, viÒÒÈÓaÑ majjhe, taÓhÈ sibbinÊ, taÓhÈ hi
naÑ sibbati tassa tasseva bhavassa abhinibbattiyÈ. EttÈvatÈ kho Èvuso
bhikkhu abhiÒÒeyyaÑ abhijÈnÈti, pariÒÒeyyaÑ parijÈnÈti, abhiÒÒeyyaÑ
abhijÈnanto pariÒÒeyyaÑ parijÈnanto diÔÔheva dhamme dukkhassantakaro
hotÊ”ti.
EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu there bhikkh| etadavoca “cha kho Èvuso
ajjhattikÈni ÈyatanÈni eko anto, cha bÈhirÈni ÈyatanÈni dutiyo anto,
viÒÒÈÓaÑ majjhe, taÓhÈ sibbinÊ, taÓhÈ hi naÑ sibbati tassa tasseva bhavassa
abhinibbattiyÈ. EttÈvatÈ kho
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Èvuso bhikkhu abhiÒÒeyyaÑ abhijÈnÈti, pariÒÒeyyaÑ parijÈnÈti,
abhiÒÒeyyaÑ abhijÈnanto pariÒÒeyyaÑ parijÈnanto diÔÔheva dhamme
dukkhassantakaro hotÊ”ti.
EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu there bhikkh| etadavoca “sakkÈyo kho
Èvuso eko anto, sakkÈyasamudayo dutiyo anto, sakkÈyanirodho majjhe,
taÓhÈ sibbinÊ, taÓhÈ hi naÑ sibbati tassa tasseva bhavassa abhinibbattiyÈ.
EttÈvatÈ kho Èvuso bhikkhu abhiÒÒeyyaÑ abhijÈnÈti, pariÒÒeyyaÑ
parijÈnÈti, abhiÒÒeyyaÑ abhijÈnanto1 pariÒÒeyyaÑ parijÈnanto1 diÔÔheva
dhamme dukkhassantakaro hotÊ”ti.
EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu there bhikkh| etadavoca “byÈkataÑ kho
Èvuso amhehi sabbeheva yathÈsakaÑ paÔibhÈnaÑ, ÈyÈmÈvuso yena BhagavÈ
tenupasa~kamissÈma, upasa~kamitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocessÈma.
YathÈ no BhagavÈ byÈkarissati, tathÈ naÑ dhÈressÈmÈ”ti. “EvamÈvuso”ti
kho therÈ bhikkh| tassa bhikkhuno paccassosuÑ. Atha kho therÈ bhikkh|
yena BhagavÈ tenupa sa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho therÈ bhikkh|
yÈvatako ahosi sabbeheva saddhiÑ kathÈsallÈpo, taÑ sabbaÑ Bhagavato
ÈrocesuÑ “kassa nu kho bhante subhÈsitan”ti. SabbesaÑ vo bhikkhave
subhÈsitaÑ pariyÈyena, api ca yaÑ mayÈ sandhÈya bhÈsitaÑ pÈrÈyane
MetteyyapaÒhe–
“Yo ubhonte viditvÈna, majjhe mantÈ na lippati.
TaÑ br|mi ‘mahÈpuriso’ti, sodha sibbinimaccagÈ”ti.
TaÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti
kho therÈ bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca “phasso kho
bhikkhave eko anto, phassasamudayo dutiyo anto, phassanirodho majjhe,
taÓhÈ sibbinÊ, taÓhÈ hi naÑ sibbati tassa tasseva bhavassa abhinibbattiyÈ.
EttÈvatÈ kho bhikkhave bhikkhu abhiÒÒeyyaÑ abhijÈnÈti, pariÒÒeyyaÑ
parijÈnÈti, abhiÒÒeyyaÑ
______________________________________________________________
1. Sabbatthapi evameva dissati.
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abhijÈnanto pariÒÒeyyaÑ parijÈnanto diÔÔheva dhamme dukkhassantakaro
hotÊ”ti. . SattamaÑ.
8. PurisindriyaÒÈÓasutta
62. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu cÈrikaÑ
caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ yena DaÓÉakappakaÑ nÈma
KosalÈnaÑ nigamo tadavasari. Atha kho BhagavÈ maggÈ okkamma
aÒÒatarasmiÑ rukkham|le paÒÒatte Èsane nisÊdi. Te ca bhikkh|
DaÓÉakappakaÑ pavisiÑsu ÈvasathaÑ pariyesituÑ.
Atha kho ÈyasmÈ Œnando sambahulehi bhikkh|hi saddhiÑ yena
AciravatÊ nadÊ tenupasa~kami gattÈni parisiÒcituÑ, AciravatiyÈ nadiyÈ
gattÈni parisiÒcitvÈ paccuttaritvÈ ekacÊvaro aÔÔhÈsi gattÈni pubbÈpayamÈno.
Atha kho aÒÒataro bhikkhu yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “kiÑ nu kho Èvuso
Œnanda sabbaÑ cetaso samannÈharitvÈ nu kho Devadatto BhagavatÈ
byÈkato ‘ÈpÈyiko Devadatto nerayiko kappaÔÔho atekiccho’ti, * udÈhu
kenacideva pariyÈyenÈ”ti. EvaÑ kho panetaÑ Èvuso BhagavatÈ byÈkatanti.
Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho
ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “idhÈhaÑ bhante sambahulehi
bhikkh|hi saddhiÑ yena AciravatÊ nadÊ tenupasa~kamiÑ gattÈni
parisiÒcituÑ, AciravatiyÈ nadiyÈ gattÈni parisiÒcitvÈ paccuttaritvÈ ekacÊvaro
aÔÔhÈsiÑ gattÈni pubbÈpayamÈno. Atha kho bhante aÒÒataro bhikkhu
yenÈhaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ maÑ etadavoca “kiÑ nu kho Èvuso
Œnanda sabbaÑ cetaso samannÈharitvÈ nu kho Devadatto BhagavatÈ
byÈkato “ÈpÈyiko Devadatto nerayiko kappaÔÔho atekiccho’ti, udÈhu
kenacideva pariyÈyenÈ”ti. EvaÑ vutte ahaÑ bhante taÑ bhikkhuÑ
etadavocaÑ “evaÑ kho panetaÑ Èvuso BhagavatÈ byÈkatan”ti.
______________________________________________________________
* Vi 4. 365; AÑ 3. 10 piÔÔhesu passitabbaÑ.
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So vÈ1 kho Œnanda bhikkhu navo bhavissati acirapabbajito, thero vÈ
pana bÈlo abyatto. KathaÑ hi nÈma yaÑ mayÈ ekaÑsena byÈkataÑ tattha
dvejjhaÑ Èpajjissati, nÈhaÑ Œnanda aÒÒaÑ ekapUggalampi samanupassÈmi,
yo evaÑ mayÈ sabbaÑ cetaso samannÈharitvÈ byÈkato yathayidaÑ
Devadatto. YÈvakÊvaÒcÈhaÑ Œnanda Devadattassa
vÈlaggakoÔinittudanamattampi sukkadhammaÑ addasaÑ, neva tÈvÈhaÑ
DevadattaÑ byÈkÈsiÑ “ÈpÈyiko Devadatto nerayiko kappaÔÔho atekiccho”ti.
Yato ca kho ahaÑ Œnanda Devadattassa vÈlaggakoÔinittudanamattampi
sukkadhammaÑ na addasaÑ, athÈhaÑ DevadattaÑ byÈkÈsiÑ “ÈpÈyiko
Devadatto nerayiko kappaÔÔho atekiccho”ti.
SeyyÈthÈpi Œnanda g|thak|po sÈdhikaporiso p|ro g|thassa samatittiko,
tatra puriso sasÊsako nimuggo assa, tassa kocideva puriso uppajjeyya
atthakÈmo hitakÈmo yogakkhemakÈmo tamhÈ g|thak|pÈ uddharitukÈmo. So
taÑ g|thak|paÑ samantÈnuparigacchanto neva passeyya tassa purisassa
vÈlaggakoÔinittudanamattampi g|thena amakkhitaÑ, yattha taÑ gahetvÈ
uddhareyya. EvamevaÑ kho ahaÑ Œnanda yato Devadattassa
vÈlaggakoÔinittudanamattampi sukkadhammaÑ na addasaÑ, athÈhaÑ
DevadattaÑ byÈkÈsiÑ “ÈpÈyiko Devadatto nerayiko kappaÔÔho atekiccho”ti.
Sace tumhe Œnanda suÓeyyÈtha TathÈgatassa purisindriyaÒÈÓÈni
vibhajissÈmÊti2.
Etassa BhagavÈ kÈlo, etassa Sugata kÈlo, yaÑ BhagavÈ
purisindriyaÒÈÓÈni vibhajeyya, Bhagavato sutvÈ bhikkh| dhÈressantÊti.
TenahÈnanda suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ
bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca–
IdhÈhaÑ Œnanda ekaccaÑ puggalaÑ evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi
“imassa kho puggalassa vijjamÈnÈ kusalÈpi dhammÈ akusalÈpi dhammÈ”ti.
TamenaÑ aparena samayena evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi “imassa
kho puggalassa kusalÈ dhammÈ antarahitÈ, akusalÈ dhammÈ
______________________________________________________________
1. So ca (SyÈ)

2. VibhajantassÈti (SÊ, SyÈ, I)
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sammukhÊbh|tÈ. Atthi ca khvassa kusalam|laÑ asamucchinnaÑ, tamhÈ
tassa kusalÈ kusalaÑ pÈtubhavissati. EvamayaÑ puggalo ÈyatiÑ
aparihÈnadhammo bhavissatÊ”ti. SeyyathÈpi Œnanda bÊjÈni akhaÓÉÈni ap|tÊni
avÈtÈtapahatÈni sÈradÈni sukhasayitÈni sukhette suparikammakatÈya
bh|miyÈ nikkhittÈni, jÈneyyÈsi tvaÑ Œnanda “imÈni bÊjÈni vuddhiÑ
vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissantÊ”ti. EvaÑ bhante. EvamevaÑ kho ahaÑ
Œnanda idhekaccaÑ puggalaÑ evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi “imassa
kho puggalassa vijjamÈnÈ kusalÈpi dhammÈ akusalÈpi dhammÈ”ti. TamenaÑ
aparena samayena evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi “imassa kho
puggalassa kusalÈ dhammÈ antarahitÈ, akusalÈ dhammÈ sammukhÊbh|tÈ.
Atthi ca khvassa kusalam|laÑ asamucchinnaÑ, tamhÈ tassa kusalÈ kusalaÑ
pÈtubhavissati. EvamayaÑ puggalo ÈyatiÑ aparihÈnadhammo bhavissatÊ”ti.
Evampi kho Œnanda TathÈgatassa purisapuggalo cetasÈ ceto paricca vidito
hoti, evampi kho Œnanda TathÈgatassa purisindriyaÒÈÓaÑ cetasÈ ceto
paricca viditaÑ hoti, evampi kho Œnanda TathÈgatassa ÈyatiÑ
dhammasamuppÈdo cetasÈ ceto paricca vidito hoti. (1)
Idha panÈhaÑ Œnanda ekaccaÑ puggalaÑ evaÑ cetasÈ ceto paricca
pajÈnÈmi “imassa kho puggalassa vijjamÈnÈ kusalÈpi dhammÈ akusalÈpi
dhammÈ”ti. TamenaÑ aparena samayena evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi
“imassa kho puggalassa akusalÈ dhammÈ antarahitÈ, kusalÈ dhammÈ
sammukhÊbh|tÈ. Atthi ca khvassa akusalam|laÑ asamucchinnaÑ, tamhÈ
tassa akusalÈ akusalaÑ pÈtubhavissati. EvamayaÑ puggalo ÈyatiÑ
parihÈnadhammo bhavissatÊ”ti. SeyyathÈpi Œnanda bÊjÈni akhaÓÉÈni ap|tÊni
avÈtÈtapahatÈni sÈradÈni sukhasayitÈni puthusilÈya nikkhittÈni, jÈneyyÈsi
tvaÑ Œnanda “nayimÈni bÊjÈni vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissantÊ”ti.
EvaÑ bhante. EvamevaÑ kho ahaÑ Œnanda idhekaccaÑ puggalaÑ evaÑ
cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi “imassa kho puggalassa vijjamÈnÈ kusalÈpi
dhammÈ akusalÈpi dhammÈ”ti. TamenaÑ aparena samayena evaÑ cetasÈ
ceto paricca pajÈnÈmi “imassa kho puggalassa akusalÈ dhammÈ antarahitÈ,
kusalÈ dhammÈ sammukhÊbh|tÈ. Atthi ca khvassa akusalam|laÑ
asamucchinnaÑ, tamhÈ tassa akusalÈ akusalaÑ
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pÈtubhavissati. EvamayaÑ puggalo ÈyatiÑ parihÈnadhammo bhavissatÊ”ti.
Evampi kho Œnanda TathÈgatassa purisapuggalo cetasÈ ceto paricca vidito
hoti, evampi kho Œnanda TathÈgatassa purisindriyaÒÈÓaÑ cetasÈ ceto
paricca viditaÑ hoti, evampi kho Œnanda TathÈgatassa ÈyatiÑ
dhammasamuppÈdo cetasÈ ceto paricca vidito hoti. (2)
Idha panÈhaÑ Œnanda ekaccaÑ puggalaÑ evaÑ cetasÈ ceto paricca
pajÈnÈmi “imassa kho puggalassa vijjamÈnÈ kusalÈpi dhammÈ akusalÈpi
dhammÈ”ti. TamenaÑ aparena samayena evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi
“natthi imassa puggalassa vÈlaggakoÔinittudanamattopi sukko dhammo,
samannÈgatoyaÑ puggalo ekantakÈÄakehi akusalehi dhammehi, kÈyassa
bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjissatÊ”ti.
SeyyÈthÈpi Œnanda bÊjÈni khaÓÉÈni p|tÊni vÈtÈtapahatÈni sukhette
suparikammakatÈya bh|miyÈ nikkhittÈni, jÈneyyÈsi tvaÑ Œnanda “nayimÈni
bÊjÈni vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissantÊ”ti. EvaÑ bhante. EvamevaÑ
kho ahaÑ Œnanda idhekaccaÑ puggalaÑ evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi
“imassa kho puggalassa vijjamÈnÈ kusalÈpi dhammÈ akusalÈpi dhammÈ”ti.
TamenaÑ aparena samayena evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi “natthi
imassa puggalassa vÈlaggakoÔi nittudanamattopi sukko dhammo,
samannÈgatoyaÑ puggalo ekantakÈÄakehi akusalehi dhammehi, kÈyassa
bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjissatÊ”ti.
Evampi kho Œnanda TathÈgatassa purisapuggalo cetasÈ ceto paricca vidito
hoti, evampi kho Œnanda TathÈgatassa purisindriyaÒÈÓaÑ cetasÈ ceto
paricca viditaÑ hoti, evampi kho Œnanda TathÈgatassa ÈyatiÑ
dhammasamuppÈdo cetasÈ ceto paricca vidito hotÊti. (3)
EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca–sakkÈ nu kho
bhante imesaÑ tiÓÓaÑ puggalÈnaÑ aparepi tayo puggalÈ sappaÔibhÈgÈ
paÒÒÈpetunti. “SakkÈ ŒnandÈ”ti BhagavÈ avoca. IdhÈhaÑ Œnanda ekaccaÑ
puggalaÑ evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi “imassa kho puggalassa
vijjamÈnÈ kusalÈpi dhammÈ akusalÈpi dhammÈ”ti. TamenaÑ aparena
samayena evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi “imassa kho puggalassa kusalÈ
dhammÈ antarahitÈ, akusalÈ dhammÈ sammukhÊbh|tÈ. Atthi ca khvassa
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kusalam|laÑ asamucchinnaÑ, tampi sabbena sabbaÑ samugghÈtaÑ
gacchati. EvamayaÑ puggalo ÈyatiÑ parihÈnadhammo bhavissatÊ”ti.
SeyyathÈpi Œnanda a~gÈrÈni ÈdittÈni sampajjalitÈni sajotibh|tÈni puthusilÈya
nikkhittÈni, jÈneyyÈsi tvaÑ Œnanda “nayimÈni a~gÈrÈni vuddhiÑ vir|ÄhiÑ
vepullaÑ ÈpajjissantÊ”ti. EvaÑ bhante. SeyyathÈpi vÈ pana Œnanda
sÈyanhasamayaÑ1 s|riye ogacchante jÈneyyÈsi tvaÑ Œnanda “Èloko
antaradhÈyissati, andhakÈro pÈtubhavissatÊ”ti. EvaÑ bhante. SeyyathÈpi vÈ
panÈnanda abhido addharattaÑ bhattakÈlasamaye jÈneyyÈsi tvaÑ Œnanda
“Èloko antarahito, andhakÈro pÈtubh|to”ti. EvaÑ bhante. EvamevaÑ kho
ahaÑ Œnanda idhekaccaÑ puggalaÑ evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi
“imassa kho puggalassa vijjamÈnÈ kusalÈpi dhammÈ akusalÈpi dhammÈ”ti.
TamenaÑ aparena samayena evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi “imassa
kho puggalassa kusalÈ dhammÈ antarahitÈ, akusalÈ dhammÈ
sammukhÊbh|tÈ. Atthi ca khvassa kusalam|laÑ asamucchinnaÑ, tampi
sabbena sabbaÑ samugghÈtaÑ gacchati. EvamayaÑ puggalo ÈyatiÑ
parihÈnadhammo bhavissatÊ”ti. Evampi kho Œnanda TathÈgatassa
purisapuggalo cetasÈ ceto paricca vidito hoti, evampi kho Œnanda
TathÈgatassa purisindriyaÒÈÓaÑ cetasÈ ceto paricca viditaÑ hoti, evampi
kho Œnanda TathÈgatassa ÈyatiÑ dhammasamuppÈdo cetasÈ ceto paricca
vidito hoti. (4)
Idha panÈhaÑ Œnanda ekaccaÑ puggalaÑ evaÑ cetasÈ ceto paricca
pajÈnÈmi “imassa kho puggalassa vijjamÈnÈ kusalÈpi dhammÈ akusalÈpi
dhammÈ”ti. TamenaÑ aparena samayena evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi
“imassa kho puggalassa akusalÈ dhammÈ antarahitÈ, kusalÈ dhammÈ
sammukhÊbh|tÈ. Atthi ca khvassa akusalam|laÑ asamucchinnaÑ, tampi
sabbena sabbaÑ samugghÈtaÑ gacchati. EvamayaÑ puggalo ÈyatiÑ
aparihÈnadhammo bhavissatÊ”ti. SeyyathÈpi Œnanda a~gÈrÈni ÈdittÈni
sampajjalitÈni sajotibh|tÈni sukkhe tiÓapuÒje vÈ kaÔÔhapuÒje vÈ nikkhittÈni,
jÈneyyÈsi tvaÑ Œnanda “imÈni a~gÈrÈni vuÉÉhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ
ÈpajjissantÊ”ti. EvaÑ bhante. SeyyathÈpi
______________________________________________________________
1. SÈyanhasamaye (SyÈ, Ka)
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vÈ panÈnanda rattiyÈ pacc|sasamayaÑ1 s|riye uggacchante jÈneyyÈsi tvaÑ
Œnanda “andhakÈro antaradhÈyissati, Èloko pÈtubhavissatÊ”ti. EvaÑ bhante.
SeyyathÈpi vÈ panÈnanda abhido majjhanhike bhattakÈlasamaye jÈneyyÈsi
tvaÑ Œnanda “andhakÈro antarahito, Èloko pÈtubh|to”ti. EvaÑ bhante.
EvamevaÑ kho ahaÑ Œnanda idhekaccaÑ puggalaÑ evaÑ cetasÈ ceto
paricca pajÈnÈmi “imassa kho puggalassa vijjamÈnÈ kusalÈpi dhammÈ
akusalÈpi dhammÈ”ti. TamenaÑ aparena samayena evaÑ cetasÈ ceto paricca
pajÈnÈmi “imassa kho puggalassa akusalÈ dhammÈ antarahitÈ, kusalÈ
dhammÈ sammukhÊbh|tÈ. Atthi ca khvassa akusalam|laÑ asamucchinnaÑ,
tampi sabbena sabbaÑ samugghÈtaÑ gacchati. EvamayaÑ puggalo ÈyatiÑ
aparihÈnadhammo bhavissatÊ”ti. Evampi kho Œnanda TathÈgatassa
purisapuggalo cetasÈ ceto paricca vidito hoti, evampi kho Œnanda
TathÈgatassa purisindriyaÒÈÓaÑ cetasÈ ceto paricca viditaÑ hoti, evampi
kho Œnanda TathÈgatassa ÈyatiÑ dhammasamuppÈdo cetasÈ ceto paricca
vidito hoti. (5)
Idha panÈhaÑ Œnanda ekaccaÑ puggalaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi
“imassa kho puggalassa vijjamÈnÈ kusalÈpi dhammÈ akusalÈpi dhammÈ”ti.
TamenaÑ aparena samayena evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi “natthi
imassa puggalassa vÈlaggakoÔi nittudanamattopi akusalo dhammo,
samannÈgatoyaÑ puggalo ekantasukkehi anavajjehi dhammehi, diÔÔheva
dhamme parinibbÈyissatÊ”ti. SeyyathÈpi Œnanda a~gÈrÈni sÊtÈni nibbutÈni
sukkhe tiÓapuÒje vÈ kaÔÔhapuÒje vÈ nikkhittÈni, jÈneyyÈsi tvaÑ Œnanda
“nayimÈni a~gÈrÈni vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissantÊ”ti. EvaÑ
bhante. EvamevaÑ kho ahaÑ Œnanda idhekaccaÑ puggalaÑ evaÑ cetasÈ
ceto paricca pajÈnÈmi “imassa kho puggalassa vijjamÈnÈ kusalÈpi dhammÈ
akusalÈpi dhammÈ”ti. TamenaÑ aparena samayena evaÑ cetasÈ ceto paricca
pajÈnÈmi “natthi imassa puggalassa vÈlaggakoÔinittudanamattopi akusalo
dhammo, samannÈgatoyaÑ puggalo ekantasukkehi anavajjehi dhammehi,
diÔÔheva dhamme parinibbÈyissatÊ”ti. Evampi kho Œnanda TathÈgatassa
purisapuggalo cetasÈ ceto paricca vidito hoti, evampi kho Œnanda
TathÈgatassa
______________________________________________________________
1. Rattipacc|sasamaye (Ka)
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purisindriyaÒÈÓaÑ cetasÈ ceto paricca viditaÑ hoti, evampi kho Œnanda
TathÈgatassa ÈyatiÑ dhammasamuppÈdo cetasÈ ceto paricca vidito hoti. (6)
TatrÈnanda ye te purimÈ tayo puggalÈ, tesaÑ tiÓÓaÑ puggalÈnaÑ eko
aparihÈnadhammo, eko parihÈnadhammo, eko ÈpÈyiko nerayiko. TatrÈnanda
yeme pacchimÈ tayo puggalÈ, imesaÑ tiÓÓaÑ puggalÈnaÑ eko
parihÈnadhammo, eko aparihÈnadhammo, eko parinibbÈnadhammoti. .
AÔÔhamaÑ.
9. Nibbedhikasutta
63. NibbedhikapariyÈyaÑ vo bhikkhave dhammapariyÈyaÑ desessÈmi,
taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho
te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
Katamo ca so bhikkhave nibbedhikapariyÈyo dhammapariyÈyo? KÈmÈ
bhikkhave veditabbÈ, kÈmÈnaÑ nidÈnasambhavo veditabbo, kÈmÈnaÑ
vemattatÈ veditabbÈ, kÈmÈnaÑ vipÈko veditabbo, kÈmanirodho1 veditabbo,
kÈmanirodhagÈminÊ2 paÔipadÈ veditabbÈ. (1)
VedanÈ bhikkhave veditabbÈ, vedanÈnaÑ nidÈnasambhavo veditabbo,
vedanÈnaÑ vemattatÈ veditabbÈ, vedanÈnaÑ vipÈko veditabbo,
vedanÈnirodho veditabbo, vedanÈnirodhagÈminÊ paÔipadÈ veditabbÈ. (2)
SaÒÒÈ bhikkhave veditabbÈ, saÒÒÈnaÑ nidÈnasambhavo veditabbo,
saÒÒÈnaÑ vemattatÈ veditabbÈ, saÒÒÈnaÑ vipÈko veditabbo, saÒÒÈnirodho
veditabbo, saÒÒÈnirodhagÈminÊ paÔipadÈ veditabbÈ. (3)
ŒsavÈ bhikkhave veditabbÈ, ÈsavÈnaÑ nidÈnasambhavo veditabbo,
ÈsavÈnaÑ vemattatÈ veditabbÈ, ÈsavÈnaÑ vipÈko veditabbo, Èsavanirodho
veditabbo, ÈsavanirodhagÈminÊ paÔipadÈ veditabbÈ. (4)
______________________________________________________________
1. KÈmÈnaÑ nirodho (Ka) evaÑ vedanÈnirodho-iccÈdÊsupi.
2. KÈmÈnaÑ nirodhagÈminÊ (Ka) evaÑ vedanÈnirodhagÈminÊ-iccÈdÊsupi.
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KammaÑ bhikkhave veditabbaÑ, kammÈnaÑ nidÈnasambhavo
veditabbo, kammÈnaÑ vemattatÈ veditabbÈ, kammÈnaÑ vipÈko veditabbo,
kammanirodho veditabbo, kammanirodhagÈminÊ paÔipadÈ veditabbÈ. (5)
DukkhaÑ bhikkhave veditabbaÑ, dukkhassa nidÈnasambhavo
veditabbo, dukkhassa vemattatÈ veditabbÈ, dukkhassa vipÈko veditabbo,
dukkhanirodho veditabbo, dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ veditabbÈ. (6)
“KÈmÈ bhikkhave veditabbÈ, kÈmÈnaÑ nidÈnasambhavo veditabbo,
kÈmÈnaÑ vemattatÈ veditabbÈ, kÈmÈnaÑ vipÈko veditabbo, kÈmanirodho
veditabbo, kÈmanirodhagÈminÊ paÔipadÈ veditabbÈ”ti iti kho panetaÑ
vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. + PaÒcime bhikkhave kÈmaguÓÈ
cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ.
SotaviÒÒeyyÈ saddÈ. GhÈnaviÒÒeyyÈ gandhÈ. JivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ.
KÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ
rajanÊyÈ. Api ca kho bhikkhave nete kÈmÈ, kÈmaguÓÈ nÈmete1 ariyassa
vinaye vuccanti.
* Sa~kapparÈgo purisassa kÈmo,
Nete2 kÈmÈ yÈni citrÈni loke.
Sa~kapparÈgo purisassa kÈmo,
TiÔÔhanti citrÈni tatheva loke.
Athettha dhÊrÈ vinayanti chandanti.
Katamo ca bhikkhave kÈmÈnaÑ nidÈnasambhavo? Phasso bhikkhave
kÈmÈnaÑ nidÈnasambhavo.
KatamÈ ca bhikkhave kÈmÈnaÑ vemattatÈ? AÒÒo bhikkhave kÈmo
r|pesu. AÒÒo kÈmo saddesu. AÒÒo kÈmo gandhesu. AÒÒo kÈmo rasesu.
AÒÒo kÈmo phoÔÔhabbesu. AyaÑ vuccati bhikkhave kÈmÈnaÑ vemattatÈ.
______________________________________________________________
+ Ma 1. 119; SaÑ 2. 427 piÔÔhesu.

* Abhi 4. 275 piÔÔhe.

1. Te kÈmaguÓÈ nÈma nete kÈmÈ (Ka)

2. Na te (SyÈ)
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Katamo ca bhikkhave kÈmÈnaÑ vipÈko? YaÑ kho bhikkhave
kÈmayamÈno tajjaÑ tajjaÑ attabhÈvaÑ abhinibbatteti puÒÒabhÈgiyaÑ vÈ
apuÒÒabhÈgiyaÑ vÈ. AyaÑ vuccati bhikkhave kÈmÈnaÑ vipÈko.
Katamo ca bhikkhave kÈmanirodho? Phassanirodho1 bhikkhave
kÈmanirodho. Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo kÈmanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ
sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo sammÈsati sammÈsamÈdhi.
Yato kho2 bhikkhave ariyasÈvako evaÑ kÈme pajÈnÈti, evaÑ kÈmÈnaÑ
nidÈnasambhavaÑ pajÈnÈti, evaÑ kÈmÈnaÑ vemattataÑ pajÈnÈti, evaÑ
kÈmÈnaÑ vipÈkaÑ pajÈnÈti, evaÑ kÈmanirodhaÑ pajÈnÈti, evaÑ
kÈmanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. So imaÑ nibbedhikaÑ
brahmacariyaÑ pajÈnÈti kÈmanirodhaÑ. “KÈmÈ bhikkhave veditabbÈ -pakÈmanirodhagÈminÊ3 paÔipadÈ veditabbÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ
paÔicca vuttaÑ. (1)
“VedanÈ bhikkhave veditabbÈ -pa- vedanÈnirodhagÈminÊ paÔipadÈ
veditabbÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Tisso imÈ
bhikkhave vedanÈ–sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ.
Katamo ca bhikkhave vedanÈnaÑ nidÈnasambhavo? Phasso bhikkhave
vedanÈnaÑ nidÈnasambhavo.
KatamÈ ca bhikkhave vedanÈnaÑ vemattatÈ? Atthi bhikkhave sÈmisÈ
sukhÈ vedanÈ, atthi nirÈmisÈ sukhÈ vedanÈ, atthi sÈmisÈ dukkhÈ vedanÈ,
atthi nirÈmisÈ dukkhÈ vedanÈ, atthi sÈmisÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ, atthi
nirÈmisÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ. AyaÑ vuccati bhikkhave vedanÈnaÑ
vemattatÈ.
Katamo ca bhikkhave vedanÈnaÑ vipÈko? YaÑ kho bhikkhave
vediyamÈno4 tajjaÑ tajjaÑ attabhÈvaÑ abhinibbatteti puÒÒabhÈgiyaÑ vÈ
apuÒÒabhÈgiyaÑ vÈ. AyaÑ vuccati bhikkhave vedanÈnaÑ vipÈko.
______________________________________________________________
1. PhassanirodhÈ (SyÈ)
3. Sabbatthapi evameva dissati.

2. Yato ca kho (bah|su)
4. VedayamÈno (SyÈ, KaÑ) AÑ 1. 554 piÔÔhepi.
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Katamo ca bhikkhave vedanÈnirodho? Phassanirodho1 bhikkhave
vedanÈnirodho. Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo vedanÈnirodhagÈminÊ
paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi.
Yato kho bhikkhave ariyasÈvako evaÑ vedanaÑ pajÈnÈti, evaÑ
vedanÈnaÑ nidÈnasambhavaÑ pajÈnÈti, evaÑ vedanÈnaÑ vemattataÑ
pajÈnÈti, evaÑ vedanÈnaÑ vipÈkaÑ pajÈnÈti, evaÑ vedanÈnirodhaÑ
pajÈnÈti, evaÑ vedanÈnirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. So imaÑ
nibbedhikaÑ brahmacariyaÑ pajÈnÈti vedanÈnirodhaÑ. “VedanÈ bhikkhave
veditabbÈ -pa- vedanÈnirodhagÈminÊ paÔipadÈ veditabbÈ”ti iti yaÑ taÑ
vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. (2)
“SaÒÒÈ bhikkhave veditabbÈ -pa- saÒÒÈnirodhagÈminÊ paÔipadÈ
veditabbÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ, chayimÈ
bhikkhave saÒÒÈ r|pasaÒÒÈ saddasaÒÒÈ gandhasaÒÒÈ rasasaÒÒÈ
phoÔÔhabbasaÒÒÈ dhammasaÒÒÈ.
Katamo ca bhikkhave saÒÒÈnaÑ nidÈnasambhavo? Phasso bhikkhave
saÒÒÈnaÑ nidÈnasambhavo.
KatamÈ ca bhikkhave saÒÒÈnaÑ vemattatÈ? AÒÒÈ bhikkhave saÒÒÈ
r|pesu. AÒÒÈ saÒÒÈ saddesu2. AÒÒÈ saÒÒÈ gandhesu. AÒÒÈ saÒÒÈ rasesu.
AÒÒÈ saÒÒÈ phoÔÔhabbesu. AÒÒÈ saÒÒÈ dhammesu. AyaÑ vuccati bhikkhave
saÒÒÈnaÑ vemattatÈ.
Katamo ca bhikkhave saÒÒÈnaÑ vipÈko? VohÈravepakkaÑ3 bhikkhave
saÒÒaÑ4 vadÈmi. YathÈ yathÈ naÑ saÒjÈnÈti, tathÈ tathÈ voharati “evaÑ
saÒÒÊ ahosin”ti5. AyaÑ vuccati bhikkhave saÒÒÈnaÑ vipÈko.
Katamo ca bhikkhave saÒÒÈnirodho? Phassanirodho6 bhikkhave
saÒÒÈnirodho. Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo saÒÒÈnirodhagÈminÊ
paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi.
______________________________________________________________
1. PhassanirodhÈ (SyÈ, KaÑ, Ka)
2. AÒÒÈ bhikkhave r|pesu saÒÒÈ aÒÒÈ saddesu saÒÒÈ (Ka) evaÑ sesesupi.
3. VohÈravepakkÈhaÑ (SyÈ, I), vohÈrapakkÈhaÑ (SÊ)
4. SaÒÒÈ (SyÈ, I)
5. AhosÊti (Ka)
6. PhassanirodhÈ (SyÈ, Ka)
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Yato kho bhikkhave ariyasÈvako evaÑ saÒÒaÑ pajÈnÈti, evaÑ
saÒÒÈnaÑ nidÈnasambhavaÑ pajÈnÈti, evaÑ saÒÒÈnaÑ vemattataÑ pajÈnÈti,
evaÑ saÒÒÈnaÑ vipÈkaÑ pajÈnÈti, evaÑ saÒÒÈnirodhaÑ pajÈnÈti, evaÑ
saÒÒÈnirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. So imaÑ nibbedhikaÑ
brahmacariyaÑ pajÈnÈti saÒÒÈnirodhaÑ. “SaÒÒÈ bhikkhave veditabbÈ -pasaÒÒÈnirodhagÈminÊ paÔipadÈ veditabbÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ
paÔicca vuttaÑ. (3)
"ŒsavÈ bhikkhave veditabbÈ -pa- ÈsavanirodhagÈminÊ1 paÔipadÈ
veditabbÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Tayome
bhikkhave ÈsavÈ kÈmÈsavo bhavÈsavo avijjÈsavo.
Katamo ca bhikkhave ÈsavÈnaÑ nidÈnasambhavo? AvijjÈ bhikkhave
ÈsavÈnaÑ nidÈnasambhavo.
KatamÈ ca bhikkhave ÈsavÈnaÑ vemattatÈ? Atthi bhikkhave ÈsavÈ
nirayagamanÊyÈ2, atthi ÈsavÈ tiracchÈnayonigamanÊyÈ, atthi ÈsavÈ
pettivisayagamanÊyÈ, atthi ÈsavÈ manussalokagamanÊyÈ, atthi ÈsavÈ
devalokagamanÊyÈ. AyaÑ vuccati bhikkhave ÈsavÈnaÑ vemattatÈ.
Katamo ca bhikkhave ÈsavÈnaÑ vipÈko? YaÑ kho bhikkhave avijjÈgato
tajjaÑ tajjaÑ attabhÈvaÑ abhinibbatteti puÒÒabhÈgiyaÑ vÈ apuÒÒabhÈgiyaÑ
vÈ. AyaÑ vuccati bhikkhave ÈsavÈnaÑ vipÈko.
Katamo ca bhikkhave Èsavanirodho? AvijjÈnirodho bhikkhave
Èsavanirodho. Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo ÈsavanirodhagÈminÊ1
paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi.
Yato kho bhikkhave ariyasÈvako evaÑ Èsave pajÈnÈti, evaÑ ÈsavÈnaÑ
nidÈnasambhavaÑ pajÈnÈti, evaÑ ÈsavÈnaÑ vemattataÑ pajÈnÈti, evaÑ
ÈsavÈnaÑ vipÈkaÑ pajÈnÈti, evaÑ ÈsavÈnaÑ nirodhaÑ pajÈnÈti, evaÑ
ÈsavÈnaÑ nirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. So imaÑ nibbedhikaÑ
brahmacariyaÑ pajÈnÈti ÈsavanirodhaÑ. “ŒsavÈ bhikkhave veditabbÈ -pa-.
______________________________________________________________
1. Sabbatthapi evameva dissati.

2. NirayagÈminiyÈ (SÊ, Ka)
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ÈsavanirodhagÈminÊ1 paÔipadÈ veditabbÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ
paÔicca vuttaÑ. (4)
“KammaÑ bhikkhave veditabbaÑ -pa- kammanirodhagÈminÊ1 paÔipadÈ
veditabbÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. * CetanÈhaÑ
bhikkhave kammaÑ vadÈmi, cetayitvÈ kammaÑ karoti kÈyena vÈcÈya
manasÈ.
Katamo ca bhikkhave kammÈnaÑ nidÈnasambhavo? Phasso bhikkhave
kammÈnaÑ nidÈnasambhavo.
KatamÈ ca bhikkhave kammÈnaÑ vemattatÈ, atthi bhikkhave kammaÑ
nirayavedanÊyaÑ, atthi kammaÑ tiracchÈnayonivedanÊyaÑ, atthi kammaÑ
pettivisayavedanÊyaÑ, atthi kammaÑ manussalokavedanÊyaÑ, atthi
kammaÑ devalokavedanÊyaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhave kammÈnaÑ
vemattatÈ.
Katamo ca bhikkhave kammÈnaÑ vipÈko? TividhÈhaÑ2 bhikkhave
kammÈnaÑ vipÈkaÑ vadÈmi diÔÔheva3 dhamme upapajje vÈ4 apare vÈ
pariyÈye. AyaÑ vuccati bhikkhave kammÈnaÑ vipÈko.
Katamo ca bhikkhave kammanirodho? Phassanirodho5 bhikkhave
kammanirodho. Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo kammanirodhagÈminÊ6
paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi.
Yato kho bhikkhave ariyasÈvako evaÑ kammaÑ pajÈnÈti, evaÑ
kammÈnaÑ nidÈnasambhavaÑ pajÈnÈti, evaÑ kammÈnaÑ vemattataÑ
pajÈnÈti, evaÑ kammÈnaÑ vipÈkaÑ pajÈnÈti, evaÑ kammanirodhaÑ
pajÈnÈti, evaÑ kammanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. So imaÑ
nibbedhikaÑ brahmacariyaÑ pajÈnÈti kammanirodhaÑ. “KammaÑ
bhikkhave veditabbaÑ -pa- kammanirodhagÈminÊ paÔipadÈ veditabbÈ”ti iti
yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. (5)
“DukkhaÑ bhikkhave veditabbaÑ, dukkhassa nidÈnasambhavo
veditabbo, dukkhassa vemattatÈ veditabbÈ, dukkhassa vipÈko veditabbo,
dukkhanirodho veditabbo, dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ veditabbÈ”ti iti
kho panetaÑ
______________________________________________________________
1. Sabbatthapi evameva dissati.
* Abhi 4. 290 piÔÔhepi.
2. ImÈhaÑ (Ka)
3. DiÔÔhe vÈ (SÊ)
4. UpapajjaÑ vÈ (Ka-SÊ, AÑ 3. 497), upapajjavÈ (?), Ma 3. 257 piÔÔhe PÈÄiyÈ
tadatthavaÓÓanÈya ca saÑsandetabbaÑ.
5. PhassanirodhÈ (Ka-SÊ, SyÈ, Ka)
6. Sabbatthapi evameva dissati.
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vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. JÈtipi dukkhÈ, jarÈpi dukkhÈ, byÈdhipi
dukkho,1 maraÓampi dukkhaÑ, sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈpi
dukkhÈ, yampicchaÑ na labhati tampi dukkhaÑ, saÑkhittena
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ2 dukkhÈ.
Katamo ca bhikkhave dukkhassa nidÈnasambhavo? TaÓhÈ bhikkhave
dukkhassa nidÈnasambhavo.
KatamÈ ca bhikkhave dukkhassa vemattatÈ? Atthi bhikkhave dukkhaÑ
adhimattaÑ, atthi parittaÑ, atthi dandhavirÈgi, atthi khippavirÈgi. AyaÑ
vuccati bhikkhave dukkhassa vemattatÈ.
Katamo ca bhikkhave dukkhassa vipÈko? Idha bhikkhave ekacco yena
dukkhena abhibh|to pariyÈdinnacitto3 socati kilamati paridevati urattÈÄiÑ
kandati sammohaÑ Èpajjati. Yena vÈ pana dukkhena abhibh|to
pariyÈdinnacitto bahiddhÈ pariyeÔÔhiÑ Èpajjati “ko4 ekapadaÑ dvipadaÑ
jÈnÈti5 imassa dukkhassa nirodhÈyÈ”ti. SammohavepakkaÑ vÈhaÑ
bhikkhave dukkhaÑ vadÈmi pariyeÔÔhivepakkaÑ vÈ. AyaÑ vuccati
bhikkhave dukkhassa vipÈko.
Katamo ca bhikkhave dukkhanirodho? TaÓhÈnirodho6 bhikkhave
dukkhanirodho. Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo dukkhassa nirodhagÈminÊ
paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi.
Yato kho bhikkhave ariyasÈvako evaÑ dukkhaÑ pajÈnÈti, evaÑ
dukkhassa nidÈnasambhavaÑ pajÈnÈti, evaÑ dukkhassa vemattataÑ
pajÈnÈti, evaÑ dukkhassa vipÈkaÑ pajÈnÈti, evaÑ dukkhanirodhaÑ pajÈnÈti,
evaÑ dukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. So imaÑ nibbedhikaÑ
brahmacariyaÑ pajÈnÈti dukkhanirodhaÑ. “DukkhaÑ bhikkhave
veditabbaÑ, dukkhassa nidÈnasambhavo veditabbo, dukkhassa vemattatÈ
veditabbÈ, dukkhassa vipÈko veditabbo, dukkhanirodho veditabbo,
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ veditabbÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ
paÔicca vuttaÑ. (6)
AyaÑ kho so bhikkhave nibbedhikapariyÈyo dhammapariyÈyoti. .
NavamaÑ.
______________________________________________________________
1. ByÈdhipi dukkhÈ (SyÈ, I, Ka)
3. PariyÈdiÓÓacitto (Ka)
5. PajÈnÈti (Ka)

2. PaÒcupÈdÈnakkhandhÈpi (Ka)
4. So na (Ka)
6. TaÓhÈnirodhÈ (Ka-SÊ, SyÈ, Ka)
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10. SÊhanÈdasutta
64. * ChayimÈni bhikkhave TathÈgatassa TathÈgatabalÈni, yehi balehi
samannÈgato TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti parisÈsu sÊhanÈdaÑ
nadati, brahmacakkaÑ pavatteti. KatamÈni cha? Idha bhikkhave TathÈgato
ÔhÈnaÒca ÔhÈnato aÔÔhÈnaÒca aÔÔhÈnato yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Yampi
bhikkhave TathÈgato ÔhÈnaÒca ÔhÈnato aÔÔhÈnaÒca aÔÔhÈnato yathÈbh|taÑ
pajÈnÈti, idampi bhikkhave TathÈgatassa TathÈgatabalaÑ hoti, yaÑ balaÑ
Ègamma TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ nadati,
brahmacakkaÑ pavatteti. (1)
Puna caparaÑ bhikkhave TathÈgato atÊtÈnÈgatapaccuppannÈnaÑ
kammasamÈ dÈnÈnaÑ ÔhÈnaso hetuso vipÈkaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Yampi
bhikkhave TathÈgato atÊtÈnÈgatapaccuppannÈnaÑ kammasamÈdÈnÈnaÑ
ÔhÈnaso hetuso vipÈkaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, idampi bhikkhave
TathÈgatassa TathÈgatabalaÑ hoti, yaÑ balaÑ Ègamma TathÈgato ÈsabhaÑ
ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ nadati, brahmacakkaÑ pavatteti. (2)
Puna caparaÑ bhikkhave TathÈgato jhÈnavimokkhasamÈdhisamÈpattÊnaÑ saÑkilesaÑ vodÈnaÑ vuÔÔhÈnaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti.
Yampi bhikkhave TathÈgato -pa- idampi bhikkhave TathÈgatassa
TathÈgatabalaÑ hoti, yaÑ balaÑ Ègamma TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ
paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ nadati, brahmacakkaÑ pavatteti. (3)
Puna caparaÑ bhikkhave TathÈgato anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ
anussarati. SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ
sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. Yampi bhikkhave
TathÈgato anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. SeyyathidaÑ, ekampi
jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ
anussarati. Idampi bhikkhave TathÈgatassa TathÈgatabalaÑ hoti, yaÑ balaÑ
Ègamma TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ nadati,
brahmacakkaÑ pavatteti. (4)
Puna caparaÑ bhikkhave TathÈgato dibbena cakkhunÈ visuddhena
atikkanta mÈnusakena -pa- yathÈkamm|page satte pajÈnÈti. Yampi
bhikkhave
______________________________________________________________
* Ma 1. 99; Abhi 2. 328; AÑ 3. 283; Khu 9. 356 piÔÔhesu.
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TathÈgato dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena -payathÈkamm|page satte pajÈnÈti. Idampi bhikkhave TathÈgatassa
TathÈgatabalaÑ hoti, yaÑ balaÑ Ègamma TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ
paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ nadati, brahmacakkaÑ pavatteti. (5)
Puna caparaÑ bhikkhave TathÈgato ÈsavÈnaÑ khayÈ -pa- sacchikatvÈ
upasampajja viharati. Yampi bhikkhave TathÈgato ÈsavÈnaÑ khayÈ -pasacchikatvÈ upasampajja viharati. Idampi bhikkhave TathÈgatassa
TathÈgatabalaÑ hoti, yaÑ balaÑ Ègamma TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ
paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ nadati, brahmacakkaÑ pavatteti. ImÈni kho
bhikkhave cha TathÈgatassa TathÈgatabalÈni, yehi balehi samannÈgato
TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ nadati,
brahmacakkaÑ pavatteti. (6)
Tatra ce bhikkhave pare TathÈgataÑ ÔhÈnaÒca ÔhÈnato aÔÔhÈnaÒca
aÔÔhÈnato yathÈbh|taÑ ÒÈÓena upasa~kamitvÈ paÒhaÑ pucchanti. YathÈ
yathÈ bhikkhave TathÈgatassa ÔhÈnaÒca ÔhÈnato aÔÔhÈnaÒca aÔÔhÈnato
yathÈbh|taÑ ÒÈÓaÑ viditaÑ, tathÈ tathÈ tesaÑ TathÈgato ÔhÈnaÒca ÔhÈnato
aÔÔhÈnaÒca aÔÔhÈnato yathÈbh|taÑ ÒÈÓena paÒhaÑ puÔÔho byÈkaroti. (1)
Tatra ce bhikkhave pare TathÈgataÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannÈnaÑ
kammasamÈdÈnÈnaÑ ÔhÈnaso hetuso vipÈkaÑ yathÈbh|taÑ ÒÈÓena
upasa~kamitvÈ paÒhaÑ pucchanti. YathÈ yathÈ bhikkhave TathÈgatassa
atÊtÈnÈgatapaccuppannÈnaÑ kammasamÈdÈnÈnaÑ ÔhÈnaso hetuso vipÈkaÑ
yathÈbh|taÑ ÒÈÓaÑ viditaÑ, tathÈ tathÈ tesaÑ TathÈgato
atÊtÈnÈgatapaccuppannÈnaÑ kammasamÈdÈnÈnaÑ ÔhÈnaso hetuso vipÈkaÑ
yathÈbh|taÑ ÒÈÓena paÒhaÑ puÔÔho byÈkaroti. (2)
Tatra ce bhikkhave pare TathÈgataÑ
jhÈnavimokkhasamÈdhisamÈpattÊnaÑ saÑkilesaÑ vodÈnaÑ vuÔÔhÈnaÑ
yathÈbh|taÑ ÒÈÓena upasa~kamitvÈ paÒhaÑ pucchanti. YathÈ yathÈ
bhikkhave TathÈgatassa jhÈnavimokkhasamÈdhisamÈpattÊnaÑ saÑkilesaÑ
vodÈnaÑ vuÔÔhÈnaÑ yathÈbh|taÑ ÒÈÓaÑ viditaÑ, tathÈ tathÈ tesaÑ
TathÈgato jhÈnavimokkhasamÈdhisamÈpattÊnaÑ saÑkilesaÑ vodÈnaÑ
vuÔÔhÈnaÑ yathÈbh|taÑ ÒÈÓena paÒhaÑ puÔÔho byÈkaroti. (3)
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Tatra ce bhikkhave pare TathÈgataÑ pubbenivÈsÈnussatiÑ yathÈbh|taÑ
ÒÈÓena upasa~kamitvÈ paÒhaÑ pucchanti. YathÈ yathÈ bhikkhave
TathÈgatassa pubbenivÈsÈnussatiÑ yathÈbh|taÑ ÒÈÓaÑ viditaÑ, tathÈ tathÈ
tesaÑ TathÈgato pubbenivÈsÈnussatiÑ yathÈbh|taÑ ÒÈÓena paÒhaÑ puÔÔho
byÈkaroti. (4)
Tatra ce bhikkhave pare TathÈgataÑ sattÈnaÑ cut|papÈtaÑ
yathÈbh|taÑ ÒÈÓena upasa~kamitvÈ paÒhaÑ pucchanti. YathÈ yathÈ
bhikkhave TathÈgatassa sattÈnaÑ cut|papÈtaÑ yathÈbh|taÑ ÒÈÓaÑ viditaÑ,
tathÈ tathÈ tesaÑ TathÈgato sattÈnaÑ cut|papÈtaÑ yathÈbh|taÑ ÒÈÓena
paÒhaÑ puÔÔho byÈkaroti. (5)
Tatra ce bhikkhave pare TathÈgataÑ ÈsavÈnaÑ khayÈ -pa- yathÈbh|taÑ
ÒÈÓena upasa~kamitvÈ paÒhaÑ pucchanti. YathÈ yathÈ bhikkhave
TathÈgatassa ÈsavÈnaÑ khayÈ -pa- yathÈbh|taÑ ÒÈÓaÑ viditaÑ, tathÈ tathÈ
tesaÑ TathÈgato ÈsavÈnaÑ khayÈ -pa- yathÈbh|taÑ ÒÈÓena paÒhaÑ puÔÔho
byÈkaroti. (6)
Tatra bhikkhave yampidaÑ1 ÔhÈnaÒca ÔhÈnato aÔÔhÈnaÒca aÔÔhÈnato
yathÈbh|taÑ ÒÈÓaÑ, tampi samÈhitassa vadÈmi no asamÈhitassa.
YampidaÑ2 atÊtÈnÈgatapaccuppannÈnaÑ kammasamÈdÈnÈnaÑ ÔhÈnaso
hetuso vipÈkaÑ yathÈbh|taÑ ÒÈÓaÑ, tampi samÈhitassa vadÈmi no
asamÈhitassa. YampidaÑ2 jhÈnavimokkhasamÈdhisamÈpattÊnaÑ saÑkilesaÑ
vodÈnaÑ vuÔÔhÈnaÑ yathÈbh|taÑ ÒÈÓaÑ, tampi samÈhitassa vadÈmi no
asamÈhitassa. YampidaÑ2 pubbenivÈsÈnussatiÑ yathÈbh|taÑ ÒÈÓaÑ, tampi
samÈhitassa vadÈmi no asamÈhitassa. YampidaÑ2 sattÈnaÑ cut|papÈtaÑ
yathÈbh|taÑ ÒÈÓaÑ, tampi samÈhitassa vadÈmi no asamÈhitassa.
YampidaÑ2 ÈsavÈnaÑ khayÈ -pa- yathÈbh|taÑ ÒÈÓaÑ, tampi samÈhitassa
vadÈmi no asamÈhitassa. Iti kho bhikkhave samÈdhi maggo, asamÈdhi
kummaggoti. . DasamaÑ.
MahÈvaggo chaÔÔho3.
______________________________________________________________
1. YamidaÑ (SÊ, I), yadidaÑ (Ka)

2. YadidaÑ (Ka)

3. PaÔhamo (SyÈ, Ka)
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TassuddÈnaÑ
SoÓo Phagguno BhijÈti, ŒsavÈ DÈruhatthi ca.
Majje ©ÈÓaÑ NibbedhikaÑ, SÊhanÈdoti te dasÈti.
_____
7. DevatÈvagga
1. AnÈgÈmiphalasutta

65. Cha bhikkhave dhamme appahÈya abhabbo anÈgÈmiphalaÑ
sacchikÈtuÑ. Katame cha? AssaddhiyaÑ ahirikaÑ anottappaÑ kosajjaÑ
muÔÔhassaccaÑ duppaÒÒataÑ. Ime kho bhikkhave cha dhamme appahÈya
abhabbo anÈgÈmiphalaÑ sacchikÈtuÑ.
Cha bhikkhave dhamme pahÈya bhabbo anÈgÈmiphalaÑ sacchikÈtuÑ.
Katame cha? AssaddhiyaÑ ahirikaÑ anottappaÑ kosajjaÑ muÔÔhassaccaÑ
duppaÒÒataÑ. Ime kho bhikkhave cha dhamme pahÈya bhabbo
anÈgÈmiphalaÑ sacchikÈtunti. PaÔhamaÑ.
2. Arahattasutta
66. Cha bhikkhave dhamme appahÈya abhabbo arahattaÑ sacchikÈtuÑ.
Katame cha? ThinaÑ1 middhaÑ uddhaccaÑ kukkuccaÑ assaddhiyaÑ
pamÈdaÑ. Ime kho bhikkhave cha dhamme appahÈya abhabbo arahattaÑ
sacchikÈtuÑ.
Cha bhikkhave dhamme pahÈya bhabbo arahattaÑ sacchikÈtuÑ.
Katame cha? ThinaÑ middhaÑ uddhaccaÑ kukkuccaÑ assaddhiyaÑ
pamÈdaÑ. Ime kho bhikkhave cha dhamme pahÈya bhabbo arahattaÑ
sacchikÈtunti. . DutiyaÑ.
3. Mittasutta
67. So vata bhikkhave bhikkhu pÈpamitto pÈpasahÈyo pÈpasampava~ko
pÈpamitte2 sevamÈno bhajamÈno payirupÈsamÈno tesaÒca diÔÔhÈnugatiÑ
ÈpajjamÈno ÈbhisamÈcÈrikaÑ dhammaÑ parip|ressatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ
vijjati, ÈbhisamÈcÈrikaÑ dhammaÑ aparip|retvÈ sekhaÑ
______________________________________________________________
1. ThÊnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. PÈpake mitte (Ka)
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dhammaÑ parip|ressatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, sekhaÑ dhammaÑ
aparip|retvÈ sÊlÈni parip|ressatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, sÊlÈni aparip|retvÈ
kÈmarÈgaÑ vÈ r|parÈgaÑ vÈ ar|parÈgaÑ vÈ pajahissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ
vijjati.
So vata bhikkhave bhikkhu kalyÈÓamitto kalyÈÓasahÈyo
kalyÈÓasampava~ko kalyÈÓamitte sevamÈno bhajamÈno payirupÈsamÈno
tesaÒca diÔÔhÈnugatiÑ ÈpajjamÈno ÈbhisamÈcÈrikaÑ dhammaÑ
parip|ressatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati, ÈbhisamÈcÈrikaÑ dhammaÑ parip|retvÈ
sekhaÑ dhammaÑ parip|ressatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati, sekhaÑ dhammaÑ
parip|retvÈ sÊlÈni parip|ressatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati, sÊlÈni parip|retvÈ
kÈmarÈgaÑ vÈ r|parÈgaÑ vÈ ar|parÈgaÑ vÈ pajahissatÊti ÔhÈnametaÑ
vijjatÊti. . TatiyaÑ.
4. Sa~gaÓikÈrÈmasutta
68. So vata bhikkhave bhikkhu sa~gaÓikÈrÈmo sa~gaÓikarato
sa~gaÓikÈrÈmataÑ anuyutto gaÓÈrÈmo gaÓarato gaÓÈrÈmataÑ anuyutto eko
paviveke abhiramissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, eko paviveke anabhiramanto
cittassa nimittaÑ gahessatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, cittassa nimittaÑ
agaÓhanto sammÈdiÔÔhiÑ parip|ressatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, sammÈdiÔÔhiÑ
aparip|retvÈ sammÈsamÈdhiÑ parip|ressatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati,
sammÈsamÈdhiÑ aparip|retvÈ saÑyojanÈni pajahissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ
vijjati, saÑyojanÈni appahÈya nibbÈnaÑ sacchikarissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ
vijjati.
So vata bhikkhave bhikkhu na sa~gaÓikÈrÈmo na sa~gaÓikarato na
sa~gaÓikÈrÈmataÑ anuyutto na gaÓÈrÈmo na gaÓarato na gaÓÈrÈmataÑ
anuyutto eko paviveke abhiramissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati, eko paviveke
abhiramanto cittassa nimittaÑ gahessatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati, cittassa
nimittaÑ gaÓhanto sammÈdiÔÔhiÑ parip|ressatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati,
sammÈdiÔÔhiÑ parip|retvÈ sammÈsamÈdhiÑ parip|ressatÊti ÔhÈnametaÑ
vijjati, sammÈsamÈdhiÑ parip|retvÈ saÑyojanÈni pajahissatÊti ÔhÈnametaÑ
vijjati, saÑyojanÈni pahÈya nibbÈnaÑ sacchikarissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjatÊti.
. CatutthaÑ.
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5. DevatÈsutta

69. Atha kho aÒÒatarÈ devatÈ abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ
kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ
ÔhitÈ kho sÈ devatÈ BhagavantaÑ etadavoca “chayime bhante dhammÈ
bhikkhuno aparihÈnÈya saÑvattanti. Katame cha? SatthugÈravatÈ
dhammagÈravatÈ saÑghagÈravatÈ sikkhÈgÈravatÈ sovacassatÈ
kalyÈÓamittatÈ. Ime kho bhante cha dhammÈ bhikkhuno aparihÈnÈya
saÑvattantÊ”ti. Idamavoca sÈ devatÈ, samanuÒÒo SatthÈ ahosi. Atha kho sÈ
devatÈ “samanuÒÒo me SatthÈ”ti BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ
katvÈ tatthevantaradhÈyi.
Atha kho BhagavÈ tassÈ rattiyÈ accayena bhikkh| Èmantesi–imaÑ
bhikkhave rattiÑ aÒÒatarÈ devatÈ abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ
kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yenÈhaÑ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitÈ kho
bhikkhave sÈ devatÈ maÑ etadavoca “chayime bhante dhammÈ bhikkhuno
aparihÈnÈya saÑvattanti. Katame cha? SatthugÈravatÈ dhammagÈravatÈ
saÑghagÈravatÈ sikkhÈgÈravatÈ sovacassatÈ kalyÈÓamittatÈ. Ime kho bhante
cha dhammÈ bhikkhuno aparihÈnÈya saÑvattantÊ”ti. Idamavoca bhikkhave
sÈ devatÈ, idaÑ vatvÈ maÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ
tatthevantaradhÈyÊti.
EvaÑ vutte ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ etadavoca
“imassa kho ahaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena
atthaÑ ÈjÈnÈmi. Idha bhante bhikkhu attanÈ ca SatthugÈravo hoti
SatthugÈravatÈya ca vaÓÓavÈdÊ. Ye caÒÒe bhikkh| na SatthugÈravÈ, te ca
SatthugÈravatÈya samÈdapeti. Ye caÒÒe bhikkh| SatthugÈravÈ, tesaÒca
vaÓÓaÑ bhaÓati bh|taÑ tacchaÑ kÈlena. AttanÈ ca dhammagÈravo hoti.
SaÑghagÈravo hoti. SikkhÈgÈravo hoti. Suvaco hoti. KalyÈÓamitto hoti
kalyÈÓamittatÈya ca vaÓÓavÈdÊ. Ye caÒÒe bhikkh| na kalyÈÓamittÈ, te ca
kalyÈÓamittatÈya samÈdapeti. Ye caÒÒe bhikkh| kalyÈÓamittÈ, tesaÒca
vaÓÓaÑ bhaÓati bh|taÑ tacchaÑ
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kÈlena. Imassa kho ahaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmÊ”ti.
SÈdhu sÈdhu SÈriputta, sÈdhu kho tvaÑ SÈriputta imassa mayÈ
saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈsi. Idha SÈriputta
bhikkhu attanÈ ca SatthugÈravo hoti, SatthugÈravatÈya ca vaÓÓavÈdÊ. Ye
caÒÒe bhikkh| na SatthugÈravÈ, te ca SatthugÈravatÈya samÈdapeti. Ye
caÒÒe bhikkh| SatthugÈravÈ, tesaÒca vaÓÓaÑ bhaÓati bh|taÑ tacchaÑ
kÈlena. AttanÈ ca dhammagÈravo hoti. SaÑghagÈravo hoti. SikkhÈgÈravo
hoti. Suvaco hoti. KalyÈÓamitto hoti kalyÈÓamittatÈya ca vaÓÓavÈdÊ. Ye
caÒÒe bhikkh| na kalyÈÓamittÈ, te ca kalyÈÓamittatÈya samÈdapeti. Ye
caÒÒe bhikkh| kalyÈÓamittÈ, tesaÒca vaÓÓaÑ bhaÓati bh|taÑ tacchaÑ
kÈlena. Imassa kho SÈriputta mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena
attho daÔÔhabboti. . PaÒcamaÑ.
6. SamÈdhisutta
70. So vata bhikkhave bhikkhu na santena samÈdhinÈ na paÓÊtena na
paÔippassaddhiladdhena1 na ekodibhÈvÈdhigatena anekavihitaÑ iddhividhaÑ
paccanubhavissati. Ekopi hutvÈ bahudhÈ bhavissati, bahudhÈpi hutvÈ eko
bhavissati -pa- yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vattessatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ
vijjati. DibbÈya sotadhÈtuyÈ visuddhÈya atikkantamÈnusikÈya ubho sadde
suÓissati dibbe ca mÈnuse ca ye d|re santike cÈti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
ParasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnissati. SarÈgaÑ vÈ
cittaÑ “sarÈgaÑ cittan”ti pajÈnissati -pa- vimuttaÑ vÈ cittaÑ “vimuttaÑ
cittan”ti pajÈnissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. AnekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ
anussarissati. SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ
sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ
vijjati. Dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena satte passissati
-pa- yathÈkamm|page satte pajÈnissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. ŒsavÈnaÑ
khayÈ -pa- sacchikatvÈ upasampajja viharissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
______________________________________________________________
1. Na paÔippassaddhaladdhena (SÊ)
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So vata bhikkhave bhikkhu santena samÈdhinÈ paÓÊtena paÔippassaddhi
laddhena ekodibhÈvÈdhigatena anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhavissati
-pa- yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vattessatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati.
DibbÈya sotadhÈtuyÈ visuddhÈya atikkantamÈnusikÈya ubho sadde suÓissati
dibbe ca mÈnuse ca ye d|re santike cÈti ÔhÈnametaÑ vijjati. ParasattÈnaÑ
parapuggalÈnaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnissati. SarÈgaÑ vÈ cittaÑ
“sarÈgaÑ cittan”ti pajÈnissati -pa- vimuttaÑ vÈ cittaÑ “vimuttaÑ cittan”ti
pajÈnissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. AnekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarissati.
SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. Dibbena
cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena satte passissati cavamÈne
upapajjamÈne hÊne paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate,
yathÈkamm|page satte pajÈnissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. ŒsavÈnaÑ khayÈ
anÈsavaÑ cetovimuttiÑ -pa- sacchikatvÈ upasampajja viharissatÊti
ÔhÈnametaÑ vijjatÊti. . ChaÔÔhaÑ.
7. Sakkhibhabbasutta
71. Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu abhabbo tatra
tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓituÑ sati sati Èyatane. Katamehi chahi? Idha
bhikkhave bhikkhu “ime hÈnabhÈgiyÈ dhammÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti.
“Ime ÔhitibhÈgiyÈ dhammÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. “Ime visesabhÈgiyÈ
dhammÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. “Ime nibbedhabhÈgiyÈ dhammÈ”ti
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. AsakkaccakÈrÊ ca hoti asappÈyakÈrÊ ca. Imehi kho
bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato bhikkhu abhabbo tatra tatreva
sakkhibhabbataÑ pÈpuÓituÑ sati sati Èyatane.
Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu bhabbo tatra tatreva
sakkhibhabbataÑ pÈpuÓituÑ sati sati Èyatane. Katamehi chahi? Idha
bhikkhave bhikkhu “ime hÈnabhÈgiyÈ dhammÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti.
“Ime ÔhitibhÈgiyÈ dhammÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. “Ime visesabhÈgiyÈ
dhammÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. “Ime nibbedhabhÈgiyÈ dhammÈ”ti
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. SakkaccakÈrÊ ca hoti sappÈyakÈrÊ ca.

7. DevatÈvagga

373

imehi kho bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato bhikkhu bhabbo tatra
tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓituÑ sati sati Èyataneti. . SattamaÑ.
8. Balasutta
72. Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu abhabbo
samÈdhismiÑ1 balataÑ pÈpuÓituÑ. Katamehi chahi? Idha bhikkhave
bhikkhu na samÈdhissa samÈpattikusalo hoti, na samÈdhissa Ôhitikusalo hoti,
na samÈdhissa2 vuÔÔhÈnakusalo hoti, asakkaccakÈrÊ ca hoti asÈtaccakÈrÊ ca
asappÈyakÈrÊ ca. Imehi kho bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato
bhikkhu abhabbo samÈdhismiÑ balataÑ pÈpuÓituÑ.
Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu bhabbo
samÈdhismiÑ balataÑ pÈpuÓituÑ. Katamehi chahi? Idha bhikkhave bhikkhu
samÈdhissa samÈpattikusalo hoti, samÈdhissa Ôhitikusalo hoti, samÈdhissa
vuÔÔhÈnakusalo hoti, sakkaccakÈrÊ ca hoti sÈtaccakÈrÊ ca sappÈyakÈrÊ ca.
Imehi kho bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato bhikkhu bhabbo
samÈdhismiÑ balataÑ pÈpuÓitunti. . AÔÔhamaÑ.
9. PaÔhamatajjhÈnasutta
73. Cha bhikkhave dhamme appahÈya abhabbo paÔhamaÑ jhÈnaÑ
upasampajja viharituÑ. Katame cha? KÈmacchandaÑ byÈpÈdaÑ
thinamiddhaÑ uddhaccakukkuccaÑ vicikicchaÑ, kÈmesu kho panassa
ÈdÊnavo na yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔho hoti. Ime kho bhikkhave
cha dhamme appahÈya abhabbo paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharituÑ.
Cha bhikkhave dhamme pahÈya bhabbo paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharituÑ. Katame cha? KÈmacchandaÑ byÈpÈdaÑ thinamiddhaÑ
uddhaccakukkuccaÑ vicikicchaÑ, kÈmesu kho panassa ÈdÊnavo na
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔho hoti. Ime kho bhikkhave cha
dhamme pahÈya bhabbo paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharitunti. .
NavamaÑ.
______________________________________________________________
1. SamÈdhimhi (Ka)
2. Na samÈdhimhÈ (Ka) uparisattakanipÈte DevatÈvagge pana sabbatthapi
“samÈdhissa” itveva dissati.
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10. DutiyatajjhÈnasutta

74. Cha bhikkhave dhamme appahÈya abhabbo paÔhamaÑ jhÈnaÑ
upasampajja viharituÑ. Katame cha? KÈmavitakkaÑ byÈpÈdavitakkaÑ
vihiÑsÈvitakkaÑ kÈmasaÒÒaÑ byÈpÈdasaÒÒaÑ vihiÑsÈsaÒÒaÑ. Ime kho
bhikkhave cha dhamme appahÈya abhabbo paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharituÑ.
Cha bhikkhave dhamme pahÈya bhabbo paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharituÑ. Katame cha? KÈmavitakkaÑ byÈpÈdavitakkaÑ vihiÑsÈvitakkaÑ
kÈmasaÒÒaÑ byÈpÈdasaÒÒaÑ vihiÑsÈsaÒÒaÑ. Ime kho bhikkhave cha
dhamme pahÈya bhabbo paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharitunti. .
DasamaÑ.
DevatÈvaggo sattamo1.
TassuddÈnaÑ
AnÈgÈmi ArahaÑ MittÈ, Sa~gaÓikÈrÈmadevatÈ.
SamÈdhi SakkhibhabbaÑ BalaÑ, TajjhÈnÈ apare duveti.
_____
8. Arahattavagga
1. Dukkhasutta
75. Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu diÔÔheva dhamme
dukkhaÑ viharati savighÈtaÑ sa-upÈyÈsaÑ sapariÄÈhaÑ, kÈyassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ duggati pÈÔika~khÈ. Katamehi chahi? KÈmavitakkena
byÈpÈdavitakkena vihiÑsÈvitakkena kÈmasaÒÒÈya byÈpÈdasaÒÒÈya
vihiÑsÈsaÒÒÈya. Imehi kho bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato
bhikkhu diÔÔheva dhamme dukkhaÑ viharati savighÈtaÑ sa-upÈyÈsaÑ
sapariÄÈhaÑ. KÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ duggati pÈÔika~khÈ.
Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu diÔÔheva dhamme
sukhaÑ viharati avighÈtaÑ anupÈyÈsaÑ apariÄÈhaÑ, kÈyassa bhedÈ
______________________________________________________________
1. Dutiyo (SyÈ, Ka)

8. Arahattavagga
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paraÑ maraÓÈ sugati pÈÔika~khÈ. Katamehi chahi? Nekkhammavitakkena
abyÈpÈdavitakkena avihiÑsÈvitakkena nekkhammasaÒÒÈya
abyÈpÈdasaÒÒÈya avihiÑsÈsaÒÒÈya. Imehi kho bhikkhave chahi dhammehi
samannÈgato bhikkhu diÔÔheva dhamme sukhaÑ viharati avighÈtaÑ
anupÈyÈsaÑ apariÄÈhaÑ. KÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugati pÈÔika~khÈti.
. PaÔhamaÑ.
2. Arahattasutta
76. Cha bhikkhave dhamme appahÈya abhabbo arahattaÑ sacchikÈtuÑ.
Katame cha? MÈnaÑ omÈnaÑ atimÈnaÑ adhimÈnaÑ thambhaÑ atinipÈtaÑ.
Ime kho bhikkhave cha dhamme appahÈya abhabbo arahattaÑ sacchikÈtuÑ.
Cha bhikkhave dhamme pahÈya bhabbo arahattaÑ sacchikÈtuÑ. Katame
cha? MÈnaÑ omÈnaÑ atimÈnaÑ adhimÈnaÑ thambhaÑ atinipÈtaÑ. Ime kho
bhikkhave cha dhamme pahÈya bhabbo arahattaÑ sacchikÈtunti. . DutiyaÑ.
3. Uttarimanussadhammasutta
77. Cha bhikkhave dhamme appahÈya abhabbo uttarimanussadhammaÑ
alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ sacchikÈtuÑ. Katame cha? MuÔÔhassaccaÑ
asampajaÒÒaÑ indriyesu aguttadvÈrataÑ bhojane amattaÒÒutaÑ kuhanaÑ
lapanaÑ. Ime kho bhikkhave cha dhamme appahÈya abhabbo
uttarimanussadhammaÑ alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ sacchikÈtuÑ.
Cha bhikkhave dhamme pahÈya bhabbo uttarimanussadhammaÑ
alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ sacchikÈtuÑ. Katame cha? MuÔÔhassaccaÑ
asampajaÒÒaÑ indriyesu aguttadvÈrataÑ bhojane amattaÒÒutaÑ kuhanaÑ
lapanaÑ. Ime kho bhikkhave cha dhamme pahÈya bhabbo
uttarimanussadhammaÑ alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ sacchikÈtunti. .
TatiyaÑ.
4. Sukhasomanassasutta
78. Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu diÔÔheva dhamme
sukhasomanassabahulo viharati, yoni cassa ÈraddhÈ hoti ÈsavÈnaÑ khayÈya.
Katamehi chahi? Idha bhikkhave bhikkhu dhammÈrÈmo hoti, bhÈvanÈrÈmo
hoti, pahÈnÈrÈmo hoti, pavivekÈrÈmo
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hoti, abyÈpajjÈrÈmo hoti, nippapaÒcÈrÈmo hoti. Imehi kho bhikkhave chahi
dhammehi samannÈgato bhikkhu diÔÔheva dhamme sukhasomanassabahulo
viharati, yoni cassa ÈraddhÈ hoti ÈsavÈnaÑ khayÈyÈti. . CatutthaÑ.
5. Adhigamasutta
79. Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu abhabbo
anadhigataÑ vÈ kusalaÑ dhammaÑ adhigantuÑ, adhigataÑ vÈ kusalaÑ
dhammaÑ phÈtiÑ kÈtuÑ1. Katamehi chahi? Idha bhikkhave bhikkhu na
Èyakusalo ca hoti, na apÈyakusalo ca hoti, na upÈyakusalo ca hoti,
anadhigatÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ adhigamÈya na chandaÑ janeti,
adhigate kusale dhamme na Èrakkhati2, sÈtaccakiriyÈya na sampÈdeti. Imehi
kho bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato bhikkhu abhabbo anadhigataÑ
vÈ kusalaÑ dhammaÑ adhigantuÑ, adhigataÑ vÈ kusalaÑ dhammaÑ
phÈtiÑ kÈtuÑ.
Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu bhabbo anadhigataÑ
vÈ kusalaÑ dhammaÑ adhigantuÑ, adhigataÑ vÈ kusalaÑ dhammaÑ
phÈtiÑ kÈtuÑ. Katamehi chahi? Idha bhikkhave bhikkhu Èyakusalo ca hoti,
apÈyakusalo ca hoti, upÈyakusalo ca hoti, anadhigatÈnaÑ kusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ adhigamÈya chandaÑ janeti, adhigate kusale dhamme
Èrakkhati, sÈtaccakiriyÈya sampÈdeti. Imehi kho bhikkhave chahi dhammehi
samannÈgato bhikkhu bhabbo anadhigataÑ vÈ kusalaÑ dhammaÑ
adhigantuÑ adhigataÑ vÈ kusalaÑ dhammaÑ phÈtiÑ kÈtunti. . PaÒcamaÑ.
6. Mahantattasutta
80. Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu nacirasseva
mahantattaÑ3 vepullattaÑ pÈpuÓÈti dhammesu. Katamehi chahi? Idha
bhikkhave bhikkhu Èlokabahulo ca hoti yogabahulo ca vedabahulo ca
asantuÔÔhibahulo ca anikkhittadhuro ca kusalesu dhammesu uttari ca
patÈreti4. Imehi kho bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato bhikkhu
nacirasseva mahantattaÑ vepullattaÑ pÈpuÓÈti dhammes|ti. . ChaÔÔhaÑ.
______________________________________________________________
1. PhÈtikattuÑ (SÊ), phÈtikÈtuÑ (SyÈ, KaÑ, I)
3. MahattaÑ (SyÈ, KaÑ)

2. SÈrakkhati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
4. Pakaroti (Ka)

8. Arahattavagga
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7. PaÔhamanirayasutta
81. Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto
evaÑ niraye. Katamehi chahi? PÈÓÈtipÈtÊ hoti, adinnÈdÈyÊ hoti,
kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, musÈvÈdÊ hoti, pÈpiccho ca micchÈdiÔÔhi ca. Imehi
kho bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
niraye.
Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
sagge. Katamehi chahi? PÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato
hoti, kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, appiccho
ca sammÈdiÔÔhi ca. Imehi kho bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato
yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ saggeti. . SattamaÑ.
8. Dutiyanirayasutta
28. Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto
evaÑ niraye. Katamehi chahi?1 PÈÓÈtipÈtÊ hoti, adinnÈdÈyÊ hoti,
kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, musÈvÈdÊ hoti1, luddho ca pagabbho ca. Imehi kho
bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
niraye.
Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
sagge. Katamehi chahi? PÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato
hoti, kÈmesu micchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, aluddho
ca appagabbho ca. Imehi kho bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato
yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ saggeti. . AÔÔhamaÑ.
9. Aggadhammasutta
83. Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu abhabbo aggaÑ
dhammaÑ arahattaÑ sacchikÈtuÑ. Katamehi chahi? Idha bhikkhave
bhikkhu assaddho hoti, ahiriko hoti, anottappÊ hoti, kusÊto hoti,
______________________________________________________________
1-1. MusÈvÈdÊ hoti, pisuÓavÈco hoti, pharusavÈco hoti, samphappalÈpÊ hoti,
(SÊ, SyÈ, I) evaÑ sukkapakkhepi.
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duppaÒÒo hoti, kÈye ca jÊvite ca sÈpekkho hoti. Imehi kho bhikkhave chahi
dhammehi samannÈgato bhikkhu abhabbo aggaÑ dhammaÑ arahattaÑ
sacchikÈtuÑ.
Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu bhabbo aggaÑ
dhammaÑ arahattaÑ sacchikÈtuÑ. Katamehi chahi? Idha bhikkhave
bhikkhu saddho hoti, hirimÈ hoti, ottappÊ hoti, ÈraddhavÊriyo hoti, paÒÒavÈ
hoti, kÈye ca jÊvite ca anapekkho hoti. Imehi kho bhikkhave chahi
dhammehi samannÈgato bhikkhu bhabbo aggaÑ dhammaÑ arahattaÑ
sacchikÈtunti. . NavamaÑ.
10. Rattidivasasutta
84. Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgatassa bhikkhuno yÈ ratti vÈ
divaso vÈ Ègacchati, hÈniyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu no vuddhi.
Katamehi chahi? Idha bhikkhave bhikkhu mahiccho hoti vighÈtavÈ
asantuÔÔho itarÊtaracÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrena, assaddho hoti, dussÊlo hoti, kusÊto hoti, muÔÔhassati hoti,
duppaÒÒo hoti. Imehi kho bhikkhave chahi dhammehi samannÈgatassa
bhikkhuno yÈ ratti vÈ divaso vÈ Ègacchati, hÈniyeva pÈÔika~khÈ kusalesu
dhammesu no vuddhi.
Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgatassa bhikkhuno yÈ ratti vÈ
divaso vÈ Ègacchati, vuddhiyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu no
parihÈni. Katamehi chahi? Idha bhikkhave bhikkhu na mahiccho hoti
avighÈtavÈ santuÔÔho itarÊtaracÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrena, saddho hoti, sÊlavÈ hoti, ÈraddhavÊriyo hoti, satimÈ
hoti, paÒÒavÈ hoti. Imehi kho bhikkhave chahi dhammehi samannÈgatassa
bhikkhuno yÈ ratti vÈ divaso vÈ Ègacchati, vuddhiyeva pÈÔika~khÈ kusalesu
dhammesu, no parihÈnÊti. . DasamaÑ.
Arahattavaggo aÔÔhamo1.
______________________________________________________________
1. Tatiyo (SyÈ, Ka)

9. SÊtivagga
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TassuddÈnaÑ
DukkhaÑ ArahattaÑ Uttari ca, SukhaÑ Adhigamena ca.
MahantattaÑ dvayaÑ Niraye1, AggadhammaÒca Rattiyoti.
_____
9. SÊtivagga
1. SÊtibhÈvasutta
85. Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu abhabbo
anuttaraÑ sÊtibhÈvaÑ sacchikÈtuÑ. Katamehi chahi? * Idha bhikkhave
bhikkhu yasmiÑ samaye cittaÑ niggahetabbaÑ, tasmiÑ samaye cittaÑ na
niggaÓhÈti. YasmiÑ samaye cittaÑ paggahetabbaÑ, tasmiÑ samaye cittaÑ
na paggaÓhÈti. YasmiÑ samaye cittaÑ sampahaÑsitabbaÑ, tasmiÑ samaye
cittaÑ na sampahaÑseti. YasmiÑ samaye cittaÑ ajjhupekkhitabbaÑ,
tasmiÑ samaye cittaÑ na ajjhupekkhati. HÊnÈdhimuttiko ca hoti
sakkÈyÈbhirato ca. Imehi kho bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato
bhikkhu abhabbo anuttaraÑ sÊtibhÈvaÑ sacchikÈtuÑ.
Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu bhabbo anuttaraÑ
sÊtibhÈvaÑ sacchikÈtuÑ. Katamehi chahi? Idha bhikkhave bhikkhu yasmiÑ
samaye cittaÑ niggahetabbaÑ, tasmiÑ samaye cittaÑ niggaÓhÈti. YasmiÑ
samaye cittaÑ paggahetabbaÑ, tasmiÑ samaye cittaÑ paggaÓhÈti. YasmiÑ
samaye cittaÑ sampahaÑsitabbaÑ, tasmiÑ samaye cittaÑ sampahaÑseti.
YasmiÑ samaye cittaÑ ajjhupekkhitabbaÑ, tasmiÑ samaye cittaÑ
ajjhupekkhati, paÓÊtÈdhimuttiko ca hoti nibbÈnÈbhirato ca. Imehi kho
bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato bhikkhu bhabbo anuttaraÑ
sÊtibhÈvaÑ sacchikÈtunti. . PaÔhamaÑ.
2. ŒvaraÓasutta
86. Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato suÓantopi saddhammaÑ
abhabbo niyÈmaÑ okkamituÑ kusalesu dhammesu sammattaÑ. Katamehi
______________________________________________________________
1. Mahattadvayaniraye (SyÈ)

* Visuddhi 1. 127 piÔÔhÈdÊsu vitthÈro.
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chahi? KammÈvaraÓatÈya samannÈgato hoti, kilesÈvaraÓatÈya samannÈgato
hoti, vipÈkÈvaraÓatÈya samannÈgato hoti, assaddho ca hoti acchandiko ca
duppaÒÒo ca. Imehi kho bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato suÓantopi
saddhammaÑ abhabbo niyÈmaÑ okkamituÑ kusalesu dhammesu
sammattaÑ.
Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato suÓanto saddhammaÑ bhabbo
niyÈmaÑ okkamituÑ kusalesu dhammesu sammattaÑ. Katamehi chahi? Na
kammÈvaraÓatÈya samannÈgato hoti, na kilesÈvaraÓatÈya samannÈgato hoti,
na vipÈkÈvaraÓatÈya samannÈgato hoti, saddho ca hoti chandiko ca paÒÒavÈ
ca. Imehi kho bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato suÓanto
saddhammaÑ bhabbo niyÈmaÑ okkamituÑ kusalesu dhammesu
sammattanti. . DutiyaÑ.
3. Voropitasutta
87. Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato suÓantopi saddhammaÑ
abhabbo niyÈmaÑ okkamituÑ kusalesu dhammesu sammattaÑ. Katamehi
chahi? MÈtÈ jÊvitÈ voropitÈ hoti, pitÈ jÊvitÈ voropito hoti, arahaÑ1 jÊvitÈ
voropito hoti, TathÈgatassa duÔÔhena cittena lohitaÑ uppÈditaÑ hoti, saÑgho
bhinno hoti, duppaÒÒo hoti jaÄo eÄam|go. Imehi kho bhikkhave chahi
dhammehi samannÈgato suÓantopi saddhammaÑ abhabbo niyÈmaÑ
okkamituÑ kusalesu dhammesu sammattaÑ.
Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato suÓanto saddhammaÑ bhabbo
niyÈmaÑ okkamituÑ kusalesu dhammesu sammattaÑ. Katamehi chahi? Na
mÈtÈ jÊvitÈ voropitÈ hoti, na pitÈ jÊvitÈ voropito hoti, na arahaÑ jÊvitÈ
voropito hoti, na TathÈgatassa duÔÔhena cittena lohitaÑ uppÈditaÑ hoti, na
saÑgho bhinno hoti, paÒÒavÈ hoti ajaÄo aneÄam|go. Imehi kho bhikkhave
chahi dhammehi
______________________________________________________________
1. ArahÈ (SyÈ, KaÑ), arahanto (Ka)

9. SÊtivagga

381

samannÈgato suÓanto saddhammaÑ bhabbo niyÈmaÑ okkamituÑ kusalesu
dhammesu sammattanti. . TatiyaÑ.
4. Suss|satisutta
88. Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato suÓantopi saddhammaÑ
abhabbo niyÈmaÑ okkamituÑ kusalesu dhammesu sammattaÑ. Katamehi
chahi? TathÈgatappavedite dhammavinaye desiyamÈne na suss|sati, na
sotaÑ odahati, na aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhÈpeti1, anatthaÑ gaÓhÈti, atthaÑ riÒcati,
ananulomikÈya khantiyÈ samannÈgato hoti. Imehi kho bhikkhave chahi
dhammehi samannÈgato suÓantopi saddhammaÑ abhabbo niyÈmaÑ
okkamituÑ kusalesu dhammesu sammattaÑ.
Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato suÓanto saddhammaÑ
bhabbo niyÈmaÑ okkamituÑ kusalesu dhammesu sammattaÑ. Katamehi
chahi? TathÈgatappavedite dhammavinaye desiyamÈne suss|sati, sotaÑ
odahati, aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhÈpeti, atthaÑ gaÓhÈti, anatthaÑ riÒcati,
anulomikÈya khantiyÈ samannÈgato hoti. Imehi kho bhikkhave chahi
dhammehi samannÈgato suÓanto saddhammaÑ bhabbo niyÈmaÑ okkamituÑ
kusalesu dhammesu sammattanti. . CatutthaÑ.
5. AppahÈyasutta
89. Cha bhikkhave dhamme appahÈya abhabbo diÔÔhisampadaÑ
sacchikÈtuÑ. Katame cha? SakkÈyadiÔÔhiÑ vicikicchaÑ sÊlabbataparÈmÈsaÑ
apÈyagamanÊyaÑ rÈgaÑ apÈyagamanÊyaÑ dosaÑ apÈyagamanÊyaÑ mohaÑ.
Ime kho bhikkhave cha dhamme appahÈya abhabbo diÔÔhisampadaÑ
sacchikÈtuÑ.
Cha bhikkhave dhamme pahÈya bhabbo diÔÔhisampadaÑ sacchikÈtuÑ.
Katame cha? SakkÈyadiÔÔhiÑ vicikicchaÑ sÊlabbataparÈmÈsaÑ
apÈyagamanÊyaÑ rÈgaÑ apÈyagamanÊyaÑ dosaÑ apÈyagamanÊyaÑ mohaÑ.
Ime kho bhikkhave cha dhamme pahÈya bhabbo diÔÔhisampadaÑ
sacchikÈtunti. . PaÒcamaÑ.
______________________________________________________________
1. UpaÔÔhapeti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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6. PahÊnasutta

90. Chayime bhikkhave dhammÈ diÔÔhisampannassa puggalassa pahÊnÈ.
Katame cha? SakkÈyadiÔÔhi vicikicchÈ sÊlabbataparÈmÈso apÈyagamanÊyo
rÈgo apÈyagamanÊyo doso apÈyagamanÊyo moho. Ime kho bhikkhave cha
dhammÈ diÔÔhisampannassa puggalassa pahÊnÈti. . ChaÔÔhaÑ.
7. Abhabbasutta
91. Cha bhikkhave dhamme abhabbo diÔÔhisampanno puggalo
uppÈdetuÑ. Katame cha? SakkÈyadiÔÔhiÑ vicikicchaÑ sÊlabbataparÈmÈsaÑ
apÈyagamanÊyaÑ rÈgaÑ apÈyagamanÊyaÑ dosaÑ apÈyagamanÊyaÑ mohaÑ.
Ime kho bhikkhave cha dhamme abhabbo diÔÔhisampanno puggalo
uppÈdetunti. . SattamaÑ.
8. PaÔhama abhabbaÔÔhÈnasutta
92. ChayimÈni bhikkhave abhabbaÔÔhÈnÈni. KatamÈni cha? Abhabbo
diÔÔhisampanno puggalo Satthari agÈravo viharituÑ appatisso, abhabbo
diÔÔhisampanno puggalo dhamme agÈravo viharituÑ appatisso, abhabbo
diÔÔhisampanno puggalo saÑghe agÈravo viharituÑ appatisso, abhabbo
diÔÔhisampanno puggalo sikkhÈya agÈravo viharituÑ appatisso, abhabbo
diÔÔhisampanno puggalo anÈgamanÊyaÑ vatthuÑ paccÈgantuÑ, abhabbo
diÔÔhisampanno puggalo aÔÔhamaÑ bhavaÑ nibbattetuÑ. ImÈni kho
bhikkhave cha abhabbaÔÔhÈnÈnÊti. . AÔÔhamaÑ.
9. Dutiya abhabbaÔÔhÈnasutta
93. ChayimÈni bhikkhave abhabbaÔÔhÈnÈni. KatamÈni cha? Abhabbo
diÔÔhisampanno puggalo kaÒci1 sa~khÈraÑ niccato upagantuÑ, abhabbo
diÔÔhisampanno puggalo kaÒci sa~khÈraÑ sukhato upagantuÑ, abhabbo
diÔÔhisampanno puggalo kaÒci dhammaÑ attato upagantuÑ, abhabbo
diÔÔhisampanno puggalo ÈnantariyaÑ kammaÑ2 kÈtuÑ, abhabbo
diÔÔhisampanno puggalo kot|halama~galena suddhiÑ
______________________________________________________________
1. KiÒci (Ka) Abhi 2. 348; Ma 3. 109 piÔÔhesupi.
2. ŒnantariyakammaÑ (SÊ), anantariyakammaÑ (SyÈ, I) AÑ 1. 468 piÔÔhe passitabbaÑ.
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paccÈgantuÑ, abhabbo diÔÔhisampanno puggalo ito bahiddhÈ dakkhiÓeyyaÑ
gavesituÑ. ImÈni kho bhikkhave cha abhabbaÔÔhÈnÈnÊti. . NavamaÑ.
10. Tatiya abhabbaÔÔhÈnasutta
94. ChayimÈni bhikkhave abhabbaÔÔhÈnÈni. KatamÈni cha? Abhabbo
diÔÔhisampanno puggalo mÈtaraÑ jÊvitÈ voropetuÑ, abhabbo diÔÔhisampanno
puggalo pitaraÑ jÊvitÈ voropetuÑ, abhabbo diÔÔhisampanno puggalo
arahantaÑ jÊvitÈ voropetuÑ, abhabbo diÔÔhisampanno puggalo TathÈgatassa
duÔÔhena cittena lohitaÑ uppÈdetuÑ, abhabbo diÔÔhisampanno puggalo
saÑghaÑ bhindituÑ, abhabbo diÔÔhisampanno puggalo aÒÒaÑ satthÈraÑ
uddisituÑ. ImÈni kho bhikkhave cha abhabbaÔÔhÈnÈnÊti. . DasamaÑ.
11. Catuttha abhabbaÔÔhÈnasutta
95. ChayimÈni bhikkhave abhabbaÔÔhÈnÈni. KatamÈni cha? Abhabbo
diÔÔhisampanno puggalo sayaÑkataÑ sukhadukkhaÑ paccÈgantuÑ, abhabbo
diÔÔhisampanno puggalo paraÑkataÑ1 sukhadukkhaÑ paccÈgantuÑ,
abhabbo diÔÔhisampanno puggalo sayaÑkataÒca paraÑkataÒca
sukhadukkhaÑ paccÈgantuÑ, abhabbo diÔÔhisampanno puggalo
asayaÑkÈraÑ adhiccasamuppannaÑ sukhadukkhaÑ paccÈgantuÑ, abhabbo
diÔÔhisampanno puggalo aparaÑkÈraÑ adhiccasamuppannaÑ sukhadukkhaÑ
paccÈgantuÑ, abhabbo diÔÔhisampanno puggalo asayaÑkÈraÒca
aparaÑkÈraÒca adhiccasamuppannaÑ sukhadukkhaÑ paccÈgantuÑ. TaÑ
kissa hetu? TathÈ hissa bhikkhave diÔÔhisampannassa puggalassa hetu ca
sudiÔÔho hetusamuppannÈ ca dhammÈ. ImÈni kho bhikkhave cha
abhabbaÔÔhÈnÈnÊti. . EkÈdasamaÑ.
SÊtivaggo navamo2.
TassuddÈnaÑ
SÊtibhÈvaÑ ŒvaraÓaÑ, VoropitÈ Sus|sati.
AppahÈya PahÊnÈ’bhabbo, taÔÔhÈnÈ caturopi cÈti.
______________________________________________________________
1. ParakataÑ (SÊ, SyÈ)

2. Catuttho (SyÈ, Ka)
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10. ŒnisaÑsavagga
1. PÈtubhÈvasutta

96. ChannaÑ bhikkhave pÈtubhÈvo dullabho lokasmiÑ. KatamesaÑ
channaÑ? TathÈgatassa Arahato SammÈsambuddhassa pÈtubhÈvo dullabho
lokasmiÑ, TathÈgatappaveditassa dhammavinayassa desetÈ puggalo
dullabho lokasmiÑ, ariyÈyatane paccÈjÈti dullabhÈ1 lokasmiÑ, indriyÈnaÑ
avekallatÈ dullabhÈ lokasmiÑ, ajaÄatÈ aneÄam|gatÈ dullabhÈ lokasmiÑ,
kusale dhamme chando2 dullabho lokasmiÑ. ImesaÑ kho bhikkhave
channaÑ pÈtubhÈvo dullabho lokasminti. . PaÔhamaÑ.
2. ŒnisaÑsasutta
97. Chayime bhikkhave ÈnisaÑsÈ sotÈpattiphalasacchikiriyÈya. Katame
cha? Saddhammaniyato hoti, aparihÈnadhammo hoti, pariyantakata’ssa
dukkhaÑ hoti3, asÈdhÈraÓena ÒÈÓena samannÈgato hoti, hetu cassa sudiÔÔho
hetusamuppannÈ ca dhammÈ. Ime kho bhikkhave cha ÈnisaÑsÈ
sotÈpattiphalasacchikiriyÈyÈti. . DutiyaÑ.
3. Aniccasutta
98. So vata bhikkhave bhikkhu kaÒci sa~khÈraÑ niccato
samanupassanto anulomikÈya khantiyÈ samannÈgato bhavissatÊti netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati, anulomikÈya khantiyÈ asamannÈgato sammattaniyÈmaÑ
okkamissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, sammattaniyÈmaÑ anokkamamÈno
sotÈpattiphalaÑ vÈ sakadÈgÈmiphalaÑ vÈ anÈgÈmiphalaÑ vÈ arahattaÑ4 vÈ
sacchikarissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
So vata bhikkhave bhikkhu sabbasa~khÈre5 aniccato samanupassanto
anulomikÈya khantiyÈ samannÈgato bhavissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati,
anulomikÈya khantiyÈ samannÈgato sammattaniyÈmaÑ okkamissatÊti
ÔhÈnametaÑ vijjati, sammattaniyÈmaÑ okkamamÈno sotÈpattiphalaÑ vÈ
______________________________________________________________
1. PaccÈjÈto dullabho (SyÈ)
3. DukkhaÑ na hoti (SyÈ, I, Ka)
5. Sabbasa~khÈraÑ (SÊ, I)

2. Kusaladhammacchando (SÊ, SyÈ, I)
4. ArahattaphalaÑ (Ka) Khu 9. 409 piÔÔhepi.
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sakadÈgÈmiphalaÑ vÈ anÈgÈmiphalaÑ vÈ arahattaÑ vÈ sacchikarissatÊti
ÔhÈnametaÑ vijjatÊti. . TatiyaÑ.
4. Dukkhasutta
99. So vata bhikkhave bhikkhu kaÒci sa~khÈraÑ sukhato
samanupassanto -pa- sabbasa~khÈre dukkhato samanupassanto -paÔhÈnametaÑ vijjati. . CatutthaÑ.
5. Anattasutta
100. So vata bhikkhave bhikkhu kaÒci dhammaÑ attato samanupassanto
-pa- sabbadhamme1 anattato samanupassanto -pa- ÔhÈnametaÑ vijjati. .
PaÒcamaÑ.
6. NibbÈnasutta
101. So vata bhikkhave bhikkhu nibbÈnaÑ dukkhato samanupassanto
anulomikÈya khantiyÈ samannÈgato bhavissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati,
anulomikÈya khantiyÈ asamannÈgato sammattaniyÈmaÑ okkamissatÊti netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati, sammattaniyÈmaÑ anokkamamÈno sotÈpattiphalaÑ vÈ
sakadÈgÈmiphalaÑ vÈ anÈgÈmiphalaÑ vÈ arahattaÑ vÈ sacchikarissatÊti
netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
So vata bhikkhave bhikkhu nibbÈnaÑ sukhato samanupassanto
anulomikÈya khantiyÈ samannÈgato bhavissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati,
anulomikÈya khantiyÈ samannÈgato sammattaniyÈmaÑ okkamissatÊti
ÔhÈnametaÑ vijjati, sammattaniyÈmaÑ okkamamÈno sotÈpattiphalaÑ vÈ
sakadÈgÈmiphalaÑ vÈ anÈgÈmiphalaÑ vÈ arahattaÑ vÈ sacchikarissatÊti
ÔhÈnametaÑ vijjatÊti. . ChaÔÔhaÑ.
7. Anavatthitasutta
102. Cha bhikkhave ÈnisaÑse sampassamÈnena alameva bhikkhunÈ
sabbasa~khÈresu anodhiÑ karitvÈ aniccasaÒÒaÑ upaÔÔhÈpetuÑ. Katame cha,
sabbasa~khÈrÈ ca me anavatthitÈ2 khÈyissanti, sabbaloke ca me mano
______________________________________________________________
1. SabbadhammaÑ (SÊ, I), kiÒcidhammaÑ (Ka)

2. AnavaÔÔhitato (SÊ, SyÈ, I)
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nÈbhiramissati1, sabbalokÈ ca me mano vuÔÔhahissati, nibbÈnapoÓaÒca me
mÈnasaÑ bhavissati. SaÑyojanÈ ca me pahÈnaÑ gacchissanti2, paramena ca
sÈmaÒÒena samannÈgato bhavissÈmÊti. Ime kho bhikkhave cha ÈnisaÑse
sampassamÈnena alameva bhikkhunÈ sabbasa~khÈresu anodhiÑ karitvÈ
aniccasaÒÒaÑ upaÔÔhÈpetunti. . SattamaÑ.
8. UkkhittÈsikasutta
103. Cha bhikkhave ÈnisaÑse sampassamÈnena alameva bhikkhunÈ
sabbasa~khÈresu anodhiÑ karitvÈ dukkhasaÒÒaÑ upaÔÔhÈpetuÑ. Katame
cha, sabbasa~khÈresu ca me nibbidasaÒÒÈ paccupaÔÔhitÈ bhavissati.
SeyyathÈpi ukkhittÈsike vadhake, sabbalokÈ ca me mano vuÔÔhahissati,
nibbÈne ca santadassÈvÊ bhavissÈmi, anusayÈ ca me samugghÈtaÑ
gacchissanti3, kiccakÈrÊ ca bhavissÈmi, SatthÈ ca me pariciÓÓo bhavissati
mettÈvatÈyÈti. Ime kho bhikkhave cha ÈnisaÑse sampassamÈnena alameva
bhikkhunÈ sabbasa~khÈresu anodhiÑ karitvÈ dukkhasaÒÒaÑ upaÔÔhÈpetunti.
. AÔÔhamaÑ.
9. Atammayasutta
104. Cha bhikkhave ÈnisaÑse sampassamÈnena alameva bhikkhunÈ
sabbadhammesu anodhiÑ karitvÈ anattasaÒÒaÑ upaÔÔhÈpetuÑ. Katame cha,
sabbaloke ca atammayo bhavissÈmi, aha~kÈrÈ ca me uparujjhissanti,
mama~kÈrÈ ca me uparujjhissanti, asÈdhÈraÓena ca ÒÈÓena samannÈgato
bhavissÈmi, hetu ca me sudiÔÔho bhavissati hetusamuppannÈ ca dhammÈ.
Ime kho bhikkhave cha ÈnisaÑse sampassamÈnena alameva bhikkhunÈ
sabbadhammesu anodhiÑ karitvÈ anattasaÒÒaÑ upaÔÔhÈpetunti. . NavamaÑ.
10. Bhavasutta
105. Tayome bhikkhave bhavÈ pahÈtabbÈ, tÊsu sikkhÈsu sikkhitabbaÑ.
Katame tayo bhavÈ pahÈtabbÈ, kÈmabhavo r|pabhavo
______________________________________________________________
1. Na ramissati (Ka)

2. Gacchanti (SyÈ, I, Ka)

3. Gacchanti (I, Ka)
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ar|pabhavo. Ime tayo bhavÈ pahÈtabbÈ. KatamÈsu tÊsu sikkhÈsu
sikkhitabbaÑ, adhisÊlasikkhÈya adhicittasikkhÈya adhipaÒÒÈsikkhÈya. ImÈsu
tÊsu sikkhÈsu sikkhitabbaÑ. Yato kho bhikkhave bhikkhuno ime tayo bhavÈ
pahÊnÈ honti, imÈsu ca tÊsu sikkhÈsu sikhitasikkho hoti. AyaÑ vuccati
bhikkhave bhikkhu acchecchi taÓhaÑ, vivattayi saÑyojanaÑ, sammÈ
mÈnÈbhisamayÈ antamakÈsi dukkhassÈti. . DasamaÑ.
11. TaÓhÈsutta
106. Tisso imÈ bhikkhave taÓhÈ pahÈtabbÈ tayo ca mÈnÈ. KatamÈ tisso
taÓhÈ pahÈtabbÈ, kÈmataÓhÈ bhavataÓhÈ vibhavataÓhÈ. ImÈ tisso taÓhÈ
pahÈtabbÈ. Katame tayo mÈnÈ pahÈtabbÈ, mÈno omÈno atimÈno. Ime tayo
mÈnÈ pahÈtabbÈ. Yato kho bhikkhave bhikkhuno imÈ tisso taÓhÈ pahÊnÈ
honti ime ca tayo mÈnÈ. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu acchecchi
taÓhaÑ, vivattayi saÑyojanaÑ, sammÈ mÈnÈbhisamayÈ antamakÈsi
dukkhassÈti. . EkÈdasamaÑ.
ŒnisaÑsavaggo dasamo1.
TassuddÈnaÑ
PÈtubhÈvo ŒnisaÑso, Aniccadukkha-anattato.
NibbÈnaÑ Anavatthi UkkhittÈsi Atammayo,
BhavÈ TaÓhÈyekÈ dasÈti.

Dutiyo paÓÓÈsako samatto.

______________________________________________________________
1. PaÒcamo (SyÈ, Ka)
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11. Tikavagga
1. RÈgasutta

107. Tayome bhikkhave dhammÈ. Katame tayo, rÈgo doso moho. Ime
kho bhikkhave tayo dhammÈ. ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ
pahÈnÈya tayo dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame tayo, rÈgassa pahÈnÈya asubhÈ
bhÈvetabbÈ, dosassa pahÈnÈya mettÈ bhÈvetabbÈ, mohassa pahÈnÈya paÒÒÈ
bhÈvetabbÈ. ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya ime tayo
dhammÈ bhÈvetabbÈti. . PaÔhamaÑ.
2. Duccaritasutta
108. Tayome bhikkhave dhammÈ. Katame tayo, kÈyaduccaritaÑ
vacÊduccaritaÑ manoduccaritaÑ. Ime kho bhikkhave tayo dhammÈ. ImesaÑ
kho bhikkhave tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya tayo dhammÈ bhÈvetabbÈ.
Katame tayo, kÈyaduccaritassa pahÈnÈya kÈyasucaritaÑ bhÈvetabbaÑ,
vacÊduccaritassa pahÈnÈya vacÊsucaritaÑ bhÈvetabbaÑ, manoduccaritassa
pahÈnÈya manosucaritaÑ bhÈvetabbaÑ. ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ
dhammÈnaÑ pahÈnÈya ime tayo dhammÈ bhÈvetabbÈti. . DutiyaÑ.
3. Vitakkasutta
109. Tayome bhikkhave dhammÈ. Katame tayo, kÈmavitakko
byÈpÈdavitakko vihiÑsÈvitakko. Ime kho bhikkhave tayo dhammÈ. ImesaÑ
kho bhikkhave tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya tayo dhammÈ bhÈvetabbÈ.
Katame tayo, kÈmavitakkassa pahÈnÈya nekkhammavitakko bhÈvetabbo,
byÈpÈdavitakkassa pahÈnÈya abyÈpÈda vitakko bhÈvetabbo,
vihiÑsÈvitakkassa pahÈnÈya avihiÑsÈvitakko bhÈvetabbo. ImesaÑ kho
bhikkhave tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya ime tayo dhammÈ bhÈvetabbÈti. .
TatiyaÑ.
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4. SaÒÒÈsutta
110. Tayome bhikkhave dhammÈ. Katame tayo, kÈmasaÒÒÈ
byÈpÈdasaÒÒÈ vihiÑsÈsaÒÒÈ. Ime kho bhikkhave tayo dhammÈ. ImesaÑ kho
bhikkhave tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya tayo dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame
tayo, kÈmasaÒÒÈya pahÈnÈya nekkhammasaÒÒÈ bhÈvetabbÈ, byÈpÈdasaÒÒÈya
pahÈnÈya abyÈpÈdasaÒÒÈ bhÈvetabbÈ, vihiÑsÈsaÒÒÈya pahÈnÈya
avihiÑsÈsaÒÒÈ bhÈvetabbÈ. ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ
pahÈnÈya ime tayo dhammÈ bhÈvetabbÈti. . CatutthaÑ.
5. DhÈtusutta
111. Tayome bhikkhave dhammÈ. Katame tayo, kÈmadhÈtu
byÈpÈdadhÈtu vihiÑsÈdhÈtu. Ime kho bhikkhave tayo dhammÈ. ImesaÑ kho
bhikkhave tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya tayo dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame
tayo, kÈmadhÈtuyÈ pahÈnÈya nekkhammadhÈtu bhÈvetabbÈ, byÈpÈdadhÈtuyÈ
pahÈnÈya abyÈpÈdadhÈtu bhÈvetabbÈ, vihiÑsÈdhÈtuyÈ pahÈnÈya
avihiÑsÈdhÈtu bhÈvetabbÈ. ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ
pahÈnÈya ime tayo dhammÈ bhÈvetabbÈti. . PaÒcamaÑ.
6. AssÈdasutta
112. Tayome bhikkhave dhammÈ. Katame tayo, assÈdadiÔÔhi attÈnudiÔÔhi
micchÈdiÔÔhi. Ime kho bhikkhave tayo dhammÈ. ImesaÑ kho bhikkhave
tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya tayo dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame tayo,
assÈdadiÔÔhiyÈ pahÈnÈya aniccasaÒÒÈ bhÈvetabbÈ, attÈnudiÔÔhiyÈ pahÈnÈya
anattasaÒÒÈ bhÈvetabbÈ, micchÈdiÔÔhiyÈ pahÈnÈya sammÈdiÔÔhi bhÈvetabbÈ.
ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya ime tayo dhammÈ
bhÈvetabbÈti. . ChaÔÔhaÑ.
7. Aratisutta
113. Tayome bhikkhave dhammÈ. Katame tayo, arati vihiÑsÈ1
adhammacariyÈ. Ime kho bhikkhave tayo dhammÈ. ImesaÑ kho bhikkhave
______________________________________________________________
1. VihesÈ (Ka)
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tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya tayo dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame tayo,
aratiyÈ pahÈnÈya muditÈ bhÈvetabbÈ, vihesÈya pahÈnÈya avihiÑsÈ
bhÈvetabbÈ, adhammacariyÈya pahÈnÈya dhammacariyÈ bhÈvetabbÈ.
ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya ime tayo dhammÈ
bhÈvetabbÈti. . SattamaÑ.
8. SantuÔÔhitÈsutta
114. Tayome bhikkhave dhammÈ. Katame tayo, asantuÔÔhitÈ
asampajaÒÒaÑ mahicchatÈ. Ime kho bhikkhave tayo dhammÈ. ImesaÑ kho
bhikkhave tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya tayo dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame
tayo, asantuÔÔhitÈya pahÈnÈya santuÔÔhitÈ bhÈvetabbÈ, asampajaÒÒassa
pahÈnÈya sampajaÒÒaÑ bhÈvetabbaÑ, mahicchatÈya pahÈnÈya appicchatÈ
bhÈvetabbÈ. ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya ime tayo
dhammÈ bhÈvetabbÈti. . AÔÔhamaÑ.
9. DovacassatÈsutta
115. Tayome bhikkhave dhammÈ. Katame tayo, dovacassatÈ pÈpamittatÈ
cetaso vikkhepo. Ime kho bhikkhave tayo dhammÈ. ImesaÑ kho bhikkhave
tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya tayo dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame tayo,
dovacassatÈya pahÈnÈya sovacassatÈ bhÈvetabbÈ, pÈpamittatÈya pahÈnÈya
kalyÈÓamittatÈ bhÈvetabbÈ, cetaso vikkhepassa pahÈnÈya ÈnÈpÈnassati
bhÈvetabbÈ. ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya ime tayo
dhammÈ bhÈvetabbÈti. . NavamaÑ.
10. Uddhaccasutta
116. Tayome bhikkhave dhammÈ. Katame tayo, uddhaccaÑ asaÑvaro
pamÈdo. Ime kho bhikkhave tayo dhammÈ. ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ
dhammÈnaÑ pahÈnÈya tayo dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame tayo, uddhaccassa
pahÈnÈya samatho bhÈvetabbo, asaÑvarassa pahÈnÈya saÑvaro bhÈvetabbo,
pamÈdassa pahÈnÈya appamÈdo bhÈvetabbo.
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imesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya ime tayo dhammÈ
bhÈvetabbÈti. . DasamaÑ.
Tikavaggo ekÈdasamo1.
TassuddÈnaÑ
RÈgaduccaritavitakka, SaÒÒÈ DhÈt|ti vuccati.
AssÈda-aratituÔÔhi, duve ca Uddhaccena vaggoti.
_____
12. SÈmaÒÒavagga
1. KÈyÈnupassÊsutta
117. Cha bhikkhave dhamme appahÈya abhabbo kÈye kÈyÈnupassÊ
viharituÑ. Katame cha? KammÈrÈmataÑ bhassÈrÈmataÑ niddÈrÈmataÑ
sa~gaÓikÈrÈmataÑ indriyesu aguttadvÈrataÑ bhojane amattaÒÒutaÑ. Ime
kho bhikkhave cha dhamme appahÈya abhabbo kÈye kÈyÈnupassÊ viharituÑ.
Cha bhikkhave dhamme pahÈya bhabbo kÈye kÈyÈnupassÊ viharituÑ.
Katame cha? KammÈrÈmataÑ bhassÈrÈmataÑ niddÈrÈmataÑ
sa~gaÓikÈrÈmataÑ indriyesu aguttadvÈrataÑ bhojane amattaÒÒutaÑ. Ime
kho bhikkhave cha dhamme pahÈya bhabbo kÈye kÈyÈnupassÊ viharitunti. .
PaÔhamaÑ.
2. DhammÈnupassÊsutta
118. Cha bhikkhave dhamme appahÈya abhabbo ajjhattaÑ kÈye -pabahiddhÈ kÈye -pa- ajjhattabahiddhÈ kÈye -pa- ajjhattaÑ vedanÈsu -pabahiddhÈ vedanÈsu -pa- ajjhattabahiddhÈ vedanÈsu -pa- ajjhattaÑ citte -pabahiddhÈ citte -pa- ajjhattabahiddhÈ citte -pa- ajjhattaÑ dhammesu -pabahiddhÈ dhammesu -pa- ajjhattabahiddhÈ dhammesu dhammÈnupassÊ
viharituÑ. Katame cha? KammÈrÈmataÑ bhassÈrÈmataÑ niddÈrÈmataÑ
sa~gaÓikÈrÈmataÑ indriyesu
______________________________________________________________
1. PaÔhamo (SyÈ)
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aguttadvÈrataÑ bhojane amattaÒÒutaÑ. Ime kho bhikkhave cha dhamme
pahÈya bhabbo ajjhattabahiddhÈ dhammesu dhammÈnupassÊ viharitunti. .
DutiyaÑ.
3. Tapussasutta
119. Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato Tapusso1 gahapati
TathÈgate niÔÔha~gato amataddaso amataÑ sacchikatvÈ iriyati. Katamehi
chahi? Buddhe aveccappasÈdena dhamme aveccappasÈdena saÑghe
aveccappasÈdena ariyena sÊlena ariyena ÒÈÓena ariyÈya vimuttiyÈ. Imehi
kho bhikkhave chahi dhammehi samannÈgato Tapusso gahapati TathÈgate
niÔÔha~gato amataddaso amataÑ sacchikatvÈ iriyatÊti. . TatiyaÑ.
4-23. BhallikÈdisutta
120-139. Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato Bhalliko gahapati
-pa-. Sudatto gahapati AnÈthapiÓÉiko. Citto gahapati MacchikÈsaÓÉiko.
Hatthako ĀÄavako. MahÈnÈmo Sakko. Uggo gahapati VesÈliko. Uggato
gahapati. S|rambaÔÔho2. JÊvako KomÈrabhacco. NakulapitÈ gahapati.
TavakaÓÓiko gahapati. P|raÓo gahapati. Isidatto gahapati. SandhÈno3
gahapati. Vicayo4 gahapati. VijayamÈhiko5 gahapati. MeÓÉako gahapati.
VÈseÔÔho upÈsako. AriÔÔho upÈsako. SÈraggo6 upÈsako TathÈgate niÔÔha~gato
amataddaso amataÑ sacchikatvÈ iriyati. Katamehi chahi? Buddhe
aveccappasÈdena dhamme aveccappasÈdena saÑghe aveccappasÈdena
ariyena sÊlena ariyena ÒÈÓena ariyÈya vimuttiyÈ. Imehi kho bhikkhave chahi
dhammehi samannÈgato sÈraggo upÈsako TathÈgate niÔÔha~gato amataddaso
amataÑ sacchikatvÈ iriyatÊti. .TevÊsatimaÑ.
SÈmaÒÒavaggo dvÈdasamo.
______________________________________________________________
1. Tapasso (I) AÑ 1. 27 piÔÔhepi.

2. S|ro ambaÔÔho (Ka)

3. SantÈno (Ka)

4. Vijayo (SÊ, SyÈ, I)

5. Vajjiyamahito (SÊ, SyÈ, I)

6. SÈdatto (SyÈ)

24. RÈgapeyyÈla
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24. RÈgapeyyÈla
140. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya cha dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame
cha? DassanÈnuttariyaÑ savanÈnuttariyaÑ lÈbhÈnuttariyaÑ
sikkhÈnuttariyaÑ pÈricariyÈnuttariyaÑ anussatÈnuttariyaÑ. RÈgassa
bhikkhave abhiÒÒÈya ime cha dhammÈ bhÈvetabbÈti. (1)
141. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya cha dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame
cha? BuddhÈnussati dhammÈnussati saÑghÈnussati sÊlÈnussati cÈgÈnussati
devatÈnussati. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya ime cha dhammÈ bhÈvetabbÈti.
(2)
142. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya cha dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame
cha? AniccasaÒÒÈ anicce dukkhasaÒÒÈ dukkhe anattasaÒÒÈ pahÈnasaÒÒÈ
virÈgasaÒÒÈ nirodhasaÒÒÈ. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya ime cha dhammÈ
bhÈvetabbÈti. (3)
143-169. RÈgassa bhikkhave pariÒÒÈya -pa- parikkhayÈya. PahÈnÈya.
KhayÈya. VayÈya. VirÈgÈya. NirodhÈya. CÈgÈya. PaÔinissaggÈya cha
dhammÈ bhÈvetabbÈ. (4-30)
170-649. Dosassa -pa-. Mohassa. Kodhassa. UpanÈhassa. Makkhassa.
PaÄÈsassa. IssÈya. Macchariyassa. MÈyÈya. SÈÔheyyassa. Thambhassa.
SÈrambhassa. MÈnassa. AtimÈnassa. Madassa. PamÈdassa abhiÒÒÈya -papariÒÒÈya. ParikkhayÈya. PahÈnÈya. KhayÈya. VayÈya. VirÈgÈya.
NirodhÈya. CÈgÈya paÔinissaggÈya -pa- ime cha dhammÈ bhÈvetabbÈti.
Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ
abhinandunti. (31-510)
RÈgapeyyÈlaÑ niÔÔhitaÑ.

ChakkanipÈtapÈÄi niÔÔhitÈ.

A~guttaranikÈya

SattakanipÈtapÈÄi
_____
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.

PaÓÓÈsaka
1. Dhanavagga
1. PaÔhamapiyasutta
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–
Sattahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ
appiyo ca hoti amanÈpo ca agaru ca abhÈvanÊyo ca. Katamehi sattahi? Idha
bhikkhave bhikkhu lÈbhakÈmo ca hoti, sakkÈrakÈmo ca hoti,
anavaÒÒattikÈmo ca hoti, ahiriko ca hoti, anottappÊ ca pÈpiccho ca
micchÈdiÔÔhi ca. Imehi kho bhikkhave sattahi dhammehi samannÈgato
bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ appiyo ca hoti amanÈpo ca agaru ca abhÈvanÊyo
ca.
Sattahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ
piyo ca hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo ca. Katamehi sattahi? Idha
bhikkhave bhikkhu na lÈbhakÈmo ca hoti, na sakkÈrakÈmo ca hoti, na
anavaÒÒattikÈmo ca hoti, hirÊmÈ ca hoti, ottappÊ ca
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appiccho ca sammÈdiÔÔhi ca. Imehi kho bhikkhave sattahi dhammehi
samannÈgato bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca hoti manÈpo ca garu ca
bhÈvanÊyo cÈti. . PaÔhamaÑ.
2. Dutiyapiyasutta
2. Sattahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ
appiyo ca hoti amanÈpo ca agaru ca abhÈvanÊyo ca. Katamehi sattahi? Idha
bhikkhave bhikkhu lÈbhakÈmo ca hoti, sakkÈrakÈmo ca hoti,
anavaÒÒattikÈmo ca hoti, ahiriko ca hoti anottappÊ ca issukÊ ca maccharÊ ca.
Imehi kho bhikkhave sattahi dhammehi samannÈgato bhikkhu
sabrahmacÈrÊnaÑ appiyo ca hoti amanÈpo ca agaru ca abhÈvanÊyo ca.
Sattahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ
piyo ca hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo ca. Katamehi sattahi? Idha
bhikkhave bhikkhu na lÈbhakÈmo ca hoti, na sakkÈrakÈmo ca hoti, na
anavaÒÒattikÈmo ca hoti, hirÊmÈ ca hoti ottappÊ ca anissukÊ ca amaccharÊ ca.
Imehi kho bhikkhave sattahi dhammehi samannÈgato bhikkhu
sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo cÈti. DutiyaÑ.
3. SaÑkhittabalasutta
3. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme -pa-. SattimÈni bhikkhave balÈni.
KatamÈni satta? SaddhÈbalaÑ vÊriyabalaÑ hirÊbalaÑ ottappabalaÑ
satibalaÑ samÈdhibalaÑ paÒÒÈbalaÑ. ImÈni kho bhikkhave satta balÈnÊti.
SaddhÈbalaÑ vÊriyaÒca, hirÊ1 ottappiyaÑ balaÑ.
SatibalaÑ samÈdhi ca, paÒÒÈ ve sattamaÑ balaÑ.
Etehi balavÈ bhikkhu, sukhaÑ jÊvati paÓÉito.
______________________________________________________________
1. Hiri (SÊ, I, Ka)

1. Dhanavagga
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Yoniso vicine dhammaÑ, paÒÒÈyatthaÑ vipassati.
Pajjotasseva nibbÈnaÑ, vimokkho hoti cetasoti.
TatiyaÑ.
4. Vitthatabalasutta
4. SattimÈni bhikkhave balÈni. KatamÈni satta? SaddhÈbalaÑ
vÊriyabalaÑ hirÊbalaÑ ottappabalaÑ satibalaÑ samÈdhibalaÑ paÒÒÈbalaÑ.
KatamaÒca bhikkhave saddhÈbalaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako
saddho hoti, saddahati TathÈgatassa bodhiÑ “itipi so BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. IdaÑ
vuccati bhikkhave saddhÈbalaÑ.
KatamaÒca bhikkhave vÊriyabalaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako
ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ upasampadÈya, thÈmavÈ daÄhaparakkamo anikkhittadhuro
kusalesu dhammesu. IdaÑ vuccati bhikkhave vÊriyabalaÑ.
KatamaÒca bhikkhave hirÊbalaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako hirÊmÈ
hoti, hirÊyati kÈyaduccaritena vacÊduccaritena manoduccaritena. HirÊyati
pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ. IdaÑ vuccati bhikkhave
hirÊbalaÑ.
KatamaÒca bhikkhave ottappabalaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako
ottappÊ hoti, ottappati kÈyaduccaritena vacÊduccaritena manoduccaritena,
ottappati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ. IdaÑ vuccati
bhikkhave ottappabalaÑ.
KatamaÒca bhikkhave satibalaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako satimÈ
hoti, paramena satinepakkena samÈnnÈgato cirakatampi cirabhÈsitampi
saritÈ anussaritÈ. IdaÑ vuccati bhikkhave satibalaÑ.
KatamaÒca bhikkhave samÈdhibalaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako
vivicceva kÈmehi -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. IdaÑ vuccati
bhikkhave samÈdhibalaÑ.
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KatamaÒca bhikkhave paÒÒÈbalaÑ, idha bhikkhave ariyasÈvako
paÒÒavÈ hoti, udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya samannÈgato ariyÈya
nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ. IdaÑ vuccati bhikkhave
paÒÒÈbalaÑ. ImÈni kho bhikkhave satta balÈnÊti.
SaddhÈbalaÑ vÊriyaÒca, hirÊ ottappiyaÑ balaÑ.
SatibalaÑ samÈdhi ca, paÒÒÈ ve sattamaÑ balaÑ.
Etehi balavÈ bhikkhu, sukhaÑ jÊvati paÓÉito.
Yoniso vicine dhammaÑ, paÒÒÈyatthaÑ vipassati.
Pajjotasseva nibbÈnaÑ, vimokkho hoti cetasoti.
CatutthaÑ.
5. SaÑkhittadhanasutta
5. SattimÈni bhikkhave dhanÈni. KatamÈni satta, saddhÈdhanaÑ
sÊladhanaÑ hirÊdhanaÑ ottappadhanaÑ sutadhanaÑ cÈgadhanaÑ
paÒÒÈdhanaÑ. ImÈni kho bhikkhave satta dhanÈnÊti.
SaddhÈdhanaÑ sÊladhanaÑ, hirÊ ottappiyaÑ dhanaÑ.
SutadhanaÒca cÈgo ca, paÒÒÈ ve sattamaÑ dhanaÑ.
Yassa ete dhanÈ atthi, itthiyÈ purisassa vÈ.
Adaliddoti taÑ Èhu, amoghaÑ tassa jÊvitaÑ.
TasmÈ saddhaÒca sÊlaÒca, pasÈdaÑ dhammadassanaÑ.
AnuyuÒjetha medhÈvÊ, saraÑ1 BuddhÈna sÈsananti. . PaÒcamaÑ.
6. Vitthatadhanasutta
6. SattimÈni bhikkhave dhanÈni. KatamÈni satta, saddhÈdhanaÑ
sÊladhanaÑ hirÊdhanaÑ ottappadhanaÑ sutadhanaÑ cÈgadhanaÑ
paÒÒÈdhanaÑ.
KatamaÒca bhikkhave saddhÈdhanaÑ, idha bhikkhave ariyasÈvako
saddho hoti, saddahati TathÈgatassa bodhiÑ “itipi so BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho -pa- Buddho BhagavÈ”ti. IdaÑ vuccati bhikkhave
saddhÈdhanaÑ.
______________________________________________________________
1. VaraÑ (Ka)

1. Dhanavagga
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KatamaÒca bhikkhave sÊladhanaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako
pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti -pa- surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti.
IdaÑ vuccati bhikkhave sÊladhanaÑ.
KatamaÒca bhikkhave hirÊdhanaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako hirÊmÈ
hoti, hirÊyati kÈyaduccaritena vacÊduccaritena manoduccaritena, hirÊyati
pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ. IdaÑ vuccati bhikkhave
hirÊdhanaÑ.
KatamaÒca bhikkhave ottappadhanaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako
ottappÊ hoti, ottappati kÈyaduccaritena vacÊduccaritena manoduccaritena,
ottappati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ. IdaÑ vuccati
bhikkhave ottappadhanaÑ.
KatamaÒca bhikkhave sutadhanaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako
bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo, ye te dhammÈ ÈdikalyÈÓÈ
majjhekalyÈÓÈ pariyosÈnakalyÈÓÈ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ
parisuddhaÑ brahmacariyaÑ abhivadanti, tathÈr|pÈssa dhammÈ bahussutÈ
honti dhÈtÈ vacasÈ paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. IdaÑ
vuccati bhikkhave sutadhanaÑ.
KatamaÒca bhikkhave cÈgadhanaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako
vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati muttacÈgo payatapÈÓi
vosaggarato yÈcayogo dÈnasaÑvibhÈgarato. IdaÑ vuccati bhikkhave
cÈgadhanaÑ.
KatamaÒca bhikkhave paÒÒÈdhanaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako
paÒÒavÈ hoti -pa- sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ. IdaÑ vuccati bhikkhave
paÒÒÈdhanaÑ. ImÈni kho bhikkhave sattadhanÈnÊti.
SaddhÈdhanaÑ sÊladhanaÑ, hirÊ ottappiyaÑ dhanaÑ.
SutadhanaÒca cÈgo ca, paÒÒÈ ve sattamaÑ dhanaÑ.
Yassa ete dhanÈ atthi, itthiyÈ purisassa vÈ.
“Adaliddo”ti taÑ Èhu, amoghaÑ tassa jÊvitaÑ.
TasmÈ saddhaÒca sÊlaÒca, pasÈdaÑ dhammadassanaÑ.
AnuyuÒjetha medhÈvÊ, saraÑ BuddhÈna sÈsananti. . ChaÔÔhaÑ.
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7. Uggasutta

7. Atha kho Uggo rÈjamahÈmatto yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho Uggo rÈjamahÈmatto BhagavantaÑ etadavoca–
AcchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, yÈva aÉÉho cÈyaÑ bhante
MigÈro RohaÓeyyo yÈva mahaddhano yÈva mahÈbhogoti. KÊva aÉÉho
panugga MigÈro RohaÓeyyo kÊva mahaddhano kÊva mahÈbhogoti. SataÑ
bhante satasahassÈnaÑ1 hiraÒÒassa, ko pana vÈdo r|piyassÈti. Atthi kho
etaÑ Ugga dhanaÑ, netaÑ natthÊti vadÈmÊti, taÒca kho etaÑ Ugga dhanaÑ,
sÈdhÈraÓaÑ agginÈ udakena rÈj|hi corehi appiyehi dÈyÈdehi. Satta kho
imÈni Ugga dhanÈni asÈdhÈraÓÈni agginÈ udakena rÈj|hi corehi appiyehi
dÈyÈdehi. KatamÈni satta, saddhÈdhanaÑ sÊladhanaÑ hirÊdhanaÑ
ottappadhanaÑ sutadhanaÑ cÈgadhanaÑ paÒÒÈdhanaÑ. ImÈni kho Ugga
satta dhanÈni asÈdhÈraÓÈni agginÈ udakena rÈj|hi corehi appiyehi
dÈyÈdehÊti.
SaddhÈdhanaÑ sÊladhanaÑ, hirÊ ottappiyaÑ dhanaÑ.
SutadhanaÒca cÈgo ca, paÒÒÈ ve sattamaÑ dhanaÑ.
Yassa ete dhanÈ atthi, itthiyÈ purisassa vÈ.
Sa ve mahaddhano loke, ajeyyo devamÈnuse.
TasmÈ saddhaÒca sÊlaÒca, pasÈdaÑ dhammadassanaÑ.
AnuyuÒjetha medhÈvÊ, saraÑ BuddhÈna sÈsananti. . SattamaÑ.
8. SaÑyojanasutta
8. SattimÈni bhikkhave saÑyojanÈni. KatamÈni satta,
anunayasaÑyojanaÑ paÔighasaÑyojanaÑ diÔÔhisaÑyojanaÑ
vicikicchÈsaÑyojanaÑ mÈnasaÑyojanaÑ bhavarÈgasaÑyojanaÑ
avijjÈsaÑyojanaÑ. ImÈni kho bhikkhave satta saÑyojanÈnÊti. . AÔÔhamaÑ.
______________________________________________________________
1. SahassÈnaÑ (SÊ), sahassÈni (SyÈ), satasahassÈni (?)

2. Anusayavagga
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9. PahÈnasutta
9. SattannaÑ bhikkhave saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈya samucchedÈya
brahmacariyaÑ vussati. KatamesaÑ sattannaÑ? AnunayasaÑyojanassa
pahÈnÈya samucchedÈya brahmacariyaÑ vussati. PaÔighasaÑyojanassa -pa-.
DiÔÔhisaÑyojanassa. VicikicchÈsaÑyojanassa. MÈnasaÑyojanassa.
BhavarÈgasaÑyojanassa. AvijjÈsaÑyojanassa pahÈnÈya samucchedÈya
brahmacariyaÑ vussati. ImesaÑ kho bhikkhave sattannaÑ saÑyojanÈnaÑ
pahÈnÈya samucchedÈya brahmacariyaÑ vussati. Yato ca kho bhikkhave
bhikkhuno anunayasaÑyojanaÑ pahÊnaÑ hoti ucchinnam|laÑ
tÈlÈvatthukataÑ anabhÈvaÑkataÑ ÈyatiÑ anuppÈdadhammaÑ.
PaÔighasaÑyojanaÑ -pa-. DiÔÔhisaÑyojanaÑ. VicikicchÈsaÑyojanaÑ.
MÈnasaÑyojanaÑ. BhavarÈgasaÑyojanaÑ. AvijjÈsaÑyojanaÑ pahÊnaÑ hoti
ucchinnam|laÑ tÈlÈvatthukataÑ anabhÈvaÑkataÑ ÈyatiÑ anuppÈdadhammaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu acchecchi taÓhaÑ, vivattayi
saÑyojanaÑ, sammÈ mÈnÈbhisamayÈ antamakÈsi dukkhassÈti. . NavamaÑ.
10. Macchariyasutta
10. SattimÈni bhikkhave saÑyojanÈni. KatamÈni satta?
AnunayasaÑyojanaÑ paÔighasaÑyojanaÑ diÔÔhisaÑyojanaÑ
vicikicchÈsaÑyojanaÑ mÈnasaÑyojanaÑ issÈsaÑyojanaÑ
macchariyasaÑyojanaÑ. ImÈni kho bhikkhave satta saÑyojanÈnÊti. .
DasamaÑ.
Dhanavaggo paÔhamo.
TassuddÈnaÑ
Dve PiyÈni BalaÑ DhanaÑ, SaÑkhittaÒceva VitthataÑ.
UggaÑ SaÑyojanaÒceva, PahÈnaÑ Macchariyena cÈti.
_____
2. Anusayavagga
1. PaÔhama anusayasutta
11. Sattime bhikkhave anusayÈ. Katame satta? KÈmarÈgÈnusayo
paÔighÈnusayo diÔÔhÈnusayo vicikicchÈnusayo mÈnÈnusayo
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bhavarÈgÈnusayo avijjÈnusayo. Ime kho bhikkhave satta anusayÈti. .
PaÔhamaÑ.
2. Dutiya anusayasutta
12. SattannaÑ bhikkhave anusayÈnaÑ pahÈnÈya samucchedÈya
brahmacariyaÑ vussati. KatamesaÑ sattannaÑ? KÈmarÈgÈnusayassa
pahÈnÈya samucchedÈya brahmacariyaÑ vussati. PaÔighÈnusayassa -pa-.
DiÔÔhÈnusayassa. VicikicchÈnusayassa. MÈnÈnusayassa.
BhavarÈgÈnusayassa. AvijjÈnusayassa pahÈnÈya samucchedÈya
brahmacariyaÑ vussati. ImesaÑ kho bhikkhave sattannaÑ anusayÈnaÑ
pahÈnÈya samucchedÈya brahmacariyaÑ vussati.
Yato ca kho bhikkhave bhikkhuno kÈmarÈgÈnusayo pahÊno hoti
ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo.
PaÔighÈnusayo -pa-. DiÔÔhÈnusayo. VicikicchÈnusayo. MÈnÈnusayo.
BhavarÈgÈnusayo. AvijjÈnusayo pahÊno hoti ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato
anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu
acchecchi taÓhaÑ, vivattayi saÑyojanaÑ, sammÈ mÈnÈbhisamayÈ
antamakÈsi dukkhassÈti. . DutiyaÑ.
3. Kulasutta
13. Sattahi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ kulaÑ anupagantvÈ vÈ
nÈlaÑ upagantuÑ, upagantvÈ vÈ nÈlaÑ upanisÊdituÑ. Katamehi sattahi? Na
manÈpena paccuÔÔhenti, na manÈpena abhivÈdenti, na manÈpena ÈsanaÑ
denti, santamassa pariguhanti, bahukampi thokaÑ denti, paÓÊtampi l|khaÑ
denti, asakkaccaÑ denti no sakkaccaÑ. Imehi kho bhikkhave sattahi a~gehi
samannÈgataÑ kulaÑ anupagantvÈ vÈ nÈlaÑ upagantuÑ, upagantvÈ vÈ
nÈlaÑ upanisÊdituÑ.
Sattahi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ kulaÑ anupagantvÈ vÈ alaÑ
upagantuÑ, upagantvÈ vÈ alaÑ upanisÊdituÑ. Katamehi sattahi? ManÈpena
paccuÔÔhenti, manÈpena abhivÈdenti, manÈpena ÈsanaÑ denti, santamassa na
pariguhanti, bahukampi bahukaÑ denti, paÓÊtampi paÓÊtaÑ denti, sakkaccaÑ
denti no asakkaccaÑ. Imehi kho bhikkhave sattahi a~gehi samannÈgataÑ
kulaÑ anupagantvÈ vÈ alaÑ upagantuÑ, upagantvÈ vÈ alaÑ upanisÊditunti. .
TatiyaÑ.
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4. Puggalasutta
14. Sattime bhikkhave puggalÈ ÈhuneyyÈ pÈhuneyyÈ dakkhiÓeyyÈ
aÒjalikaraÓÊyÈ anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katame satta?
UbhatobhÈgavimutto paÒÒÈvimutto kÈyasakkhÊ diÔÔhippatto1 saddhÈvimutto
dhammÈnusÈrÊ saddhÈnusÈrÊ. Ime kho bhikkhave satta puggalÈ ÈhuneyyÈ
pÈhuneyyÈ dakkhiÓeyyÈ aÒjalikaraÓÊyÈ anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈti.
. CatutthaÑ.
5. Udak|pamÈsutta
15. Sattime bhikkhave udak|pamÈ puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ
lokasmiÑ. Katame satta? * Idha bhikkhave ekacco puggalo sakiÑ nimuggo
nimuggova hoti, idha pana bhikkhave ekacco puggalo ummujjitvÈ nimujjati,
idha pana bhikkhave ekacco puggalo ummujjitvÈ Ôhito hoti, idha pana
bhikkhave ekacco puggalo ummujjitvÈ vipassati viloketi, idha pana
bhikkhave ekacco puggalo ummujjitvÈ patarati, idha pana bhikkhave ekacco
puggalo ummujjitvÈ patigÈdhappatto hoti, idha pana bhikkhave ekacco
puggalo ummujjitvÈ tiÓÓo hoti pÈra~gato2 thale tiÔÔhati brÈhmaÓo.
KathaÒca bhikkhave puggalo sakiÑ nimuggo nimuggova hoti? Idha
bhikkhave ekacco puggalo samannÈgato hoti ekantakÈÄakehi akusalehi
dhammehi. EvaÑ kho bhikkhave puggalo sakiÑ nimuggo nimuggova hoti.
(1)
KathaÒca bhikkhave puggalo ummujjitvÈ nimujjati? Idha bhikkhave
ekacco puggalo ummujjati, sÈdhu saddhÈ kusalesu dhammesu. SÈdhu hirÊ
-pa-. SÈdhu ottappaÑ. SÈdhu vÊriyaÑ3. SÈdhu paÒÒÈ kusalesu dhammes|ti.
Tassa sÈ saddhÈ neva tiÔÔhati no vaÉÉhati hÈyatiyeva. Tassa sÈ hirÊ -pa-.
Tassa taÑ ottappaÑ. Tassa taÑ vÊriyaÑ. Tassa sÈ paÒÒÈ neva tiÔÔhati no
vaÉÉhati hÈyatiyeva. EvaÑ kho bhikkhave puggalo ummujjitvÈ nimujjati.
(2)
______________________________________________________________
1. DiÔÔhappatto (Ka)
2. PÈragato (SÊ, SyÈ, KaÑ)

* Abhi 3. 181; Abhi 4. 425 piÔÔhepi.
3. ViriyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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KathaÒca bhikkhave puggalo ummujjitvÈ Ôhito hoti? Idha bhikkhave
ekacco puggalo ummujjati, sÈdhu saddhÈ kusalesu dhammesu. SÈdhu hirÊ
-pa-. SÈdhu ottappaÑ. SÈdhu vÊriyaÑ. SÈdhu paÒÒÈ kusalesu dhammes|ti.
Tassa sÈ saddhÈ neva hÈyati no vaÉÉhati ÔhitÈ hoti. Tassa sÈ hirÊ -pa-. Tassa
taÑ ottappaÑ. Tassa taÑ vÊriyaÑ. Tassa sÈ paÒÒÈ neva hÈyati no vaÉÉhati
ÔhitÈ hoti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo ummujjitvÈ Ôhito hoti. (3)
KathaÒca bhikkhave puggalo ummujjitvÈ vipassati viloketi? Idha
bhikkhave ekacco puggalo ummujjati, sÈdhu saddhÈ kusalesu dhammesu.
SÈdhu hirÊ -pa-. SÈdhu ottappaÑ. SÈdhu vÊriyaÑ. SÈdhu paÒÒÈ kusalesu
dhammes|ti. So tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sotÈpanno hoti
avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo. EvaÑ kho bhikkhave puggalo
ummujjitvÈ vipassati viloketi. (4)
KathaÒca bhikkhave puggalo ummujjitvÈ patarati? Idha bhikkhave
ekacco puggalo ummujjati sÈdhu saddhÈ kusalesu dhammesu. SÈdhu hirÊ
-pa-. SÈdhu ottappaÑ. SÈdhu vÊriyaÑ. SÈdhu paÒÒÈ kusalesu dhammes|ti. So
tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ sakadÈgÈmÊ
hoti sakideva1 imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ dukkhassantaÑ karoti2. EvaÑ kho
bhikkhave puggalo ummujjitvÈ patarati. (5)
KathaÒca bhikkhave puggalo ummujjitvÈ patigÈdhappatto hoti? Idha
bhikkhave ekacco puggalo ummujjati, sÈdhu saddhÈ kusalesu dhammesu.
SÈdhu hirÊ -pa-. SÈdhu ottappaÑ. SÈdhu vÊriyaÑ. SÈdhu paÒÒÈ kusalesu
dhammes|ti. So paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ
opapÈtiko hoti tattha parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. EvaÑ kho
bhikkhave puggalo ummujjitvÈ patigÈdhappatto hoti. (6)
KathaÒca bhikkhave puggalo ummujjitvÈ tiÓÓo hoti pÈra~gato, thale
tiÔÔhati brÈhmaÓo? Idha bhikkhave ekacco puggalo ummujjati, sÈdhu saddhÈ
kusalesu dhammesu. SÈdhu hirÊ -pa-. SÈdhu ottappaÑ. SÈdhu vÊriyaÑ. SÈdhu
______________________________________________________________
1. SakiÑdeva (Ka)

2. Dukkhassantakaro hoti (Ka)

2. Anusayavagga
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paÒÒÈ kusalesu dhammes|ti. So ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharati. EvaÑ kho bhikkhave puggalo ummujjitvÈ tiÓÓo hoti pÈra~gato,
thale tiÔÔhati brÈhmaÓo. (7)
Ime kho bhikkhave satta udak|pamÈ puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ
lokasminti. . PaÒcamaÑ.
6. AniccÈnupassÊsutta
16. Sattime bhikkhave puggalÈ ÈhuneyyÈ pÈhuneyyÈ dakkhiÓeyyÈ
aÒjalikaraÓÊyÈ anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katame satta? Idha
bhikkhave ekacco puggalo sabbasa~khÈresu aniccÈnupassÊ viharati
aniccasaÒÒÊ aniccapaÔisaÑvedÊ satataÑ samitaÑ abbokiÓÓaÑ cetasÈ
adhimuccamÈno paÒÒÈya pariyogÈhamÈno. So ÈsavÈnaÑ khayÈ -pasacchikatvÈ upasampajja viharati. AyaÑ bhikkhave paÔhamo puggalo
Èhuneyyo pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ
lokassa.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco puggalo sabbasa~khÈresu
aniccÈnupassÊ viharati aniccasaÒÒÊ aniccapaÔisaÑvedÊ satataÑ samitaÑ
abbokiÓÓaÑ cetasÈ adhimuccamÈno paÒÒÈya pariyogÈhamÈno. Tassa
apubbaÑ acarimaÑ ÈsavapariyÈdÈnaÒca hoti jÊvitapariyÈdÈnaÒca. AyaÑ
bhikkhave dutiyo puggalo Èhuneyyo -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco puggalo sabbasa~khÈresu
aniccÈnupassÊ viharati aniccasaÒÒÊ aniccapaÔisaÑvedÊ satataÑ samitaÑ
abbokiÓÓaÑ cetasÈ adhimuccamÈno paÒÒÈya pariyogÈhamÈno. So
paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ antarÈparinibbÈyÊ
hoti -pa- upahaccaparinibbÈyÊ hoti -pa- asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti -pasasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti -pa- uddhaÑsoto hoti akaniÔÔhagÈmÊ. AyaÑ
bhikkhave sattamo puggalo Èhuneyyo pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo
aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Ime kho bhikkhave satta
puggalÈ ÈhuneyyÈ pÈhuneyyÈ dakkhiÓeyyÈ aÒjalikaraÓÊyÈ anuttaraÑ
puÒÒakkhettaÑ lokassÈti. . ChaÔÔhaÑ.
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7. DukkhÈnupassÊsutta
17. Sattime bhikkhave puggalÈ ÈhuneyyÈ -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ

lokassa. Katame satta? Idha bhikkhave ekacco puggalo sabbasa~khÈresu
dukkhÈnupassÊ viharati -pa-. . SattamaÑ.
8. AnattÈnupassÊsutta
18. Sabbesu dhammesu anattÈnupassÊ viharati -pa-. . AÔÔhamaÑ.
9. NibbÈnasutta
19. * NibbÈne sukhÈnupassÊ viharati sukhasaÒÒÊ sukhapaÔisaÑvedÊ
satataÑ samitaÑ abbokiÓÓaÑ cetasÈ adhimuccamÈno paÒÒÈya
pariyogÈhamÈno. So ÈsavÈnaÑ khayÈ -pa- sacchikatvÈ upasampajja viharati.
AyaÑ bhikkhave paÔhamo puggalo Èhuneyyo -pa- puÒÒakkhettaÑ lokassa.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco puggalo nibbÈne sukhÈnupassÊ
viharati sukhasaÒÒÊ sukhapaÔisaÑvedÊ satataÑ samitaÑ abbokiÓÓaÑ cetasÈ
adhimuccamÈno paÒÒÈya pariyogÈhamÈno. Tassa apubbaÑ acarimaÑ
ÈsavapariyÈdÈnaÒca hoti jÊvitapariyÈdÈnaÒca. AyaÑ bhikkhave dutiyo
puggalo Èhuneyyo -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco puggalo nibbÈne sukhÈnupassÊ
viharati sukhasaÒÒÊ sukhapaÔisaÑvedÊ satataÑ samitaÑ abbokiÓÓaÑ cetasÈ
adhimuccamÈno paÒÒÈya pariyogÈhamÈno. So paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ antarÈparinibbÈyÊ hoti -pa- upahaccaparinibbÈyÊ
hoti -pa- asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti -pa- sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti -pauddhaÑsoto hoti akaniÔÔhagÈmÊ. AyaÑ bhikkhave sattamo puggalo
Èhuneyyo -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Ime kho bhikkhave satta
puggalÈ ÈhuneyyÈ -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈti. . NavamaÑ.
______________________________________________________________
* Abhi 4. 295 piÔÔhepi.
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10. Niddasavatthusutta
20. SattimÈni bhikkhave niddasavatth|ni. KatamÈni satta? Idha
bhikkhave bhikkhu sikkhÈsamÈdÈne tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca
sikkhÈsamÈdÈne avigatapemo1. DhammanisantiyÈ tibbacchando hoti, ÈyatiÑ
ca dhammanisantiyÈ avigatapemo. IcchÈvinaye tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca
icchÈvinaye avigatapemo. PaÔisallÈne tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca
paÔisallÈne avigatapemo. VÊriyÈrambhe2 tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca
vÊriyÈrambhe avigatapemo. Satinepakke tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca
satinepakke avigatapemo. DiÔÔhipaÔivedhe tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca
diÔÔhipaÔivedhe avigatapemo. ImÈni kho bhikkhave satta niddasavatth|nÊti. .
DasamaÑ.
Anusayavaggo dutiyo.
TassuddÈnaÑ
Duve AnusayÈ KulaÑ, PuggalaÑ Udak|pamaÑ.
AniccaÑ DukkhaÑ AnattÈ ca, NibbÈnaÑ Niddasavatthu cÈti.
_____
3. Vajjisattakavagga
1. SÈrandadasutta
21. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati
SÈrandade cetiye. Atha kho sambahulÈ LicchavÊ yena BhagavÈ
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinne kho te LicchavÊ BhagavÈ etadavoca “satta vo
LicchavÊ aparihÈniye3 dhamme desessÈmi, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi
karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te LicchavÊ Bhagavato
paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
______________________________________________________________
1. Adhigatapemo (SyÈ), upari 425; DÊ 3. 209 piÔÔhesupi.
2. VÊriyÈrabbhe (Ka)

3. AparihÈnÊye (Ka)
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Katame ca LicchavÊ satta aparihÈniyÈ dhammÈ? YÈvakÊvaÒca LicchavÊ
VajjÊ abhiÓhaÑ sannipÈtÈ bhavissanti sannipÈtabahulÈ, vuddhiyeva LicchavÊ
VajjÊnaÑ pÈÔika~khÈ no parihÈni. (1)
YÈvakÊvaÒca LicchavÊ VajjÊ samaggÈ sannipatissanti, samaggÈ
vuÔÔhahissanti, samaggÈ VajjikaraÓÊyÈni karissanti, vuddhiyeva LicchavÊ
VajjÊnaÑ pÈÔika~khÈ no parihÈni. (2)
YÈvakÊvaÒca LicchavÊ VajjÊ apaÒÒattaÑ na paÒÒÈpessanti, paÒÒattaÑ na
samucchindissanti, yathÈpaÒÒatte porÈÓe Vajjidhamme samÈdÈya vattissanti,
vuddhiyeva LicchavÊ VajjÊnaÑ pÈÔika~khÈ no parihÈni. (3)
YÈvakÊvaÒca LicchavÊ VajjÊ ye te VajjÊnaÑ VajjimahallakÈ, te
sakkarissanti, garuÑ karissanti mÈnessanti p|jessanti, tesaÒca sotabbaÑ
maÒÒissanti, vuddhiyeva LicchavÊ VajjÊnaÑ pÈÔika~khÈ no parihÈni. (4)
YÈvakÊvaÒca LicchavÊ VajjÊ yÈ tÈ kulitthiyo kulakumÈriyo, tÈ na okassa
pasayha vÈsessanti, vuddhiyeva LicchavÊ VajjÊnaÑ pÈÔika~khÈ no parihÈni.
(5)
YÈvakÊvaÒca LicchavÊ VajjÊ yÈni tÈni VajjÊnaÑ VajjicetiyÈni
abbhantarÈni ceva bÈhirÈni ca, tÈni sakkarissanti garuÑ karissanti
mÈnessanti p|jessanti, tesaÒca dinnapubbaÑ katapubbaÑ dhammikaÑ baliÑ
no parihÈpessanti, vuddhiyeva LicchavÊ VajjÊnaÑ pÈÔika~khÈ no parihÈni.
(6)
YÈvakÊvaÒca LicchavÊ VajjÊnaÑ arahantesu dhammikÈ
rakkhÈvaraÓagutti susaÑvihitÈ bhavissati “kinti anÈgatÈ ca arahanto vijitaÑ
ÈgaccheyyuÑ, ÈgatÈ ca arahanto vijite phÈsuÑ vihareyyun”ti, vuddhiyeva
LicchavÊ VajjÊnaÑ pÈÔika~khÈ no parihÈni. (7)
YÈvakÊvaÒca LicchavÊ ime satta aparihÈniyÈ dhammÈ VajjÊsu Ôhassanti1,
imesu ca sattasu aparihÈniyesu dhammesu VajjÊ sandississanti2. Vuddhiyeva
LicchavÊ VajjÊnaÑ pÈÔika~khÈ no parihÈnÊti. . PaÔhamaÑ.
______________________________________________________________
1. Vattissanti (Ka)

2. Sandissanti (SÊ, I, Ka)

3. Vajjisattakavagga
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2. VassakÈrasutta
22. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati
Gijjhak|Ôe pabbate. Tena kho pana samayena rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu
Vedehiputto VajjÊ abhiyÈtukÈmo hoti. So evamÈha “ahaÑ hime VajjÊ
evaÑmahiddhike evaÑmahÈnubhÈve ucchecchÈmi1, VajjÊ vinÈsessÈmi, VajjÊ
anayabyasanaÑ ÈpÈdessÈmÊ”ti2.
Atha kho rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto VassakÈraÑ
brÈhmaÓaÑ MÈgadhamahÈmattaÑ Èmantesi “ehi tvaÑ brÈhmaÓa yena
BhagavÈ tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ mama vacanena Bhagavato pÈde
sirasÈ vandÈhi appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ
puccha ‘rÈjÈ bhante MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto Bhagavato pÈde sirasÈ
vandati, appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ
pucchatÊ’ti. EvaÒca vadehi ‘rÈjÈ bhante MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto
VajjÊ abhiyÈtukÈmo, so evamÈha ahaÑ hime VajjÊ evaÑmahiddhike
evaÑmahÈnubhÈve ucchecchÈmi, VajjÊ vinÈsessÈmi, VajjÊ anayabyasanaÑ
ÈpÈdessÈmÊ’ti. YathÈ te BhagavÈ byÈkaroti, taÑ sÈdhukaÑ uggahetvÈ mama
ÈroceyyÈsi, na hi TathÈgatÈ vitathaÑ bhaÓantÊ”ti.
“EvaÑ bho”ti kho VassakÈro brÈhmaÓo MÈgadhamahÈmatto raÒÒo
MÈgadhassa AjÈtasattussa Vedehiputtassa paÔissutvÈ yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi,
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho VassakÈro brÈhmaÓo MÈgadhamahÈmatto BhagavantaÑ
etadavoca “rÈjÈ bho Gotama MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto bhoto
Gotamassa pÈde sirasÈ vandati, appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ
phÈsuvihÈraÑ pucchati, rÈjÈ3 bho Gotama MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto
VajjÊ abhiyÈtukÈmo, so evamÈha ‘ahaÑ hime VajjÊ evaÑmahiddhike
evaÑmahÈnubhÈve ucchecchÈmi, VajjÊ vinÈsessÈmi, VajjÊ anayabyasanaÑ
ÈpÈdessÈmÊ’ti”.
______________________________________________________________
1. UcchejjissÈmi (SyÈ), ucchijjissÈmi (Ka)
2. ŒpÈdessÈmi VajjÊti (Ka) DÊ 2. 61 piÔÔhepi.
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Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Œnando Bhagavato piÔÔhito Ôhito hoti
BhagavantaÑ bÊjayamÈno1. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ
Èmantesi “kinti te Œnanda sutaÑ VajjÊ abhiÓhaÑ sannipÈtÈ
sannipÈtabahulÈ”ti. SutaÑ metaÑ bhante “VajjÊ abhiÓhaÑ sannipÈtÈ
sannipÈtabahulÈ”ti. YÈvakÊvaÒca Œnanda VajjÊ abhiÓhaÑ sannipÈtÈ
bhavissanti sannipÈtabahulÈ, vuddhiyeva Œnanda VajjÊnaÑ pÈÔika~khÈ no
parihÈni. (1)
Kinti te Œnanda sutaÑ “VajjÊ samaggÈ sannipatanti, samaggÈ
vuÔÔhahanti, samaggÈ VajjikaraÓÊyÈni karontÊ”ti. SutaÑ metaÑ bhante “VajjÊ
samaggÈ sannipatanti, samaggÈ vuÔÔhahanti, samaggÈ VajjikaraÓÊyÈni
karontÊ”ti. YÈvakÊvaÒca Œnanda VajjÊ samaggÈ sannipatissanti, samaggÈ
vuÔÔhahissanti, samaggÈ VajjikaraÓÊyÈni karissanti, vuddhiyeva Œnanda
VajjÊnaÑ pÈÔika~khÈ no parihÈni. (2)
Kinti te Œnanda sutaÑ “VajjÊ apaÒÒattaÑ na paÒÒÈpenti, paÒÒattaÑ na
samucchindanti, yathÈpaÒÒatte porÈÓe Vajjidhamme samÈdÈya vattantÊ”ti.
SutaÑ metaÑ bhante “VajjÊ apaÒÒattaÑ na paÒÒÈpenti, paÒÒattaÑ na
samucchindanti, yathÈpaÒÒatte porÈÓe Vajjidhamme samÈdÈya vattantÊ”ti.
YÈvakÊvaÒca Œnanda VajjÊ apaÒÒattaÑ na paÒÒÈpessanti, paÒÒattaÑ na
samucchindissanti, yathÈpaÒÒatte porÈÓe Vajjidhamme samÈdÈya vattissanti,
vuddhiyeva Œnanda VajjÊnaÑ pÈÔika~khÈ no parihÈni. (3)
Kinti te Œnanda sutaÑ “VajjÊ ye te VajjÊnaÑ VajjimahallakÈ, te
sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti p|jenti, tesaÒca sotabbaÑ maÒÒantÊ”ti.
SutaÑ metaÑ bhante “VajjÊ ye te VajjÊnaÑ VajjimahallakÈ, te sakkaronti
garuÑ karonti mÈnenti p|jenti, tesaÒca sotabbaÑ maÒÒantÊ”ti. YÈvakÊvaÒca
Œnanda VajjÊ ye te VajjÊnaÑ VajjimahallakÈ, te sakkarissanti garuÑ
karissanti mÈnessanti p|jessanti, tesaÒca sotabbaÑ maÒÒissanti, vuddhiyeva
Œnanda VajjÊnaÑ pÈÔika~khÈ no parihÈni. (4)
Kinti te Œnanda sutaÑ “VajjÊ yÈ tÈ kulitthiyo kulakumÈriyo, tÈ na
okassa pasayha vÈsentÊ”ti. SutaÑ metaÑ bhante “VajjÊ yÈ tÈ
______________________________________________________________
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kulitthiyo kulakumÈriyo, tÈ na okassa pasayha vÈsentÊ”ti. YÈvakÊvaÒca
Œnanda VajjÊ yÈ tÈ kulitthiyo kulakumÈriyo, tÈ na okassa pasayha
vÈsessanti, vuddhiyeva Œnanda VajjÊnaÑ pÈÔika~khÈ no parihÈni. (5)
Kinti te Œnanda sutaÑ “VajjÊ yÈni tÈni VajjÊnaÑ VajjicetiyÈni
abbhantarÈni ceva bÈhirÈni ca, tÈni sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti
p|jenti, tesaÒca dinnapubbaÑ katapubbaÑ dhammikaÑ baliÑ no
parihÈpentÊ”ti. SutaÑ metaÑ bhante “VajjÊ yÈni tÈni VajjÊnaÑ VajjicetiyÈni
abbhantarÈni ceva bÈhirÈni ca, tÈni sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti
p|jenti, tesaÒca dinnapubbaÑ katapubbaÑ dhammikaÑ baliÑ no
parihÈpentÊ”ti. YÈvakÊvaÒca Œnanda VajjÊ yÈni tÈni VajjÊnaÑ VajjicetiyÈni
abbhantarÈni ceva bÈhirÈni ca, tÈni sakkarissanti garuÑ karissanti
mÈnessanti p|jessanti, tesaÒca dinnapubbaÑ katapubbaÑ dhammikaÑ baliÑ
no parihÈpessanti, vuddhiyeva Œnanda VajjÊnaÑ pÈÔika~khÈ no parihÈni. (6)
Kinti te Œnanda sutaÑ “VajjÊnaÑ arahantesu dhammikÈ
rakkhÈvaraÓagutti susaÑvihitÈ ‘kinti anÈgatÈ ca arahanto vijitaÑ
ÈgaccheyyuÑ, ÈgatÈ ca arahanto vijite phÈsuÑ vihareyyun’ti”. SutaÑ metaÑ
bhante VajjÊnaÑ arahantesu dhammikÈ rakkhÈvaraÓagutti susaÑvihitÈ
bhavissati “kinti anÈgatÈ ca arahanto vijitaÑ ÈgaccheyyuÑ, ÈgatÈ ca
arahanto vijite phÈsuÑ vihareyyun”ti. YÈvakÊvaÒca Œnanda VajjÊnaÑ
arahantesu dhammikÈ rakkhÈvaraÓagutti susaÑvihitÈ bhavissati “kinti
anÈgatÈ ca arahanto vijitaÑ ÈgaccheyyuÑ, ÈgatÈ ca arahanto vijite phÈsuÑ
vihareyyun”ti, vuddhiyeva Œnanda VajjÊnaÑ pÈÔika~khÈ no parihÈnÊti. (7)
Atha kho BhagavÈ VassakÈraÑ brÈhmaÓaÑ MÈgadhamahÈmattaÑ
Èmantesi “ekamidÈhaÑ brÈhmaÓa samayaÑ VesÈliyaÑ viharÈmi SÈrandade
cetiye. TatrÈhaÑ brÈhmaÓa VajjÊnaÑ ime satta aparihÈniye dhamme
desesiÑ. YÈvakÊvaÒca brÈhmaÓa ime satta aparihÈniyÈ dhammÈ VajjÊsu
Ôhassanti, imesu ca sattasu aparihÈniyesu dhammesu VajjÊ sandississanti,
vuddhiyeva brÈhmaÓa VajjÊnaÑ pÈÔika~khÈ no parihÈnÊ”ti.
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Ekamekenapi1 bho Gotama aparihÈniyena dhammena samannÈgatÈnaÑ
VajjÊnaÑ vuddhiyeva pÈÔika~khÈ no parihÈni, ko pana vÈdo sattahi
aparihÈniyehi dhammehi. AkaraÓÊyÈ ca bho Gotama VajjÊ raÒÒÈ MÈgadhena
AjÈtasattunÈ Vedehiputtena yadidaÑ yuddhassa aÒÒatra upalÈpanÈya2
aÒÒatra mithubhedÈ, handa ca dÈni mayaÑ bho Gotama gacchÈma,
bahukiccÈ mayaÑ bahukaraÓÊyÈti. YassadÈni tvaÑ brÈhmaÓa kÈlaÑ
maÒÒasÊti. Atha kho VassakÈro brÈhmaÓo MÈgadhamahÈmatto Bhagavato
bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmÊti. . DutiyaÑ.
3. PaÔhamasattakasutta
23. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati
Gijjhak|Ôe pabbate. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “satta vo
bhikkhave aparihÈniye dhamme desessÈmi, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi
karotha, bhÈsissÈmÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato
paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
Katame ca bhikkhave satta aparihÈniyÈ dhammÈ? YÈvakÊvaÒca
bhikkhave bhikkh| abhiÓhaÑ sannipÈtÈ bhavissanti sannipÈtabahulÈ,
vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ no parihÈni. (1)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| samaggÈ sannipatissanti, samaggÈ
vuÔÔhahissanti, samaggÈ saÑghakaraÓÊyÈni karissanti, vuddhiyeva bhikkhave
bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ no parihÈni. (2)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| apaÒÒattaÑ na paÒÒÈpessanti,
paÒÒattaÑ na samucchindissanti, yathÈpaÒÒattesu sikkhÈpadesu samÈdÈya
vattissanti, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ no parihÈni. (3)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| ye te bhikkh| therÈ rattaÒÒ|
cirapabbajitÈ saÑghapitaro saÑghapariÓÈyakÈ, te sakkarissanti garuÑ
karissanti mÈnessanti p|jessanti, tesaÒca sotabbaÑ maÒÒissanti, vuddhiyeva
bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ no parihÈni. (4)
______________________________________________________________
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YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| uppannÈya taÓhÈya ponobhavikÈya na
vasaÑ gacchissanti, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ no
parihÈni. (5)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| ÈraÒÒakesu senÈsanesu sÈpekkhÈ
bhavissanti, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ no parihÈni. (6)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| paccattaÒÒeva satiÑ upaÔÔhÈpessanti
“kinti anÈgatÈ ca pesalÈ sabrahmacÈrÊ ÈgaccheyyuÑ, ÈgatÈ ca pesalÈ
sabrahmacÈrÊ phÈsuÑ vihareyyun”ti, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ
pÈÔika~khÈ no parihÈni. (7)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave ime satta aparihÈniyÈ dhammÈ bhikkh|su
Ôhassanti, imesu ca sattasu aparihÈniyesu dhammesu bhikkh| sandississanti,
vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ no parihÈnÊti. . TatiyaÑ.
4. Dutiyasattakasutta
24. * Satta vo bhikkhave aparihÈniye dhamme desessÈmi, taÑ suÓÈtha
sÈdhukaÑ manasi karotha -pa-. Katame ca bhikkhave satta aparihÈniyÈ
dhammÈ?
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| na kammÈrÈmÈ bhavissanti na
kammaratÈ na kammÈrÈmataÑ anuyuttÈ, vuddhiyeva bhikkhave
bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ no parihÈni.
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| na bhassÈrÈmÈ bhavissanti -pa- na
niddÈrÈmÈ bhavissanti. Na sa~gaÓikÈrÈmÈ bhavissanti. Na pÈpicchÈ
bhavissanti na pÈpikÈnaÑ icchÈnaÑ vasaÑ gatÈ. Na pÈpamittÈ bhavissanti
na pÈpasahÈyÈ na pÈpasampava~kÈ. Na oramattakena visesÈdhigamena
antarÈvosÈnaÑ Èpajjissanti. Vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ
no parihÈni.
YÈvakÊvaÒca bhikkhave ime satta aparihÈniyÈ dhammÈ bhikkh|su
Ôhassanti, imesu ca sattasu aparihÈniyesu dhammesu bhikkh| sandississanti,
vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ no parihÈnÊti. . CatutthaÑ.
______________________________________________________________
* DÊ 2. 66 piÔÔhepi.
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25. Satta vo bhikkhave aparihÈniye dhamme desessÈmi, taÑ suÓÈtha
sÈdhukaÑ manasi karotha -pa-. Katame ca bhikkhave satta aparihÈniyÈ
dhammÈ? YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| saddhÈ bhavissanti, vuddhiyeva
bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ no parihÈni.
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| hirimanto1 bhavissanti -pa- ottappino2
bhavissanti. BahussutÈ bhavissanti. ŒraddhavÊriyÈ bhavissanti. Satimanto
bhavissanti. PaÒÒavanto bhavissanti, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ
pÈÔika~khÈ no parihÈni. YÈvakÊvaÒca bhikkhave ime satta aparihÈniyÈ
dhammÈ bhikkh|su Ôhassanti, imesu ca sattasu aparihÈniyesu dhammesu
bhikkh| sandississanti, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ no
parihÈnÊti. . PaÒcamaÑ.
6. Bojjha~gasutta
26. Satta vo bhikkhave aparihÈniye dhamme desessÈmi, taÑ suÓÈtha
sÈdhukaÑ manasi karotha -pa-. Katame ca bhikkhave satta aparihÈniyÈ
dhammÈ? YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| satisambojjha~gaÑ bhÈvessanti,
vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ no parihÈni.
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| dhammavicayasambojjha~gaÑ
bhÈvessanti -pa- vÊriyasambojjha~gaÑ bhÈvessanti. PÊtisambojjha~gaÑ
bhÈvessanti. Passaddhisambojjha~gaÑ bhÈvessanti. SamÈdhisambojjha~gaÑ
bhÈvessanti. UpekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈvessanti, vuddhiyeva bhikkhave
bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ no parihÈni. YÈvakÊvaÒca bhikkhave ime satta
aparihÈniyÈ dhammÈ bhikkh|su Ôhassanti, imesu ca sattasu aparihÈniyesu
dhammesu bhikkh| sandississanti, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ
pÈÔika~khÈ no parihÈnÊti. . ChaÔÔhaÑ.
7. SaÒÒÈsutta
27. Satta vo bhikkhave aparihÈniye dhamme desessÈmi, taÑ suÓÈtha
sÈdhukaÑ manasi karotha -pa-. Katame ca bhikkhave satta
______________________________________________________________
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aparihÈniyÈ dhammÈ? YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| aniccasaÒÒaÑ
bhÈvessanti, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ no parihÈni.
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| anattasaÒÒaÑ bhÈvessanti -paasubhasaÒÒaÑ bhÈvessanti. ŒdÊnavasaÒÒaÑ bhÈvessanti. PahÈnasaÒÒaÑ
bhÈvessanti. VirÈgasaÒÒaÑ bhÈvessanti. NirodhasaÒÒaÑ bhÈvessanti,
vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ no parihÈni. YÈvakÊvaÒca
bhikkhave ime satta aparihÈniyÈ dhammÈ bhikkh|su Ôhassanti, imesu ca
sattasu aparihÈniyesu dhammesu bhikkh| sandississanti, vuddhiyeva
bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ no parihÈnÊti*. . SattamaÑ.
8. PaÔhamaparihÈnisutta
28. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi
“sattime bhikkhave dhammÈ sekhassa bhikkhuno parihÈnÈya saÑvattanti.
Katame satta? KammÈrÈmatÈ bhassÈrÈmatÈ niddÈrÈmatÈ sa~gaÓikÈrÈmatÈ
indriyesu aguttadvÈratÈ bhojane amattaÒÒutÈ. Santi kho pana saÑghe
saÑghakaraÓÊyÈni, tatra sekho bhikkhu1 iti paÔisaÒcikkhati ‘santi kho pana
saÑghe therÈ2 rattaÒÒ| cirapabbajitÈ bhÈravÈhino, te3 tena paÒÒÈyissantÊ’ti
attanÈ tesu yogaÑ4 Èpajjati. Ime kho bhikkhave satta dhammÈ sekhassa
bhikkhuno parihÈnÈya saÑvattanti.
Sattime bhikkhave dhammÈ sekhassa bhikkhuno aparihÈnÈya
saÑvattanti. Katame satta? Na kammÈrÈmatÈ na bhassÈrÈmatÈ na
niddÈrÈmatÈ na sa~gaÓikÈrÈmatÈ indriyesu guttadvÈratÈ bhojane mattaÒÒutÈ.
Santi kho pana saÑghe saÑghakaraÓÊyÈni, tatra sekho bhikkhu iti
paÔisaÒcikkhati ‘santi kho pana saÑghe therÈ rattaÒÒ| cirapabbajitÈ
bhÈravÈhino, te tena paÒÒÈyissantÊ’ti attanÈ na tesu yogaÑ Èpajjati. Ime kho
bhikkhave satta dhammÈ sekhassa bhikkhuno aparihÈnÈya saÑvattantÊ”ti. .
AÔÔhamaÑ.
______________________________________________________________
1. Tatra bhikkhu (SÊ, SyÈ)
3. Na te (Ka)
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29. Sattime bhikkhave dhammÈ upÈsakassa parihÈnÈya saÑvattanti.
Katame satta? BhikkhudassanaÑ hÈpeti, saddhammassavanaÑ pamajjati,
adhisÊle na sikkhati, appasÈdabahulo hoti bhikkh|su theresu ceva navesu ca
majjhimesu ca, upÈrambhacitto dhammaÑ suÓÈti randhagavesÊ, ito bahiddhÈ
dakkhiÓeyyaÑ gavesati, tattha ca pubbakÈraÑ karoti. Ime kho bhikkhave
satta dhammÈ upÈsakassa parihÈnÈya saÑvattanti.
Sattime bhikkhave dhammÈ upÈsakassa aparihÈnÈya saÑvattanti.
Katame satta? BhikkhudassanaÑ na hÈpeti, saddhammassavanaÑ
nappamajjati, adhisÊle sikkhati, pasÈdabahulo hoti bhikkh|su theresu ceva
navesu ca majjhimesu ca, anupÈrambhacitto dhammaÑ suÓÈti na
randhagavesÊ, na ito bahiddhÈ dakkhiÓeyyaÑ gavesati, idha ca pubbakÈraÑ
karoti. Ime kho bhikkhave satta dhammÈ upÈsakassa aparihÈnÈya
saÑvattantÊti. Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato, athÈparaÑ
etadavoca SatthÈ–
“DassanaÑ bhÈvitattÈnaÑ, yo hÈpeti upÈsako.
SavanaÒca ariyadhammÈnaÑ, adhisÊle na sikkhati.
AppasÈdo ca bhikkh|su, bhiyyo bhiyyo pavaÉÉhati.
UpÈrambhakacitto ca, saddhammaÑ sotumicchati.
Ito ca bahiddhÈ aÒÒaÑ, dakkhiÓeyyaÑ gavesati.
Tattheva ca pubbakÈraÑ, yo karoti upÈsako.
Ete kho parihÈniye, satta dhamme sudesite.
UpÈsako sevamÈno, saddhammÈ parihÈyati.
DassanaÑ bhÈvitattÈnaÑ, yo na hÈpeti upÈsako.
SavanaÒca ariyadhammÈnaÑ, adhisÊle ca sikkhati.
PasÈdo cassa bhikkh|su, bhiyyo bhiyyo pavaÉÉhati.
AnupÈrambhacitto ca, saddhammaÑ sotumicchati.
Na ito bahiddhÈ aÒÒaÑ, dakkhiÓeyyaÑ gavesati.
Idheva ca pubbakÈraÑ, yo karoti upÈsako.
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Ete kho aparihÈniye, satta dhamme sudesite.
UpÈsako sevamÈno, saddhammÈ na parihÈyatÊ”ti.
NavamaÑ.
10. Vipattisutta
30. SattimÈ bhikkhave upÈsakassa vipattiyo -pa-. SattimÈ bhikkhave
upÈsakassa sampadÈ -pa-. . DasamaÑ.
11. ParÈbhavasutta
31. Sattime bhikkhave upÈsakassa parÈbhavÈ -pa-. Sattime bhikkhave
upÈsakassa sambhavÈ. Katame satta? BhikkhudassanaÑ na hÈpeti,
saddhammassavanaÑ nappamajjati, adhisÊle sikkhati, pasÈdabahulo hoti
bhikkh|su theresu ceva navesu ca majjhimesu ca, anupÈrambhacitto
dhammaÑ suÓÈti na randhagavesÊ, na ito bahiddhÈ dakkhiÓeyyaÑ gavesati,
idha ca pubbakÈraÑ karoti. Ime kho bhikkhave satta upÈsakassa sambhavÈti.
DassanaÑ bhÈvitattÈnaÑ, yo hÈpeti upÈsako.
SavanaÒca ariyadhammÈnaÑ, adhisÊle na sikkhati.
AppasÈdo ca bhikkh|su, bhiyyo bhiyyo pavaÉÉhati.
UpÈrambhakacitto ca, saddhammaÑ sotumicchati.
Ito ca bahiddhÈ aÒÒaÑ, dakkhiÓeyyaÑ gavesati.
Tattheva ca pubbakÈraÑ, yo karoti upÈsako.
Ete kho parihÈniye, satta dhamme sudesite.
UpÈsako sevamÈno, saddhammÈ parihÈyati.
DassanaÑ bhÈvitattÈnaÑ, yo na hÈpeti upÈsako.
SavanaÒca ariyadhammÈnaÑ, adhisÊle ca sikkhati.
PasÈdo cassa bhikkh|su, bhiyyo bhiyyo pavaÉÉhati.
AnupÈrambhacitto ca, saddhammaÑ sotumicchati.
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Na ito bahiddhÈ aÒÒaÑ, dakkhiÓeyyaÑ gavesati.
Idheva ca pubbakÈraÑ, yo karoti upÈsako.
Ete kho aparihÈniye, satta dhamme sudesite.
UpÈsako sevamÈno, saddhammÈ na parihÈyatÊti.
EkÈdasamaÑ.
Vajjisattakavaggo1 tatiyo.
TassuddÈnaÑ
SÈranda VassakÈro ca, TisattakÈni BhikkhukÈ.
BodhisaÒÒÈ dve ca HÈni, Vipatti ca ParÈbhavoti.
_____
4. DevatÈvagga
1. AppamÈdagÈravasutta

32. Atha kho aÒÒatarÈ devatÈ abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ
kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ
ÔhitÈ kho sÈ devatÈ BhagavantaÑ etadavoca–
Sattime bhante dhammÈ bhikkhuno aparihÈnÈya saÑvattanti. Katame
satta? SatthugÈravatÈ dhammagÈravatÈ saÑghagÈravatÈ sikkhÈgÈravatÈ
samÈdhigÈravatÈ appamÈdagÈravatÈ paÔisanthÈragÈravatÈ. Ime kho bhante
satta dhammÈ bhikkhuno aparihÈnÈya saÑvattantÊti. Idamavoca sÈ devatÈ,
samanuÒÒo SatthÈ ahosi. Atha kho sÈ devatÈ “samanuÒÒo me SatthÈ”ti
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ tatthevantaradhÈyi.
Atha kho BhagavÈ tassÈ rattiyÈ accayena bhikkh| Èmantesi “imaÑ
bhikkhave rattiÑ aÒÒatarÈ devatÈ abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ
kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yenÈhaÑ tenupasa~kami,
______________________________________________________________
1. Vajjivaggo (SyÈ)
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upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitÈ kho
bhikkhave sÈ devatÈ maÑ etadavoca ‘sattime bhante dhammÈ bhikkhuno
aparihÈnÈya saÑvattanti. Katame satta? SatthugÈravatÈ dhammagÈravatÈ
saÑghagÈravatÈ sikkhÈgÈravatÈ samÈdhigÈravatÈ appamÈdagÈravatÈ
paÔisanthÈragÈravatÈ. Ime kho bhante satta dhammÈ bhikkhuno aparihÈnÈya
saÑvattantÊ’ti. Idamavoca bhikkhave sÈ devatÈ, idaÑ vatvÈ maÑ
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ tatthevantaradhÈyÊ”ti.
Satthugaru dhammagaru, saÑghe ca tibbagÈravo.
SamÈdhigaru ÈtÈpÊ1, sikkhÈya tibbagÈravo.
AppamÈdagaru bhikkhu, paÔisanthÈragÈravo.
Abhabbo parihÈnÈya, nibbÈnasseva santiketi. . PaÔhamaÑ.
2. HirÊgÈravasutta
33. ImaÑ bhikkhave rattiÑ aÒÒatarÈ devatÈ abhikkantÈya rattiyÈ
abhikkantavaÓÓÈ kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yenÈhaÑ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi,
ekamantaÑ ÔhitÈ kho bhikkhave sÈ devatÈ maÑ etadavoca “sattime bhante
dhammÈ bhikkhuno aparihÈnÈya saÑvattanti. Katame satta? SatthugÈravatÈ
dhammagÈravatÈ saÑghagÈravatÈ sikkhÈgÈravatÈ samÈdhigÈravatÈ
hirigÈravatÈ ottappagÈravatÈ. Ime kho bhante satta dhammÈ bhikkhuno
aparihÈnÈya saÑvattantÊ”ti. Idamavoca bhikkhave sÈ devatÈ, idaÑ vatvÈ
maÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ tatthevantaradhÈyÊti.
Satthugaru dhammagaru, saÑghe ca tibbagÈravo.
SamÈdhigaru ÈtÈpÊ, sikkhÈya tibbagÈravo.
Hiri-ottappasampanno, sappatisso sagÈravo.
Abhabbo parihÈnÈya, nibbÈnasseva santiketi. . DutiyaÑ.
______________________________________________________________
1. SamÈdhigÈravatÈpi ca (Ka)
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34. ImaÑ bhikkhave rattiÑ aÒÒatarÈ devatÈ -pa- maÑ etadavoca
“sattime bhante dhammÈ bhikkhuno aparihÈnÈya saÑvattanti. Katame satta?
SatthugÈravatÈ dhammagÈravatÈ saÑghagÈravatÈ sikkhÈgÈravatÈ
samÈdhigÈravatÈ sovacassatÈ kalyÈÓamittatÈ. Ime kho bhante satta dhammÈ
bhikkhuno aparihÈnÈya saÑvattantÊ”ti. Idamavoca bhikkhave sÈ devatÈ,
idaÑ vatvÈ maÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ tatthevantaradhÈyÊti.
Satthugaru dhammagaru, saÑghe ca tibbagÈravo.
SamÈdhigaru ÈtÈpÊ, sikkhÈya tibbagÈravo.
KalyÈÓamitto suvaco, sappatisso sagÈravo.
Abhabbo parihÈnÈya, nibbÈnasseva santiketi. . TatiyaÑ.
4. DutiyasovacassatÈsutta
35. ImaÑ bhikkhave rattiÑ aÒÒatarÈ devatÈ abhikkantÈya rattiyÈ
abhikkantavaÓÓÈ -pa- sattime bhante dhammÈ bhikkhuno aparihÈnÈya
saÑvattanti. Katame satta? SatthugÈravatÈ dhammagÈravatÈ saÑghagÈravatÈ
sikkhÈgÈravatÈ samÈdhigÈravatÈ sovacassatÈ kalyÈÓamittatÈ. Ime kho bhante
satta dhammÈ bhikkhuno aparihÈnÈya saÑvattantÊti. Idamavoca bhikkhave
sÈ devatÈ, idaÑ vatvÈ maÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ
tatthevantaradhÈyÊti.
EvaÑ vutte ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ etadavoca “imassa kho
ahaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ
ÈjÈnÈmi. Idha bhante bhikkhu attanÈ ca SatthugÈravo hoti, SatthugÈravatÈya
ca vaÓÓavÈdÊ. Ye caÒÒe bhikkh| na SatthugÈravÈ, te ca SatthugÈravatÈya
samÈdapeti. Ye caÒÒe bhikkh| SatthugÈravÈ, tesaÒca vaÓÓaÑ bhaÓati
bh|taÑ tacchaÑ kÈlena. AttanÈ ca dhammagÈravo hoti -pa- saÑghagÈravo
hoti. SikkhÈgÈravo hoti. SamÈdhigÈravo hoti. Suvaco hoti. KalyÈÓamitto
hoti, kalyÈÓamittatÈya ca vaÓÓavÈdÊ. Ye caÒÒe bhikkh| na kalyÈÓamittÈ, te
ca kalyÈÓamittatÈya
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samÈdapeti. Ye caÒÒe bhikkh| kalyÈÓamittÈ, tesaÒca vaÓÓaÑ bhaÓati
bh|taÑ tacchaÑ kÈlenÈti. Imassa kho ahaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena
bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmÊ”ti.
SÈdhu sÈdhu SÈriputta, sÈdhu kho tvaÑ SÈriputta imassa mayÈ
saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈsi. Idha SÈriputta
bhikkhu attanÈ ca SatthugÈravo hoti, SatthugÈravatÈya ca vaÓÓavÈdÊ. Ye
caÒÒe bhikkh| na SatthugÈravÈ, te ca SatthugÈravatÈya samÈdapeti. Ye
caÒÒe bhikkh| SatthugÈravÈ, tesaÒca vaÓÓaÑ bhaÓati bh|taÑ tacchaÑ
kÈlena. AttanÈ ca dhammagÈravo hoti -pa- saÑghagÈravo hoti.
SikkhÈgÈravo hoti. SamÈdhigÈravo hoti. Suvaco hoti. KalyÈÓamitto hoti,
kalyÈÓamittatÈya ca vaÓÓavÈdÊ. Ye caÒÒe bhikkh| na kalyÈÓamittÈ, te ca
kalyÈÓamittatÈya samÈdapeti. Ye caÒÒe bhikkh| kalyÈÓamittÈ, tesaÒca
vaÓÓaÑ bhaÓati bh|taÑ tacchaÑ kÈlenÈti. Imassa kho SÈriputta mayÈ
saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena attho daÔÔhabboti. . CatutthaÑ.
5. PaÔhamamittasutta
36. Sattahi bhikkhave a~gehi samannÈgato mitto sevitabbo. Katamehi
sattahi? DuddadaÑ dadÈti, dukkaraÑ karoti, dukkhamaÑ khamati,
guyhamassa1 Èvi karoti, guyhamassa2 pariguhati3, ÈpadÈsu na jahati,
khÊÓena4 nÈtimaÒÒati. Imehi kho bhikkhave sattahi a~gehi samannÈgato
mitto sevitabboti.
DuddadaÑ dadÈti mitto, dukkaraÒcÈpi kubbati.
Athopissa duruttÈni, khamati dukkhamÈni ca5.
GuyhaÒca tassa6 akkhÈti, guyhassa parig|hati.
ŒpadÈsu na jahÈti, khÊÓena nÈtimaÒÒati.
Yamhi etÈni ÔhÈnÈni, saÑvijjantÊdha7 puggale.
So mitto mittakÈmena, bhajitabbo tathÈvidhoti. . PaÒcamaÑ.
______________________________________________________________
1. Guyhassa (Ka)
3. Parig|hati (SÊ, SyÈ), pariguyhati (Ka)
5. DukkhamÈnipi (SÊ, SyÈ)
7. SaÑvijjanti ca (Ka)

2. GuyhaÑ assa (SÊ), guyhassa (Ka)
4. KhÊÓe (Ka)
6. Guyhamassa ca (SyÈ)
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37. Sattahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu mitto sevitabbo
bhajitabbo payirupÈsitabbo api panujjamÈnenapi1. Katamehi sattahi? Piyo ca
hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo ca vattÈ ca vacanakkhamo ca
gambhÊraÒca kathaÑ kattÈ hoti, no ca aÔÔhÈne niyojeti. Imehi kho bhikkhave
sattahi dhammehi samannÈgato bhikkhu mitto sevitabbo bhajitabbo
payirupÈsitabbo api panujjamÈnenapÊti.
Piyo garu bhÈvanÊyo, vattÈ ca vacanakkhamo.
GambhÊraÒca kathaÑ kattÈ, no caÔÔhÈne niyojako2.
Yamhi etÈni ÔhÈnÈni, saÑvijjantÊdha puggale.
So mitto mittakÈmena, atthakÈmÈnukampato.
Api nÈsiyamÈnena, bhajitabbo tathÈvidhoti. . ChaÔÔhaÑ.
7. PaÔhamapaÔisambhidÈsutta
38. Sattahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu nacirasseva
catasso paÔisambhidÈ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihareyya.
Katamehi sattahi? Idha bhikkhave bhikkhu “idaÑ me cetaso lÊnattan”ti
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. AjjhattaÑ saÑkhittaÑ vÈ cittaÑ “ajjhattaÑ me
saÑkhittaÑ cittan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. BahiddhÈ vikkhittaÑ vÈ cittaÑ
“bahiddhÈ me vikkhittaÑ cittan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Tassa viditÈ
vedanÈ uppajjanti, viditÈ upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ gacchanti. ViditÈ
saÒÒÈ uppajjanti, viditÈ upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ gacchanti. ViditÈ
vitakkÈ uppajjanti, viditÈ upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ gacchanti.
SappÈyÈsappÈyesu kho panassa dhammesu hÊnappaÓÊtesu
kaÓhasukkasappatibhÈgesu nimittaÑ suggahitaÑ hoti sumanasikataÑ
s|padhÈritaÑ suppaÔividdhaÑ paÒÒÈya. Imehi kho bhikkhave sattahi
dhammehi samannÈgato bhikkhu nacirasseva catasso paÔisambhidÈ sayaÑ
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihareyyÈti. . SattamaÑ.
______________________________________________________________
1. PaÓujjamÈnenapi (SÊ)

2. Niyojaye (SÊ, SyÈ)
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8. DutiyapaÔisambhidÈsutta
39. Sattahi bhikkhave dhammehi samannÈgato SÈriputto catasso
paÔisambhidÈ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. Katamehi
sattahi? Idha bhikkhave SÈriputto “idaÑ me cetaso lÊnattan”ti yathÈbh|taÑ
pajÈnÈti. AjjhattaÑ saÑkhittaÑ vÈ cittaÑ “ajjhattaÑ me saÑkhittaÑ
cittan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. BahiddhÈ vikkhittaÑ vÈ cittaÑ “bahiddhÈ me
vikkhittaÑ cittan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Tassa viditÈ vedanÈ uppajjanti,
viditÈ upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ gacchanti. ViditÈ saÒÒÈ -pa- vitakkÈ
uppajjanti, viditÈ upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ gacchanti. SappÈyÈ
sappÈyesu kho panassa dhammesu hÊnappaÓÊtesu kaÓhasukkasappatibhÈgesu
nimittaÑ suggahitaÑ sumanasikataÑ s|padhÈritaÑ suppaÔividdhaÑ
paÒÒÈya. Imehi kho bhikkhave sattahi dhammehi samannÈgato SÈriputto
catasso paÔisambhidÈ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharatÊti. .
AÔÔhamaÑ.
9. PaÔhamavasasutta
40. Sattahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu cittaÑ vase1
vatteti, no ca bhikkhu cittassa vasena vattati. Katamehi sattahi? Idha
bhikkhave bhikkhu samÈdhikusalo hoti, samÈdhissa samÈpattikusalo hoti,
samÈdhissa Ôhitikusalo hoti, samÈdhissa vuÔÔhÈnakusalo hoti, samÈdhissa
kalyÈÓakusalo hoti, samÈdhissa gocarakusalo hoti, samÈdhissa
abhinÊhÈrakusalo hoti. Imehi kho bhikkhave sattahi dhammehi samannÈgato
bhikkhu cittaÑ vase vatteti, no ca bhikkhu cittassa vasena vattatÊti. .
NavamaÑ.
10. Dutiyavasasutta
41. Sattahi bhikkhave dhammehi samannÈgato SÈriputto cittaÑ vase
vatteti, no ca SÈriputto cittassa vasena vattati. Katamehi sattahi? Idha
bhikkhave SÈriputto samÈdhikusalo hoti, samÈdhissa samÈpattikusalo,
samÈdhissa Ôhitikusalo, samÈdhissa vuÔÔhÈnakusalo, samÈdhissa
kalyÈÓakusalo, samÈdhissa gocarakusalo,
______________________________________________________________
1. VasaÑ (Ka)
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samÈdhissa abhinÊhÈrakusalo hoti. Imehi kho bhikkhave sattahi dhammehi
samannÈgato SÈriputto cittaÑ vase vatteti, no ca SÈriputto cittassa vasena
vattatÊti. . DasamaÑ.
11. PaÔhamaniddasasutta
42. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ
pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya pÈvisi. Atha kho Èyasmato
SÈriputtassa etadahosi “atippago kho tÈva SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya carituÑ.
YaÑn|nÈhaÑ yena aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo
tenupasa~kameyyan”ti. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto yena aÒÒatitthiyÈnaÑ
paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ tehi aÒÒatitthiyehi
paribbÈjakehi saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ
vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi. Tena kho pana samayena tesaÑ
aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ
ayamantarÈkathÈ udapÈdi “yo hi koci Èvuso dvÈdasavassÈni paripuÓÓaÑ
parisuddhaÑ brÈhmacariyaÑ carati ‘niddaso bhikkh|’ti alaÑ vacanÈyÈ”ti.
Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ
bhÈsitaÑ neva abhinandi nappaÔikkosi, anabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ
uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi “Bhagavato santike etassa bhÈsitassa atthaÑ
ÈjÈnissÈmÊ”ti. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ etadavoca–
IdhÈhaÑ bhante pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya
SÈvatthiÑ piÓÉÈya pÈvisiÑ. Tassa mayhaÑ bhante etadahosi “atippago kho
tÈva SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya carituÑ, yaÑn|nÈhaÑ yena aÒÒatitthiyÈnaÑ
paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo tenupasa~kameyyan”ti. Atha khvÈhaÑ bhante yena
aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ
tehi aÒÒatitthiyehi paribbÈjakehi saddhiÑ sammodiÑ, sammodanÊyaÑ
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑ. Tena kho pana bhante
samayena tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ sannisinnÈnaÑ
sannipatitÈnaÑ ayamantarÈkathÈ
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udÈpÈdi “yo hi koci Èvuso dvÈdasavassÈni paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ
brahmacariyaÑ carati ‘niddaso bhikkh|’ti alaÑ vacanÈyÈ”ti. Atha khvÈhaÑ
bhante tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ bhÈsitaÑ neva abhinandiÑ
nappaÔikkosiÑ, anabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑ1
“Bhagavato santike etassa atthaÑ ÈjÈnissÈmÊ”ti. SakkÈ nu kho bhante
imasmiÑ dhammavinaye kevalaÑ vassagaÓanamattena niddaso bhikkhu
paÒÒÈpetunti.
Na kho SÈriputta sakkÈ imasmiÑ dhammavinaye kevalaÑ
vassagaÓanamattena niddaso bhikkhu paÒÒÈpetuÑ. Satta kho imÈni SÈriputta
niddasavatth|ni mayÈ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ paveditÈni.
* KatamÈni satta? Idha SÈriputta bhikkhu sikkhÈsamÈdÈne tibbacchando
hoti, ÈyatiÑ ca sikkhÈsamÈdÈne avigatapemo. DhammanisantiyÈ
tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca dhammanisantiyÈ avigatapemo. IcchÈvinaye
tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca icchÈvinaye avigatapemo. PaÔisallÈne
tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca paÔisallÈne avigatapemo. VÊriyÈrambhe
tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca vÊriyÈrambhe avigatapemo. Satinepakke
tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca satinepakke avigatapemo. DiÔÔhipaÔivedhe
tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca diÔÔhipaÔivedhe avigatapemo. ImÈni kho
SÈriputta satta niddasavatth|ni mayÈ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ paveditÈni.
Imehi kho SÈriputta sattahi niddasavatth|hi samannÈgato bhikkhu dvÈdasa
cepi vassÈni paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ carati “niddaso
bhikkh|”ti alaÑ vacanÈya, catubbÊsati cepi vassÈni paripuÓÓaÑ
parisuddhaÑ brahmacariyaÑ carati “niddaso bhikkh|”ti alaÑ vacanÈya,
chattiÑsati cepi vassÈni paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ carati
“niddaso bhikkh|”ti alaÑ vacanÈya, aÔÔhacattÈrÊsaÒcepi vassÈni paripuÓÓaÑ
parisuddhaÑ brahmacariyaÑ carati “niddaso bhikkh|”ti alaÑ vacanÈyÈti. .
EkÈdasamaÑ.
12. Dutiyaniddasasutta
43. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ KosambiyaÑ viharati
GhositÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ Œnando pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ
______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 407; DÊ 3. 209 piÔÔhesupi.
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pattacÊvaramÈdÈya KosambiÑ piÓÉÈya pÈvisi. Atha kho Èyasmato
Œnandassa etadahosi “atippago kho tÈva KosambiyaÑ piÓÉÈya carituÑ,
yaÑn|nÈhaÑ yena aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo
tenupasa~kameyyan”ti. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena aÒÒatitthiyÈnaÑ
paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ tehi aÒÒatitthiyehi
paribbÈjakehi saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ
vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi.
Tena kho pana samayena tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ
sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ ayamantarÈkathÈ udapÈdi “yo hi koci Èvuso
dvÈdasa vassÈni paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ carati ‘niddaso
bhikkh|’ti alaÑ vacanÈyÈ”ti.
Atha kho ÈyasmÈ Œnando tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ
bhÈsitaÑ neva abhinandi nappaÔikkosi, anabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ
uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi “bhagavato santike etassa bhÈsitassa atthaÑ
ÈjÈnissÈmÊ”ti. Atha kho ÈyasmÈ Œnando KosambiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca–
IdhÈhaÑ bhante pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya
KosambiÑ piÓÉÈya pÈvisiÑ. Tassa mayhaÑ bhante etadahosi “atippago kho
tÈva KosambiyaÑ piÓÉÈya carituÑ, yaÑn|nÈhaÑ yena aÒÒatitthiyÈnaÑ
paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo tenupasa~kameyyan”ti -pa- tehi saddhiÑ sammodiÑ,
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑ.
Tena kho pana bhante samayena tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ
sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ ayamantarÈkathÈ udapÈdi “yo hi koci Èvuso
dvÈdasavassÈni paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ carati ‘niddaso
bhikkh|’ti alaÑ vacanÈyÈ”ti. Atha khvÈhaÑ bhante tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ
paribbÈjakÈnaÑ bhÈsitaÑ neva abhinandiÑ nappaÔikkosiÑ, anabhinanditvÈ
appaÔikkositvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑ “bhagavato santike etassa
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bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈnissÈmÊ”ti. SakkÈ nu kho bhante imasmiÑ
dhammavinaye kevalaÑ vassagaÓanamattena niddaso bhikkhu paÒÒÈpetunti.
Na kho Œnanda sakkÈ imasmiÑ dhammavinaye kevalaÑ
vassagaÓanamattena niddaso bhikkhu paÒÒÈpetuÑ. Satta kho imÈni Œnanda
niddasavatth|ni mayÈ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ paveditÈni.
KatamÈni satta? IdhÈnanda bhikkhu saddho hoti, hirÊmÈ hoti, ottappÊ
hoti, bahussuto hoti, ÈraddhavÊriyo hoti, satimÈ hoti, paÒÒavÈ hoti. ImÈni
kho Œnanda satta niddasavatth|ni mayÈ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
paveditÈni. Imehi kho Œnanda sattahi niddasavatth|hi samannÈgato bhikkhu
dvÈdasa cepi vassÈni paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ carati
“niddaso bhikkh|”ti alaÑ vacanÈya, catubbÊsati cepi vassÈni paripuÓÓaÑ
parisuddhaÑ brahmacariyaÑ carati “niddaso bhikkh|”ti alaÑ vacanÈya,
chattiÑsati cepi vassÈni paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ carati
“niddaso bhikkh|”ti alaÑ vacanÈya, aÔÔhacattÈrÊsaÒcepi vassÈni paripuÓÓaÑ
parisuddhaÑ brahmacariyaÑ carati “niddaso bhikkh|”ti alaÑ vacanÈyÈti. .
DvÈdasamaÑ.
DevatÈvaggo catuttho.
TassuddÈnaÑ
AppamÈdo HirÊ ceva, dve SuvacÈ duve MittÈ.
Dve PaÔisambhidÈ dve VasÈ, duve NiddasavatthunÈti.
_____
5. MahÈyaÒÒavagga
1. SattaviÒÒÈÓaÔÔhitisutta
44. * SattimÈ bhikkhave viÒÒÈÓaÔÔhitiyo. KatamÈ satta? Santi bhikkhave
sattÈ nÈnattakÈyÈ nÈnattasaÒÒino. SeyyathÈpi manussÈ ekacce ca devÈ
ekacce ca vinipÈtikÈ. AyaÑ paÔhamÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti.
Santi bhikkhave sattÈ nÈnattakÈyÈ ekattasaÒÒino. SeyyathÈpi devÈ
brahmakÈyikÈ paÔhamÈbhinibbattÈ. AyaÑ dutiyÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti.
______________________________________________________________
* DÊ 3. 209, 241; Khu 8. 167 piÔÔhesupi.
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Santi bhikkhave sattÈ ekattakÈyÈ nÈnattasaÒÒino. SeyyathÈpi devÈ
ŒbhassarÈ. AyaÑ tatiyÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti.
Santi bhikkhave sattÈ ekattakÈyÈ ekattasaÒÒino. SeyyathÈpi devÈ
SubhakiÓhÈ. AyaÑ catutthÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti.
Santi bhikkhave sattÈ sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ
paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto
ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatan|pagÈ. AyaÑ paÒcamÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti.
Santi bhikkhave sattÈ sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma
“anantaÑ viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatan|pagÈ. AyaÑ chaÔÔhÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti.
Santi bhikkhave sattÈ sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma
“natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatan|pagÈ. AyaÑ sattamÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti. ImÈ kho
bhikkhave satta viÒÒÈÓaÔÔhitiyoti. . PaÔhamaÑ.
2. SamÈdhiparikkhÈrasutta
45. Sattime bhikkhave samÈdhiparikkhÈrÈ. Katame satta? SammÈdiÔÔhi
sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo
sammÈsati. YÈ kho bhikkhave imehi sattaha~gehi cittassekaggatÈ
parikkhatÈ1, ayaÑ vuccati bhikkhave “ariyo sammÈsamÈdhi2 sa-upaniso”
itipi “saparikkhÈro” itipÊti. . DutiyaÑ.
3. PaÔhama aggisutta
46. Sattime bhikkhave aggÊ. Katame satta? RÈgaggi dosaggi mohaggi
Èhuneyyaggi gahapataggi dakkhiÓeyyaggi kaÔÔhaggi. Ime kho bhikkhave
satta aggÊti. . TatiyaÑ.
4. Dutiya aggisutta
47. Tena kho pana samayena UggatasarÊrassa brÈhmaÓassa mahÈyaÒÒo
upakkhaÔo hoti. PaÒca usabhasatÈni th|Ó|panÊtÈni honti yaÒÒatthÈya, paÒca
vacchatarasatÈni th|Ó|panÊtÈni honti
______________________________________________________________
1. ‘SaparikkhÈratÈ’tipi, ‘saparikkhatÈ’tipi (SaÑ 3. 17 piÔÔhe)
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yaÒÒatthÈya, paÒca vacchatarisatÈni th|Ó|panÊtÈni honti yaÒÒatthÈya, paÒca
ajasatÈni th|Ó|panÊtÈni honti yaÒÒatthÈya, paÒca urabbhasatÈni
th|Ó|panÊtÈni honti yaÒÒatthÈya. Atha kho UggatasarÊro brÈhmaÓo yena
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi,
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho UggatasarÊro brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca–
SutaÑ metaÑ bho Gotama aggissa ÈdÈnaÑ1 y|passa ussÈpanaÑ
mahapphalaÑ hoti mahÈnisaÑsanti. MayÈpi kho etaÑ brÈhmaÓa sutaÑ
aggissa ÈdÈnaÑ y|passa ussÈpanaÑ mahapphalaÑ hoti mahÈnisaÑsanti.
Dutiyampi kho UggatasarÊro brÈhmaÓo -pa-. Tatiyampi kho UggatasarÊro
brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “sutaÑ metaÑ bho Gotama aggissa
ÈdÈnaÑ y|passa ussÈpanaÑ mahapphalaÑ hoti mahÈnisaÑsan”ti. MayÈpi
kho etaÑ brÈhmaÓa sutaÑ “aggissa ÈdÈnaÑ y|passa ussÈpanaÑ
mahapphalaÑ hoti mahÈnisaÑsan”ti. TayidaÑ bho Gotama sameti bhoto
ceva Gotamassa amhÈkaÒca, yadidaÑ sabbena sabbaÑ.
EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando UggatasarÊraÑ brÈhmaÓaÑ etadavoca “na
kho brÈhmaÓa TathÈgatÈ evaÑ pucchitabbÈ sutaÑ metaÑ bho Gotama
aggissa ÈdÈnaÑ y|passa ussÈpanaÑ mahapphalaÑ hoti mahÈnisaÑsan”ti.
EvaÑ kho brÈhmaÓa TathÈgatÈ pucchitabbÈ “ahaÑ hi bhante aggiÑ2
ÈdÈtukÈmo3 y|paÑ ussÈpetukÈmo, ovadatu maÑ bhante BhagavÈ, anusÈsatu
maÑ bhante BhagavÈ, yaÑ mama assa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti.
Atha kho UggatasarÊro brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “ahaÑ hi
bho Gotama aggiÑ ÈdÈtukÈmo y|paÑ ussÈpetukÈmo, ovadatu maÑ bhavaÑ
Gotamo, anusÈsatu maÑ bhavaÑ Gotamo, yaÑ mama assa dÊgharattaÑ
hitÈya sukhÈyÈ”ti.
AggiÑ brÈhmaÓa Èdento4 y|paÑ ussÈpento pubbeva yaÒÒÈ tÊÓi satthÈni
ussÈpeti akusalÈni dukkhudrayÈni5 dukkhavipÈkÈni. KatamÈni
______________________________________________________________
1. ŒdhÈnaÑ (SÊ, SyÈ)
4. Œdhento (SÊ, SyÈ)

2. Aggissa (Ka)

3. ŒdhÈtukÈmo (SÊ, SyÈ)
5. DukkhuddayÈni (SÊ)
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tÊÓi? KÈyasatthaÑ vacÊsatthaÑ manosatthaÑ, aggiÑ brÈhmaÓa Èdento
y|paÑ ussÈpento pubbeva yaÒÒÈ evaÑ cittaÑ uppÈdesi “ettakÈ usabhÈ
haÒÒantu yaÒÒatthÈya, ettakÈ vacchatarÈ haÒÒantu yaÒÒatthÈya, ettakÈ
vacchatariyo haÒÒantu yaÒÒatthÈya, ettakÈ ajÈ haÒÒantu yaÒÒatthÈya, ettakÈ
urabbhÈ haÒÒantu yaÒÒatthÈyÈ”ti. So “puÒÒaÑ karomÊ”ti apuÒÒaÑ karoti,
“kusalaÑ karomÊ”ti akusalaÑ karoti, “sugatiyÈ maggaÑ pariyesÈmÊ”ti
duggatiyÈ maggaÑ pariyesati. AggiÑ brÈhmaÓa Èdento y|paÑ ussÈpento
pubbeva yaÒÒÈ idaÑ paÔhamaÑ manosatthaÑ ussÈpeti akusalaÑ
dukkhudrayaÑ dukkhavipÈkaÑ.
Puna caparaÑ brÈhmaÓa aggiÑ Èdento y|paÑ ussÈpento pubbeva yaÒÒÈ
evaÑ vÈcaÑ bhÈsati “ettakÈ usabhÈ haÒÒantu yaÒÒatthÈya, ettakÈ vacchatarÈ
haÒÒantu yaÒÒatthÈya, ettakÈ vacchatariyo haÒÒantu yaÒÒatthÈya, ettakÈ ajÈ
haÒÒantu yaÒÒatthÈya, ettakÈ urabbhÈ haÒÒantu yaÒÒatthÈyÈ”ti. So “puÒÒaÑ
karomÊ”ti apuÒÒaÑ karoti, “kusalaÑ karomÊ”ti akusalaÑ karoti, “sugatiyÈ
maggaÑ pariyesÈmÊ”ti duggatiyÈ maggaÑ pariyesati. AggiÑ brÈhmaÓa
Èdento y|paÑ ussÈpento pubbeva yaÒÒÈ idaÑ dutiyaÑ vacÊsatthaÑ ussÈpeti
akusalaÑ dukkhudrayaÑ dukkhavipÈkaÑ.
Puna caparaÑ brÈhmaÓa aggiÑ Èdento y|paÑ ussÈpento pubbeva yaÒÒÈ
sayaÑ paÔhamaÑ samÈrambhati1 usabhÈ hantuÑ2 yaÒÒatthÈya, sayaÑ
paÔhamaÑ samÈrambhati vacchatarÈ hantuÑ yaÒÒatthÈya, sayaÑ paÔhamaÑ
samÈrambhati vacchatariyo hantuÑ yaÒÒatthÈya, sayaÑ paÔhamaÑ
samÈrambhati ajÈ hantuÑ yaÒÒatthÈya, sayaÑ paÔhamaÑ samÈrambhati
urabbhÈ hantuÑ yaÒÒatthÈya3. So “puÒÒaÑ karomÊ”ti apuÒÒaÑ karoti,
“kusalaÑ karomÊ”ti akusalaÑ karoti, “sugatiyÈ maggaÑ pariyesÈmÊ”ti
duggatiyÈ maggaÑ pariyesati. AggiÑ brÈhmaÓa Èdento y|paÑ ussÈpento
pubbeva yaÒÒÈ idaÑ tatiyaÑ kÈyasatthaÑ ussÈpeti akusalaÑ dukkhudrayaÑ
dukkhavipÈkaÑ. AggiÑ brÈhmaÓa Èdento y|paÑ ussÈpento pubbeva yaÒÒÈ
imÈni tÊÓi satthÈni ussÈpeti akusalÈni dukkhudrayÈni dukkhavipÈkÈni.
______________________________________________________________
1. SamÈrabbhati (SÊ, Ka), samÈrabhati (SyÈ)
3. HaÒÒantu yaÒÒatthÈyÈti (SÊ, SyÈ)

2. HaÒÒantu (SÊ, SyÈ)
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Tayome brÈhmaÓa aggÊ pahÈtabbÈ parivajjetabbÈ na sevitabbÈ. Katame
tayo? RÈgaggi dosaggi mohaggi.
KasmÈ cÈyaÑ brÈhmaÓa rÈgaggi pahÈtabbo parivajjetabbo na
sevitabbo? Ratto kho brÈhmaÓa rÈgena abhibh|to pariyÈdinnacitto kÈyena
duccaritaÑ carati, vÈcÈya duccaritaÑ carati, manasÈ duccaritaÑ carati. So
kÈyena duccaritaÑ caritvÈ vÈcÈya duccaritaÑ caritvÈ manasÈ duccaritaÑ
caritvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ
upapajjati. TasmÈyaÑ rÈgaggi pahÈtabbo parivajjetabbo na sevitabbo.
KasmÈ cÈyaÑ brÈhmaÓa dosaggi pahÈtabbo parivajjetabbo na
sevitabbo? DuÔÔho kho brÈhmaÓa dosena abhibh|to pariyÈdinnacitto kÈyena
duccaritaÑ carati, vÈcÈya duccaritaÑ carati, manasÈ duccaritaÑ carati. So
kÈyena duccaritaÑ caritvÈ vÈcÈya duccaritaÑ caritvÈ manasÈ duccaritaÑ
caritvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ
upapajjati. TasmÈyaÑ dosaggi pahÈtabbo parivajjetabbo na sevitabbo.
KasmÈ cÈyaÑ brÈhmaÓa mohaggi pahÈtabbo parivajjetabbo na
sevitabbo? M|Äho kho brÈhmaÓa mohena abhibh|to pariyÈdinnacitto kÈyena
duccaritaÑ carati, vÈcÈya duccaritaÑ carati, manasÈ duccaritaÑ carati. So
kÈyena duccaritaÑ caritvÈ vÈcÈya duccaritaÑ caritvÈ manasÈ duccaritaÑ
caritvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ
upapajjati. TasmÈyaÑ mohaggi pahÈtabbo parivajjetabbo na sevitabbo. Ime
kho tayo brÈhmaÓa aggÊ pahÈtabbÈ parivajjetabbÈ na sevitabbÈ.
Tayo kho brÈhmaÓa aggÊ sakkatvÈ garuÑ katvÈ mÈnetvÈ p|jetvÈ sammÈ
sukhaÑ parihÈtabbÈ. Katame tayo? Œhuneyyaggi gahapataggi
dakkhiÓeyyaggi.
Katamo ca brÈhmaÓa Èhuneyyaggi? Idha brÈhmaÓa yassa te honti
mÈtÈti vÈ pitÈti vÈ, ayaÑ vuccati brÈhmaÓa Èhuneyyaggi. TaÑ kissa
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hetu? Ato hayaÑ1 brÈhmaÓa Èhuto sambh|to, tasmÈyaÑ Èhuneyyaggi
sakkatvÈ garuÑ katvÈ mÈnetvÈ p|jetvÈ sammÈ sukhaÑ parihÈtabbo.
Katamo ca brÈhmaÓa gahapataggi? Idha brÈhmaÓa yassa te honti puttÈti
vÈ dÈrÈti vÈ dÈsÈti vÈ pessÈti vÈ kammakarÈti vÈ, ayaÑ vuccati brÈhmaÓa
gahapataggi, tasmÈyaÑ gahapataggi sakkatvÈ garuÑ katvÈ mÈnetvÈ p|jetvÈ
sammÈ sukhaÑ parihÈtabbo.
Katamo ca brÈhmaÓa dakkhiÓeyyaggi? Idha brÈhmaÓa ye te
samaÓabrÈhmaÓÈ parappavÈdÈ paÔiviratÈ khantisoracce niviÔÔhÈ
ekamattÈnaÑ damenti, ekamattÈnaÑ samenti, ekamattÈnaÑ parinibbÈpenti.
AyaÑ vuccati brÈhmaÓa dakkhiÓeyyaggi, tasmÈyaÑ dakkhiÓeyyaggi
sakkatvÈ garuÑ katvÈ mÈnetvÈ p|jetvÈ sammÈ sukhaÑ parihÈtabbo. Ime
kho brÈhmaÓa tayo aggÊ sakkatvÈ garuÑ katvÈ mÈnetvÈ p|jetvÈ sammÈ
sukhaÑ parihÈtabbÈ.
AyaÑ kho pana brÈhmaÓa kaÔÔhaggi kÈlena kÈlaÑ ujjaletabbo, kÈlena
kÈlaÑ ajjhupekkhitabbo, kÈlena kÈlaÑ nibbÈpetabbo, kÈlena kÈlaÑ
nikkhipitabboti.
EvaÑ vutte UggatasarÊro brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca
“abhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ
bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. EsÈhaÑ bho
Gotama paÒca usabhasatÈni muÒcÈmi, jÊvitaÑ demi. PaÒca vacchatarasatÈni
muÒcÈmi, jÊvitaÑ demi. PaÒca vacchatarisatÈni muÒcÈmi, jÊvitaÑ demi.
PaÒca ajasatÈni muÒcÈmi, jÊvitaÑ demi. PaÒca urabbhasatÈni muÒcÈmi,
jÊvitaÑ demi. HaritÈni ceva tiÓÈni khÈdantu, sÊtÈni ca pÈnÊyÈni pivantu, sÊto
ca nesaÑ vÈto upavÈyatanti2. . CatutthaÑ.
5. PaÔhamasaÒÒÈsutta
48. SattimÈ bhikkhave saÒÒÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ honti
mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈ.
______________________________________________________________
1. ItopÈyaÑ (Ka)

2. UpavÈyat|ti (Ka)
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KatamÈ satta? AsubhasaÒÒÈ maraÓasaÒÒÈ ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÈ
sabbaloke anabhiratasaÒÒÈ aniccasaÒÒÈ anicce dukkhasaÒÒÈ dukkhe
anattasaÒÒÈ. ImÈ kho bhikkhave satta saÒÒÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ
honti mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈti. . PaÒcamaÑ.
6. DutiyasaÒÒÈsutta
49. SattimÈ bhikkhave saÒÒÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ honti
mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈ. KatamÈ satta? AsubhasaÒÒÈ
maraÓasaÒÒÈ ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÈ sabbaloke anabhiratasaÒÒÈ aniccasaÒÒÈ
anicce dukkhasaÒÒÈ dukkhe anattasaÒÒÈ. ImÈ kho bhikkhave satta saÒÒÈ
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ honti mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ
amatapariyosÈnÈti.
“AsubhasaÒÒÈ bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti
mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ,
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. AsubhasaÒÒÈparicitena bhikkhave bhikkhuno
cetasÈ bahulaÑ viharato methunadhammasamÈpattiyÈ cittaÑ patilÊyati
patikuÔati pativattati na sampasÈriyati, upekkhÈ vÈ pÈÔikulyatÈ vÈ saÓÔhÈti.
SeyyathÈpi bhikkhave kukkuÔapattaÑ vÈ nhÈrudaddulaÑ vÈ aggimhi
pakkhittaÑ patilÊyati patikuÔati pativattati na sampasÈriyati. EvamevaÑ kho
bhikkhave bhikkhuno asubhasaÒÒÈparicitena cetasÈ bahulaÑ viharato
methunadhammasamÈpattiyÈ cittaÑ patilÊyati patikuÔati pativattati na
sampasÈriyati, upekkhÈ vÈ pÈÔikulyatÈ vÈ saÓÔhÈti.
Sace bhikkhave bhikkhuno asubhasaÒÒÈparicitena cetasÈ bahulaÑ
viharato methunadhammasamÈpattiyÈ cittaÑ anusandahati1, appaÔikulyatÈ
saÓÔhÈti. VeditabbametaÑ bhikkhave bhikkhunÈ “abhÈvitÈ me asubhasaÒÒÈ,
natthi me pubbenÈparaÑ viseso, appattaÑ me bhÈvanÈbalan”ti, itiha tattha
sampajÈno hoti. Sace pana bhikkhave bhikkhuno asubhasaÒÒÈparicitena
cetasÈ bahulaÑ viharato methunadhammasamÈpattiyÈ cittaÑ patilÊyati
patikuÔati pativattati na sampasÈriyati, upekkhÈ vÈ pÈÔikulyatÈ vÈ saÓÔhÈti.
______________________________________________________________
1. AnusaÓÔhÈti (SÊ)
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veditabbametaÑ bhikkhave bhikkhunÈ “subhÈvitÈ me asubhasaÒÒÈ, atthi me
pubbenÈparaÑ viseso, pattaÑ me bhÈvanÈbalan”ti, itiha tattha sampajÈno
hoti. “AsubhasaÒÒÈ bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti
mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ
paÔicca vuttaÑ. (1)
“MaraÓasaÒÒÈ bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti
mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ,
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. MaraÓasaÒÒÈparicitena bhikkhave bhikkhuno
cetasÈ bahulaÑ viharato jÊvitanikantiyÈ cittaÑ patilÊyati patikuÔati pativattati
na sampasÈriyati, upekkhÈ vÈ pÈÔikulyatÈ vÈ saÓÔhÈti. SeyyathÈpi bhikkhave
kukkuÔapattaÑ vÈ nhÈrudaddulaÑ vÈ aggimhi pakkhittaÑ patilÊyati
patikuÔati pativattati na sampasÈriyati. EvamevaÑ kho bhikkhave bhikkhuno
maraÓasaÒÒÈparicitena cetasÈ bahulaÑ viharato jÊvitanikantiyÈ cittaÑ
patilÊyati patikuÔati pativattati na sampasÈriyati, upekkhÈ vÈ pÈÔikulyatÈ vÈ
saÓÔhÈti.
Sace bhikkhave bhikkhuno maraÓasaÒÒÈparicitena cetasÈ bahulaÑ
viharato jÊvitanikantiyÈ cittaÑ anusandahati, appaÔikulyatÈ saÓÔhÈti.
VeditabbametaÑ bhikkhave bhikkhunÈ “abhÈvitÈ me maraÓasaÒÒÈ, natthi
me pubbenÈparaÑ viseso, appattaÑ me bhÈvanÈbalan”ti, itiha tattha
sampajÈno hoti. Sace pana bhikkhave bhikkhuno maraÓasaÒÒÈparicitena
cetasÈ bahulaÑ viharato jÊvitanikantiyÈ cittaÑ patilÊyati patikuÔati pativattati
na sampasÈriyati, upekkhÈ vÈ pÈÔikulyatÈ vÈ saÓÔhÈti. VeditabbametaÑ
bhikkhave bhikkhunÈ “subhÈvitÈ me maraÓasaÒÒÈ, atthi me pubbenÈparaÑ
viseso, pattaÑ me bhÈvanÈbalan”ti, itiha tattha sampajÈno hoti.
“MaraÓasaÒÒÈ bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ
amatogadhÈ amatapariyosÈnÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca
vuttaÑ. (2)
"ŒhÈre paÔik|lasaÒÒÈ bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti
mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ,
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. ŒhÈre paÔik|lasaÒÒÈparicitena bhikkhave
bhikkhuno cetasÈ bahulaÑ viharato rasataÓhÈya cittaÑ
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patilÊyati -pa- upekkhÈ vÈ pÈÔikulyatÈ vÈ saÓÔhÈti. SeyyathÈpi bhikkhave
kukkuÔapattaÑ vÈ nhÈrudaddulaÑ vÈ aggimhi pakkhittaÑ patilÊyati
patikuÔati pativattati na sampasÈriyati. EvamevaÑ kho bhikkhave bhikkhuno
ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÈparicitena cetasÈ bahulaÑ viharato rasataÓhÈya cittaÑ
patilÊyati -pa- upekkhÈ vÈ pÈÔikulyatÈ saÓÔhÈti.
Sace bhikkhave bhikkhuno ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÈparicitena cetasÈ
bahulaÑ viharato rasataÓhÈya cittaÑ anusandahati, appaÔikulyatÈ saÓÔhÈti.
VeditabbametaÑ bhikkhave bhikkhunÈ “abhÈvitÈ me ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÈ,
natthi me pubbenÈparaÑ viseso, appattaÑ me bhÈvanÈbalan”ti, itiha tattha
sampajÈno hoti. Sace pana bhikkhave bhikkhuno ÈhÈre
paÔik|lasaÒÒÈparicitena cetasÈ bahulaÑ viharato rasataÓhÈya cittaÑ
patilÊyati -pa- upekkhÈ vÈ pÈÔikulyatÈ vÈ saÓÔhÈti. VeditabbametaÑ
bhikkhave bhikkhunÈ “subhÈvitÈ me ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÈ, atthi me
pubbenÈparaÑ viseso, pattaÑ me bhÈvanÈbalan”ti, itiha tattha sampajÈno
hoti. “ŒhÈre paÔik|lasaÒÒÈ bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti
mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ
paÔicca vuttaÑ. (3)
“Sabbaloke anabhiratasaÒÒÈ bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ
hoti mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ,
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Sabbaloke anabhiratasaÒÒÈparicitena bhikkhave
bhikkhuno cetasÈ bahulaÑ viharato lokacitresu cittaÑ patilÊyati -pa-.
SeyyathÈpi bhikkhave -pa- patilÊyati patikuÔati pativattati na sampasÈriyati.
EvamevaÑ kho bhikkhave bhikkhuno sabbaloke anabhiratasaÒÒÈparicitena
cetasÈ bahulaÑ viharato lokacitresu cittaÑ patilÊyati patikuÔati pativattati na
sampasÈriyati, upekkhÈ vÈ pÈÔikulyatÈ vÈ saÓÔhÈti.
Sace bhikkhave bhikkhuno sabbaloke anabhiratasaÒÒÈparicitena cetasÈ
bahulaÑ viharato lokacitresu cittaÑ anusandahati, appaÔikulyatÈ saÓÔhÈti.
VeditabbametaÑ bhikkhave bhikkhunÈ “abhÈvitÈ me sabbaloke
anabhiratasaÒÒÈ, natthi me pubbenÈparaÑ viseso, appattaÑ

436

SattakanipÈtapÈÄi

me bhÈvanÈbalan”ti, itiha tattha sampajÈno hoti. Sace pana bhikkhave
bhikkhuno sabbaloke anabhiratasaÒÒÈparicitena cetasÈ bahulaÑ viharato
lokacitresu cittaÑ patilÊyati -pa- upekkhÈ vÈ pÈÔikulyatÈ vÈ saÓÔhÈti.
VeditabbametaÑ bhikkhave bhikkhunÈ “subhÈvitÈ me sabbaloke
anabhiratasaÒÒÈ, atthi me pubbenÈparaÑ viseso, pattaÑ me bhÈvanÈbalan”ti,
itiha tattha sampajÈno hoti. “Sabbaloke anabhiratasaÒÒÈ bhikkhave bhÈvitÈ
bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈ”ti
iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. (4)
“AniccasaÒÒÈ bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti
mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ,
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. AniccasaÒÒÈparicitena bhikkhave bhikkhuno
cetasÈ bahulaÑ viharato lÈbhasakkÈrasiloke cittaÑ patilÊyati -pa- upekkhÈ
vÈ pÈÔikulyatÈ vÈ saÓÔhÈti. SeyyathÈpi bhikkhave kukkuÔapattaÑ vÈ
nhÈrudaddulaÑ vÈ aggimhi pakkhittaÑ patilÊyati patikuÔati pativattati na
sampasÈriyati. EvamevaÑ kho bhikkhave bhikkhuno aniccasaÒÒÈparicitena
cetasÈ bahulaÑ viharato lÈbhasakkÈrasiloke cittaÑ patilÊyati -pa- upekkhÈ
vÈ pÈÔikulyatÈ vÈ saÓÔhÈti.
Sace bhikkhave bhikkhuno aniccasaÒÒÈparicitena cetasÈ bahulaÑ
viharato lÈbhasakkÈrasiloke cittaÑ anusandahati, appaÔikulyatÈ saÓÔhÈti.
VeditabbametaÑ bhikkhave bhikkhunÈ “abhÈvitÈ me aniccasaÒÒÈ, natthi me
pubbenÈparaÑ viseso, appattaÑ me bhÈvanÈbalan”ti, itiha tattha sampajÈno
hoti. Sace pana bhikkhave bhikkhuno aniccasaÒÒÈparicitena cetasÈ bahulaÑ
viharato lÈbhasakkÈrasiloke cittaÑ patilÊyati patikuÔati pativattati na
sampasÈriyati, upekkhÈ vÈ pÈÔikulyatÈ vÈ saÓÔhÈti. VeditabbametaÑ
bhikkhave bhikkhunÈ “subhÈvitÈ me aniccasaÒÒÈ, atthi me pubbenÈparaÑ
viseso, pattaÑ me bhÈvanÈbalan”ti, itiha tattha sampajÈno hoti.
“AniccasaÒÒÈ bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ
amatogadhÈ amatapariyosÈnÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca
vuttaÑ. (5)
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“Anicce dukkhasaÒÒÈ bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti
mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ,
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Anicce dukkhasaÒÒÈparicitena bhikkhave
bhikkhuno cetasÈ bahulaÑ viharato Èlasye kosajje vissaÔÔhiye pamÈde
ananuyoge apaccavekkhaÓÈya tibbÈ bhayasaÒÒÈ paccupaÔÔhitÈ hoti.
SeyyathÈpi bhikkhave ukkhittÈsike vadhake.
Sace bhikkhave bhikkhuno anicce dukkhasaÒÒÈparicitena cetasÈ
bahulaÑ viharato Èlasye kosajje vissaÔÔhiye pamÈde ananuyoge
apaccavekkhaÓÈya tibbÈ bhayasaÒÒÈ na paccupaÔÔhitÈ hoti. SeyyathÈpi
bhikkhave ukkhittÈsike vadhake. VeditabbametaÑ bhikkhave bhikkhunÈ
“abhÈvitÈ me anicce dukkhasaÒÒÈ, natthi me pubbenÈparaÑ viseso,
appattaÑ me bhÈvanÈbalan”ti, itiha tattha sampajÈno hoti. Sace pana
bhikkhave bhikkhuno anicce dukkhasaÒÒÈparicitena cetasÈ bahulaÑ
viharato Èlasye kosajje vissaÔÔhiye pamÈde ananuyoge apaccavekkhaÓÈya
tibbÈ bhayasaÒÒÈ paccupaÔÔhitÈ hoti. SeyyathÈpi bhikkhave ukkhittÈsike
vadhake. VeditabbametaÑ bhikkhave bhikkhunÈ “subhÈvitÈ me anicce
dukkhasaÒÒÈ, atthi me pubbenÈparaÑ viseso, pattaÑ me bhÈvanÈbalan”ti,
itiha tattha sampajÈno hoti. “Anicce dukkhasaÒÒÈ bhikkhave bhÈvitÈ
bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈ”ti
iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. (6)
“Dukkhe anattasaÒÒÈ bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti
mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ,
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ, dukkhe anattasaÒÒÈparicitena bhikkhave
bhikkhuno cetasÈ bahulaÑ viharato imasmiÑ ca saviÒÒÈÓake kÈye bahiddhÈ
ca sabbanimittesu aha~kÈramama~kÈramÈnÈpagataÑ mÈnasaÑ hoti
vidhÈsamatikkantaÑ santaÑ suvimuttaÑ.
Sace bhikkhave bhikkhuno dukkhe anattasaÒÒÈparicitena cetasÈ bahulaÑ
viharato imasmiÑ ca saviÒÒÈÓake kÈye bahiddhÈ ca sabbanimittesu na
aha~kÈramama~kÈramÈnÈpagataÑ mÈnasaÑ hoti vidhÈsamatikkantaÑ
santaÑ suvimuttaÑ. VeditabbametaÑ bhikkhave bhikkhunÈ “abhÈvitÈ me
dukkhe
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anattasaÒÒÈ, natthi me pubbenÈparaÑ viseso, appattaÑ me bhÈvanÈbalan”ti,
itiha tattha sampajÈno hoti.
Sace pana bhikkhave bhikkhuno dukkhe anattasaÒÒÈparicitena cetasÈ
bahulaÑ viharato imasmiÑ ca saviÒÒÈÓake kÈye bahiddhÈ ca sabbanimittesu
aha~kÈramama~kÈramÈnÈpagataÑ mÈnasaÑ hoti vidhÈsamatikkantaÑ
santaÑ suvimuttaÑ. VeditabbametaÑ bhikkhave bhikkhunÈ “subhÈvitÈ me
dukkhe anattasaÒÒÈ, atthi me pubbenÈparaÑ viseso, pattaÑ me
bhÈvanÈbalan”ti, itiha tattha sampajÈno hoti. “Dukkhe anattasaÒÒÈ
bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ
amatapariyosÈnÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. (7)
ImÈ kho bhikkhave satta saÒÒÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ honti
mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈti. . ChaÔÔhaÑ.
7. Methunasutta
50. Atha kho JÈÓussoÓi brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho JÈÓussoÓi
brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “bhavampi no Gotamo brahmacÈrÊ
paÔijÈnÈtÊ”ti. YaÑ hi taÑ brÈhmaÓa sammÈ vadamÈno vadeyya “akhaÓÉaÑ
acchiddaÑ asabalaÑ akammÈsaÑ paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ
caratÊ”ti. Mameva taÑ brÈhmaÓa sammÈ vadamÈno vadeyya “ahaÑ hi
brÈhmaÓa akhaÓÉaÑ acchiddaÑ asabalaÑ akammÈsaÑ paripuÓÓaÑ
parisuddhaÑ brahmacariyaÑ carÈmÊ”ti. KiÑ pana bho Gotama
brahmacariyassa khaÓÉampi chiddampi sabalampi kammÈsampÊti.
Idha brÈhmaÓa ekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ sammÈ brahmacÈrÊ
paÔijÈnamÈno na heva kho mÈtugÈmena saddhiÑ dvayaÑdvayasamÈpattiÑ
samÈpajjati, api ca kho mÈtugÈmassa ucchÈdana parimaddana nhÈpana
sambÈhanaÑ sÈdiyati, so taÑ assÈdeti1, taÑ nikÈmeti, tena ca vittiÑ Èpajjati,
idampi kho brÈhmaÓa brahmacariyassa khaÓÉampi chiddampi sabalampi
kammÈsampi, ayaÑ vuccati brÈhmaÓa aparisuddhaÑ brahmacariyaÑ carati
saÑyutto methunena saÑyogena, na parimuccati jÈtiyÈ jarÈya maraÓena2
______________________________________________________________
1. So tadassÈdeti (SÊ)

2. JarÈmaraÓena (SÊ, SyÈ)
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sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, na parimuccati
dukkhasmÈti vadÈmi. (1)
Puna caparaÑ brÈhmaÓa idhekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ sammÈ
brahmacÈrÊ paÔijÈnamÈno na heva kho mÈtugÈmena saddhiÑ
dvayaÑdvayasamÈpattiÑ samÈpajjati, napi mÈtugÈmassa
ucchÈdanaparimaddananhÈpanasambÈhanaÑ sÈdiyati, api ca kho
mÈtugÈmena saddhiÑ saÒjagghati saÑkÊÄati saÑkelÈyati -pa-. Napi
mÈtugÈmena saddhiÑ saÒjagghati saÑkÊÄati saÑkelÈyati, api ca kho
mÈtugÈmassa cakkhunÈ cakkhuÑ upanijjhÈyati pekkhati -pa-. Napi
mÈtugÈmassa cakkhunÈ cakkhuÑ upanijjhÈyati pekkhati, api ca kho
mÈtugÈmassa saddaÑ suÓÈti tirokuÔÔaÑ vÈ tiropÈkÈraÑ vÈ hasantiyÈ vÈ
bhaÓantiyÈ vÈ gÈyantiyÈ vÈ rodantiyÈ vÈ -pa-. Napi mÈtugÈmassa saddaÑ
suÓÈti tirokuÔÔaÑ vÈ tiropÈkÈraÑ vÈ hasantiyÈ vÈ bhaÓantiyÈ vÈ gÈyantiyÈ
vÈ rodantiyÈ vÈ, api ca kho yÈnissa tÈni pubbe mÈtugÈmena saddhiÑ
hasitalapitakÊÄitÈni tÈni anussarati -pa-. Napi yÈnissa tÈni pubbe mÈtugÈmena
saddhiÑ hasitalapitakÊÄitÈni tÈni anussarati, api ca kho passati gahapatiÑ vÈ
gahapatiputtaÑ vÈ paÒcahi kÈmaguÓehi samappitaÑ sama~gÊbh|taÑ
paricÈrayamÈnaÑ -pa-. Napi passati gahapatiÑ vÈ gahapatiputtaÑ vÈ
paÒcahi kÈmaguÓehi samappitaÑ sama~gÊbh|taÑ paricÈrayamÈnaÑ, api ca
kho aÒÒataraÑ devanikÈyaÑ paÓidhÈya brahmacariyaÑ carati “iminÈhaÑ
sÊlena vÈ vatena vÈ tapena vÈ brahmacariyena vÈ devo vÈ bhavissÈmi
devaÒÒataro vÈ”ti. So taÑ assÈdeti, taÑ nikÈmeti, tena ca vittiÑ Èpajjati.
Idampi kho brahmaÓa brahmacariyassa khaÓÉampi chiddampi sabalampi
kammÈsampi. AyaÑ vuccati brÈhmaÓa aparisuddhaÑ brahmacariyaÑ carati
saÑyutto methunena saÑyogena, na parimuccati jÈtiyÈ jarÈya maraÓena
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, na parimuccati
dukkhasmÈti vadÈmi. (2-7)
YÈvakÊvaÒcÈhaÑ brÈhmaÓa imesaÑ sattannaÑ methunasaÑyogÈnaÑ
aÒÒataraÒÒataramethunasaÑyogaÑ1 attani appahÊnaÑ samanupassiÑ, neva
tÈvÈhaÑ brÈhmaÓa sadevake loke samÈrake sabrahmake
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya anuttaraÑ
sammÈsambodhiÑ abhisambuddhoti paccaÒÒÈsiÑ2.
______________________________________________________________
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Yato ca khohaÑ brÈhmaÓa imesaÑ sattannaÑ methunasaÑyogÈnaÑ
aÒÒataraÒÒataramethunasaÑyogaÑ attani appahÊnaÑ na samanupassiÑ,
athÈhaÑ brÈhmaÓa sadevake loke samÈrake sabrahmake
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya anuttaraÑ
sammÈsambodhiÑ abhisambuddhoti paccaÒÒÈsiÑ. ©ÈÓaÒca pana me
dassanaÑ udapÈdi, akuppÈ me vimutti1, ayamantimÈ jÈti, natthi dÈni
punabbhavoti.
EvaÑ vutte JÈÓussoÓi brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ
bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ
Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. . SattamaÑ.
8. SaÑyogasutta
51. SaÑyogavisaÑyogaÑ vo bhikkhave dhammapariyÈyaÑ desessÈmi,
taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca so bhikkhave saÑyogo visaÑyogo
dhammapariyÈyo.
ItthÊ bhikkhave ajjhattaÑ itthindriyaÑ manasi karoti itthikuttaÑ
itthÈkappaÑ itthividhaÑ itthicchandaÑ itthissaraÑ itthÈla~kÈraÑ. SÈ tattha
rajjati, tatrÈbhiramati. SÈ tattha rattÈ tatrÈbhiratÈ bahiddhÈ purisindriyaÑ
manasi karoti purisakuttaÑ purisÈkappaÑ purisavidhaÑ purisacchandaÑ
purisassaraÑ purisÈla~kÈraÑ. SÈ tattha rajjati, tatrÈbhiramati. SÈ tattha rattÈ
tatrÈbhiratÈ bahiddhÈ saÑyogaÑ Èka~khati, yaÒcassÈ saÑyogapaccayÈ
uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, taÒca Èka~khati. Itthatte bhikkhave abhiratÈ
sattÈ purisesu saÑyogaÑ gatÈ. EvaÑ kho bhikkhave itthÊ itthattaÑ
nÈtivattati.
Puriso bhikkhave ajjhattaÑ purisindriyaÑ manasi karoti purisakuttaÑ
purisÈkappaÑ purisavidhaÑ purisacchandaÑ purisassaraÑ purisÈla~kÈraÑ.
So tattha rajjati, tatrÈbhiramati. So tattha ratto tatrÈbhirato bahiddhÈ
itthindriyaÑ manasi karoti itthikuttaÑ itthÈkappaÑ itthividhaÑ
itthicchandaÑ itthissaraÑ itthÈla~kÈraÑ. So tattha rajjati, tatrÈbhiramati. So
tattha ratto tatrÈbhirato bahiddhÈ saÑyogaÑ Èka~khati, yaÒcassa
saÑyogapaccayÈ uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, taÒca Èka~khati. Purisatte
bhikkhave abhiratÈ
______________________________________________________________
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sattÈ itthÊsu saÑyogaÑ gatÈ. EvaÑ kho bhikkhave puriso purisattaÑ
nÈtivattati. EvaÑ kho bhikkhave saÑyogo hoti.
KathaÒca bhikkhave visaÑyogo hoti. ItthÊ bhikkhave ajjhattaÑ
itthindriyaÑ na manasi karoti itthikuttaÑ itthÈkappaÑ itthividhaÑ
itthicchandaÑ itthissaraÑ itthÈla~kÈraÑ. SÈ tattha na rajjati, sÈ tatra
nÈbhiramati. SÈ tattha arattÈ tatra anabhiratÈ bahiddhÈ purisindriyaÑ na
manasi karoti purisakuttaÑ purisÈkappaÑ purisavidhaÑ purisacchandaÑ
purisassaraÑ purisÈla~kÈraÑ. SÈ tattha na rajjati, tatra nÈbhiramati. SÈ tattha
arattÈ tatra anabhiratÈ bahiddhÈ saÑyogaÑ nÈka~khati, yaÒcassÈ
saÑyogapaccayÈ uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, taÒca nÈka~khati. Itthatte
bhikkhave anabhiratÈ sattÈ purisesu visaÑyogaÑ gatÈ. EvaÑ kho bhikkhave
itthÊ itthattaÑ ativattati.
Puriso bhikkhave ajjhattaÑ purisindriyaÑ na manasi karoti
purisakuttaÑ purisÈkappaÑ purisavidhaÑ purisacchandaÑ purisassaraÑ
purisÈla~kÈraÑ. So tattha na rajjati, so tatra nÈbhiramati. So tattha aratto
tatra anabhirato bahiddhÈ itthindriyaÑ na manasi karoti itthikuttaÑ
itthÈkappaÑ itthividhaÑ itthicchandaÑ itthissaraÑ itthÈla~kÈraÑ. So tattha
na rajjati, tatra nÈbhiramati. So tattha aratto tatra anabhirato bahiddhÈ
saÑyogaÑ nÈka~khati, yaÒcassa saÑyogapaccayÈ uppajjati sukhaÑ
somanassaÑ, taÒca nÈka~khati. Purisatte bhikkhave anabhiratÈ sattÈ itthÊsu
visaÑyogaÑ gatÈ. EvaÑ kho bhikkhave puriso purisattaÑ ativattati. EvaÑ
kho bhikkhave visaÑyogo hoti. AyaÑ kho bhikkhave saÑyogo visaÑyogo
dhammapariyÈyoti. . AÔÔhamaÑ.
9. DÈnamahapphalasutta
52. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ CampÈyaÑ viharati GaggarÈya
pokkharaÓiyÈ tÊre. Atha kho sambahulÈ CampeyyakÈ upÈsakÈ yena ÈyasmÈ
SÈriputto tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho CampeyyakÈ
upÈsakÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavocuÑ “cirassutÈ no bhante1
______________________________________________________________
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Bhagavato sammukhÈ dhammÊkathÈ, sÈdhu mayaÑ bhante labheyyÈma
Bhagavato sammukhÈ dhammiÑ kathaÑ1 savanÈyÈ”ti. TenahÈvuso
tadahuposathe ÈgaccheyyÈtha, appeva nÈma labheyyÈtha Bhagavato
sammukhÈ2 dhammiÑ kathaÑ savanÈyÈti. “EvaÑ bhante”ti kho
CampeyyakÈ upÈsakÈ Èyasmato SÈriputtassa paÔissutvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ
ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkamiÑsu.
Atha kho CampeyyakÈ upÈsakÈ tadahuposathe yenÈyasmÈ SÈriputto
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ abhivÈdetvÈ
ekamantaÑ aÔÔhaÑsu. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto tehi Campeyyakehi
upÈsakehi saddhiÑ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho
ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ etadavoca–
SiyÈ nu kho bhante idhekaccassa tÈdisaÑyeva dÈnaÑ dinnaÑ na
mahapphalaÑ hoti na mahÈnisaÑsaÑ. SiyÈ pana bhante idhekaccassa
tÈdisaÑyeva dÈnaÑ dinnaÑ mahapphalaÑ hoti mahÈnisaÑsanti. SiyÈ
SÈriputta idhekaccassa tÈdisaÑyeva dÈnaÑ dinnaÑ na mahapphalaÑ hoti na
mahÈnisaÑsaÑ. SiyÈ pana SÈriputta idhekaccassa tÈdisaÑyeva dÈnaÑ
dinnaÑ mahapphalaÑ hoti mahÈnisaÑsanti. Ko nu kho bhante hetu ko
paccayo, yena midhekaccassa tÈdisaÑyeva dÈnaÑ dinnaÑ na mahapphalaÑ
hoti na mahÈnisaÑsaÑ. Ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena
midhekaccassa tÈdisaÑyeva dÈnaÑ dinnaÑ mahapphalaÑ hoti
mahÈnisaÑsanti.
Idha SÈriputta ekacco sÈpekho3 dÈnaÑ deti, patibaddhacitto4 dÈnaÑ
deti, sannidhipekho dÈnaÑ deti, “imaÑ pecca paribhuÒjissÈmÊ”ti dÈnaÑ
deti. So taÑ dÈnaÑ deti samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ annaÑ pÈnaÑ
vatthaÑ yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ. TaÑ kiÑ
maÒÒasi SÈriputta dadeyya idhekacco evar|paÑ dÈnanti. EvaÑ bhante.
Tatra SÈriputta yvÈyaÑ sÈpekho dÈnaÑ deti, patibaddhacitto dÈnaÑ
deti, sannidhipekho dÈnaÑ deti, “imaÑ pecca paribhuÒjissÈmÊ”ti dÈnaÑ
deti.
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so taÑ dÈnaÑ datvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ
devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. So taÑ kammaÑ khepetvÈ taÑ iddhiÑ taÑ
yasaÑ taÑ ÈdhipaccaÑ ÈgÈmÊ hoti ÈgantÈ itthattaÑ.
Idha pana SÈriputta ekacco na heva kho sÈpekho dÈnaÑ deti, na
patibaddhacitto dÈnaÑ deti, na sannidhipekho dÈnaÑ deti, na “imaÑ pecca
paribhuÒjissÈmÊ”ti dÈnaÑ deti. Api ca kho “sÈhu dÈnan”ti dÈnaÑ deti -pa-.
Napi “sÈhu dÈnan”ti dÈnaÑ deti. Api ca kho “dinnapubbaÑ katapubbaÑ
pitupitÈmahehi, na arahÈmi porÈÓaÑ kulavaÑsaÑ hÈpetun”ti dÈnaÑ deti
-pa-. Napi “dinnapubbaÑ katapubbaÑ pitupitÈmahehi, na arahÈmi porÈÓaÑ
kulavaÑsaÑ hÈpetun”ti dÈnaÑ deti. Api ca kho “ahaÑ pacÈmi, ime na
pacanti, nÈrahÈmi pacanto apacantÈnaÑ dÈnaÑ adÈtun”ti dÈnaÑ deti -pa-.
Napi “ahaÑ pacÈmi, ime na pacanti, nÈrahÈmi pacanto apacantÈnaÑ dÈnaÑ
adÈtun”ti dÈnaÑ deti. Api ca kho “yathÈ tesaÑ pubbakÈnaÑ isÊnaÑ tÈni
mahÈyaÒÒÈni ahesuÑ. SeyyathidaÑ, AÔÔhakassa VÈmakassa VÈmadevassa
VessÈmittassa Yamadaggino A~gÊrasassa BhÈradvÈjassa VÈseÔÔhassa
Kassapassa Bhaguno. EvaÑ me ayaÑ dÈnasaÑvibhÈgo bhavissatÊ”ti dÈnaÑ
deti -pa-. Napi “yathÈ tesaÑ pubbakÈnaÑ isÊnaÑ tÈni mahÈyaÒÒÈni ahesuÑ.
SeyyathidaÑ, AÔÔhakassa VÈmakassa VÈmadevassa VessÈmittassa
Yamadaggino A~gÊrasassa BhÈradvÈjassa VÈseÔÔhassa Kassapassa Bhaguno.
EvaÑ me ayaÑ dÈnasaÑvibhÈgo bhavissatÊ”ti dÈnaÑ deti. Api ca kho
“imaÑ me dÈnaÑ dadato cittaÑ pasÊdati, attamanatÈ somanassaÑ
upajÈyatÊ”ti dÈnaÑ deti -pa-. Napi “imaÑ me dÈnaÑ dadato cittaÑ pasÊdati,
attamanatÈ somanassaÑ upajÈyatÊ”ti dÈnaÑ deti. Api ca kho
cittÈla~kÈracittaparikkhÈraÑ dÈnaÑ deti. So taÑ dÈnaÑ deti samaÓassa vÈ
brÈhmaÓassa vÈ annaÑ pÈnaÑ vatthaÑ yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ
seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ. TaÑ kiÑ maÒÒasi SÈriputta, dadeyya idhekacco
evar|paÑ dÈnanti. EvaÑ bhante.
Tatra SÈriputta yvÈyaÑ na heva1 sÈpekho dÈnaÑ deti, na
patibaddhacitto dÈnaÑ deti, na sannidhipekho dÈnaÑ deti, na “imaÑ pacca
paribhuÒjissÈmÊ”ti dÈnaÑ deti, napi “sÈhu dÈnan”ti dÈnaÑ deti. Napi
“dinnapubbaÑ katapubbaÑ
______________________________________________________________
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pitupitÈmahehi na arahÈmi porÈÓaÑ kulavaÑsaÑ hÈpetun”ti dÈnaÑ deti.
Napi “ahaÑ pacÈmi, ime na pacanti, nÈrahÈmi pacanto apacantÈnaÑ dÈnaÑ
adÈtun”ti dÈnaÑ deti. Napi “yathÈ tesaÑ pubbakÈnaÑ isÊnaÑ, tÈni
mahÈyaÒÒÈni ahesuÑ. SeyyathidaÑ, AÔÔhakassa VÈmakassa VÈmadevassa
VessÈmittassa Yamadaggino A~gÊrasassa BhÈradvÈjassa VÈseÔÔhassa
Kassapassa Bhaguno. EvaÑ me ayaÑ dÈnasaÑvibhÈgo bhavissatÊ”ti dÈnaÑ
deti. Napi “imaÑ me dÈnaÑ dadato cittaÑ pasÊdati, attamanatÈ somanassaÑ
upajÈyatÊ”ti dÈnaÑ deti. Api ca kho cittÈla~kÈracittaparikkhÈraÑ dÈnaÑ
deti. So taÑ dÈnaÑ datvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ brahmakÈyikÈnaÑ
devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati, so taÑ kammaÑ khepetvÈ taÑ iddhiÑ taÑ
yasaÑ taÑ ÈdhipaccaÑ anÈgÈmÊ hoti anÈgantÈ itthattaÑ. AyaÑ kho
SÈriputta hetu ayaÑ paccayo, yena midhekaccassa tÈdisaÑyeva dÈnaÑ
dinnaÑ na mahapphalaÑ hoti na mahÈnisaÑsaÑ. AyaÑ pana SÈriputta hetu
ayaÑ paccayo, yena midhekaccassa tÈdisaÑyeva dÈnaÑ dinnaÑ
mahapphalaÑ hoti mahÈnisaÑsanti. . NavamaÑ.
10. NandamÈtÈsutta
53. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca SÈriputto ÈyasmÈ ca
MahÈmoggallÈno DakkhiÓÈgirismiÑ cÈrikaÑ caranti mahatÈ
bhikkhusaÑghena saddhiÑ. Tena kho pana samayena VeÄukaÓÉakÊ1
NandamÈtÈ upÈsikÈ rattiyÈ pacc|sasamayaÑ paccuÔÔhÈya PÈrÈyanaÑ2
sarena bhÈsati.
Tena kho pana samayena VessavaÓo mahÈrÈjÈ uttarÈya disÈya
dakkhiÓaÑ disaÑ gacchati kenacideva karaÓÊyena. Assosi kho VessavaÓo
mahÈrÈjÈ NandamÈtÈya upÈsikÈya PÈrÈyanaÑ sarena bhÈsantiyÈ, sutvÈ
kathÈpariyosÈnaÑ ÈgamayamÈno aÔÔhÈsi.
Atha kho NandamÈtÈ upÈsikÈ PÈrÈyanaÑ sarena bhÈsitvÈ tuÓhÊ ahosi.
Atha kho VessavaÓo mahÈrÈjÈ NandamÈtÈya upÈsikÈya kathÈpariyosÈnaÑ
viditvÈ abbhÈnumodi “sÈdhu bhagini sÈdhu bhaginÊ”ti. Ko paneso
bhadramukhÈti. AhaÑ te bhagini bhÈtÈ VessavaÓo mahÈrÈjÈti. SÈdhu
bhadramukha tena hi yo me ayaÑ dhammapariyÈyo
______________________________________________________________
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bhaÓito, idaÑ te hotu Ètitheyyanti. SÈdhu bhagini etaÒceva me hotu
ÈtitheyyaÑ. Sveva1 SÈriputtamoggallÈnappamukho bhikkhusaÑgho
akatapÈtarÈso VeÄukaÓÉakaÑ Ègamissati, taÒca bhikkhusaÑghaÑ parivisitvÈ
mama dakkhiÓaÑ ÈdiseyyÈsi. EtaÒceva2 me bhavissati Ètitheyyanti.
Atha kho NandamÈtÈ upÈsikÈ tassÈ rattiyÈ accayena sake nivesane
paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ paÔiyÈdÈpesi. Atha kho
SÈriputtamoggallÈnappamukho bhikkhusaÑgho akatapÈtarÈso yena
VeÄukaÓÉako tadavasari. Atha kho NandamÈtÈ upÈsikÈ aÒÒataraÑ purisaÑ
Èmantesi “ehi tvaÑ ambho purisa ÈrÈmaÑ gantvÈ bhikkhusaÑghassa kÈlaÑ
Èrocehi ‘kÈlo bhante ayyÈya NandamÈtuyÈ nivesane niÔÔhitaÑ bhattan’ti”.
“EvaÑ ayye”ti kho so puriso NandamÈtÈya upÈsikÈya paÔissutvÈ ÈrÈmaÑ
gantvÈ bhikkhusaÑghassa kÈlaÑ Èrocesi “kÈlo bhante ayyÈya NandamÈtuyÈ
nivesane niÔÔhitaÑ bhattan”ti. Atha kho SÈriputtamoggallÈnappamukho
bhikkhusaÑgho pubbaÓhÈsamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena
NandamÈtÈya upÈsikÈya nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte
Èsane nisÊdi. Atha kho NandamÈtÈ upÈsikÈ SÈriputtamoggallÈnappamukhaÑ
bhikkhusaÑghaÑ paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ santappesi
sampavÈresi.
Atha kho NandamÈtÈ upÈsikÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ bhuttÈviÑ
onÊtapattapÈÓiÑ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho
NandamÈtaraÑ upÈsikaÑ ÈyasmÈ SÈriputto etadavoca “ko pana te
NandamÈte bhikkhusaÑghassa abbhÈgamanaÑ ÈrocesÊ”ti.
IdhÈhaÑ bhante rattiyÈ pacc|sasamayaÑ paccuÔÔhÈya PÈrÈyanaÑ sarena
bhÈsitvÈ tuÓhÊ ahosiÑ. Atha kho bhante VessavaÓo mahÈrÈjÈ mama
kathÈpariyosÈnaÑ viditvÈ abbhÈnumodi “sÈdhu bhagini sÈdhu bhaginÊ”ti.
Ko paneso bhadramukhÈti. AhaÑ te bhagini bhÈtÈ VessavaÓo mahÈrÈjÈti.
SÈdhu bhadramukha tena hi yo me ayaÑ
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dhammapariyÈyo bhaÓito, idaÑ te hotu Ètitheyyanti. SÈdhu bhagini etaÒceva
me hotu ÈtitheyyaÑ. Sveva SÈriputtamoggallÈnappamukho bhikkhusaÑgho
akatapÈtarÈso VeÄukaÓÉakaÑ Ègamissati, taÒca bhikkhusaÑghaÑ parivisitvÈ
mama dakkhiÓaÑ ÈdiseyyÈsi. EtaÒceva1 me bhavissati Ètitheyyanti,
yadidaÑ2 bhante dÈne3 puÒÒaÒca puÒÒamahÊ ca, taÑ3 VessavaÓassa
mahÈrÈjassa sukhÈya hot|ti.
AcchariyaÑ NandamÈte, abbhutaÑ NandamÈte, yatra hi nÈma
VessavaÓena mahÈrÈjena evaÑmahiddhikena evaÑmahesakkhena
devaputtena sammukhÈ sallapissasÊti. (1)
Na kho me bhante eseva acchariyo abbhuto dhammo, atthi me aÒÒopi
acchariyo abbhuto dhammo. Idha me bhante nando nÈma ekaputtako piyo
manÈpo, taÑ rÈjÈno kismiÒcideva pakaraÓe okassa pasayha jÊvitÈ
voropesuÑ. TasmiÑ kho panÈhaÑ bhante dÈrake gahite vÈ gayhamÈne vÈ
vadhe vÈ vajjhamÈne vÈ hate vÈ haÒÒamÈne vÈ nÈbhijÈnÈmi cittassa
aÒÒathattanti. AcchariyaÑ NandamÈte, abbhutaÑ NandamÈte. Yatra hi
nÈma cittuppÈdampi4 parisodhessasÊti. (2)
Na kho me bhante eseva acchariyo abbhuto dhammo, atthi me aÒÒopi
acchariyo abbhuto dhammo. Idha me bhante sÈmiko kÈla~kato aÒÒataraÑ
yakkhayoniÑ upapanno, so me teneva purimena attabhÈvena uddassesi. Na
kho panÈhaÑ bhante abhijÈnÈmi tatonidÈnaÑ cittassa aÒÒathattanti.
AcchariyaÑ NandamÈte, abbhutaÑ NandamÈte, yatra hi nÈma
cittuppÈdampi parisodhessasÊti. (3)
Na kho me bhante eseva acchariyo abbhuto dhammo, atthi me aÒÒopi
acchariyo abbhuto dhammo. YatohaÑ bhante sÈmikassa daharasseva daharÈ
ÈnÊtÈ. NÈbhijÈnÈmi sÈmikaÑ manasÈpi aticaritÈ5 kuto pana kÈyenÈti.
AcchariyaÑ NandamÈte, abbhutaÑ NandamÈte, yatra hi nÈma
cittuppÈdampi parisodhessasÊti. (4)
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1. EtaÒca (SÊ), evaÒca (SyÈ)
2. YamidaÑ (Ma 1. 299 piÔÔhe)
3-3. PuÒÒaÑ hi taÑ (SÊ), puÒÒaÑ puÒÒamahitaÑ (SyÈ), puÒÒaÑ vÈ puÒÒamahaÑ vÈ
(I), puÒÒaÑ vÈ puÒÒamahÊ vÈ (Ka)
4. CittuppÈdamattampi (SyÈ)
5. AticarituÑ (SyÈ), aticÈrittaÑ (Ka)
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Na kho me bhante eseva acchariyo abbhuto dhammo, atthi me aÒÒopi
acchariyo abbhuto dhammo. YadÈhaÑ bhante upÈsikÈ paÔidesitÈ,
nÈbhijÈnÈmi kiÒci sikkhÈpadaÑ saÒcicca vÊtikkamitÈti. AcchariyaÑ
NandamÈte, abbhutaÑ NandamÈteti. (5)
Na kho me bhante eseva acchariyo abbhuto dhammo, atthi me aÒÒopi
acchariyo abbhuto dhammo. IdhÈhaÑ bhante yÈvade1 Èka~khÈmi vivicceva
kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ
pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharÈmi. VitakkavicÈrÈnaÑ
v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ
avicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharÈmi.
PÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhikÈ ca viharÈmi satÈ ca sampajÈnÈ, sukhaÒca kÈyena
paÔisaÑvedemi, yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti
tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharÈmi. Sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca
pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharÈmÊti.
AcchariyaÑ NandamÈte, abbhutaÑ NandamÈteti. (6)
Na kho me bhante eseva acchariyo abbhuto dhammo, atthi me aÒÒopi
acchariyo abbhuto dhammo. YÈnimÈni bhante BhagavatÈ desitÈni
paÒcorambhÈgiyÈni saÑyojanÈni, nÈhaÑ tesaÑ kiÒci attani appahÊnaÑ
samanupassÈmÊti. AcchariyaÑ NandamÈte, abbhutaÑ NandamÈteti. (7)
Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto NandamÈtaraÑ upÈsikaÑ dhammiyÈ kathÈya
sandassetvÈ samÈdapetvÈ samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ
pakkÈmÊti. . DasamaÑ.
MahÈyaÒÒavaggo paÒcamo.
TassuddÈnaÑ
®hiti ca ParikkhÈraÑ dve, AggÊ SaÒÒÈ ca dve parÈ.
MethunÈ SaÑyogo DÈnaÑ, NandamÈtena te dasÈti.

PaÓÓÈsako samatto.
______________________________________________________________
1. YÈvadeva (SÊ, SyÈ) SaÑ 1. 412 piÔÔhe PÈÄi ca AÔÔhakathÈÔÊkÈ ca passitabbÈ.
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6. AbyÈkatavagga
1. AbyÈkatasutta

54. Atha kho 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 sutavato ariyasÈvakassa vicikicchÈ nuppajjati
abyÈkatavatth|s|”ti.
DiÔÔhinirodhÈ kho bhikkhu sutavato ariyasÈvakassa vicikicchÈ
nuppajjati abyÈkatavatth|su, “hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti kho bhikkhu
diÔÔhigatametaÑ, “na hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti kho bhikkhu
diÔÔhigatametaÑ, “hoti ca na ca hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti kho
bhikkhu diÔÔhigatametaÑ, “neva hoti na na hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti
kho bhikkhu diÔÔhigatametaÑ. AssutavÈ bhikkhu puthujjano diÔÔhiÑ
nappajÈnÈti, diÔÔhisamudayaÑ nappajÈnÈti, diÔÔhinirodhaÑ nappajÈnÈti,
diÔÔhinirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ nappajÈnÈti. Tassa sÈ diÔÔhi pavaÉÉhati, so
na parimuccati jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi
domanassehi upÈyÈsehi, na parimuccati dukkhasmÈti vadÈmi.
SutavÈ ca kho bhikkhu ariyasÈvako diÔÔhiÑ pajÈnÈti, diÔÔhisamudayaÑ
pajÈnÈti, diÔÔhinirodhaÑ pajÈnÈti, diÔÔhinirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti.
Tassa sÈ diÔÔhi nirujjhati, so parimuccati jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi
paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, parimuccati dukkhasmÈti
vadÈmi. EvaÑ jÈnaÑ kho bhikkhu sutavÈ ariyasÈvako evaÑ passaÑ “hoti
TathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi na byÈkaroti, “na hoti TathÈgato paraÑ
maraÓÈ”tipi na byÈkaroti, “hoti ca na ca hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi
na byÈkaroti, “neva hoti na na hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi na
byÈkaroti. EvaÑ jÈnaÑ kho bhikkhu sutavÈ ariyasÈvako evaÑ passaÑ evaÑ
abyÈkaraÓadhammo hoti abyÈkatavatth|su. EvaÑ jÈnaÑ kho bhikkhu sutavÈ
ariyasÈvako evaÑ passaÑ na chambhati na kampati na vedhati na santÈsaÑ
Èpajjati abyÈkatavatth|su.
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“Hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti kho bhikkhu taÓhÈgatametaÑ -pa-.
SaÒÒÈgatametaÑ -pa-. MaÒÒitametaÑ -pa-. PapaÒcitametaÑ -pa-.
UpÈdÈnagatametaÑ -pa-. “Hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti kho bhikkhu
vippaÔisÈro eso, “na hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti kho bhikkhu
vippaÔisÈro eso, “hoti ca na ca hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti kho bhikkhu
vippaÔisÈro eso, “neva hoti na na hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti kho
bhikkhu vippaÔisÈro eso. AssutavÈ bhikkhu puthujjano vippaÔisÈraÑ
nappajÈnÈti, vippaÔisÈrasamudayaÑ nappajÈnÈti, vippaÔisÈranirodhaÑ
nappajÈnÈti, vippaÔisÈranirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ nappajÈnÈti. Tassa so
vippaÔisÈro pavaÉÉhati, so na parimuccati jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi
paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, na parimuccati dukkhasmÈti
vadÈmi.
SutavÈ ca kho bhikkhu ariyasÈvako vippaÔisÈraÑ pajÈnÈti,
vippaÔisÈrasamudayaÑ pajÈnÈti, vippaÔisÈranirodhaÑ pajÈnÈti,
vippaÔisÈranirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. Tassa so vippaÔisÈro
nirujjhati, so parimuccati jÈtiyÈ -pa- dukkhasmÈti vadÈmi. EvaÑ jÈnaÑ kho
bhikkhu sutavÈ ariyasÈvako evaÑ passaÑ “hoti TathÈgato paraÑ
maraÓÈ”tipi na byÈkaroti -pa- “neva hoti na na hoti TathÈgato paraÑ
maraÓÈ”tipi na byÈkaroti. EvaÑ jÈnaÑ kho bhikkhu sutavÈ ariyasÈvako
evaÑ passaÑ evaÑ abyÈkaraÓadhammo hoti abyÈkatavatth|su. EvaÑ jÈnaÑ
kho bhikkhu sutavÈ ariyasÈvako evaÑ passaÑ na chambhati na kampati na
vedhati na santÈsaÑ Èpajjati abyÈkatavatth|su. AyaÑ kho bhikkhu hetu
ayaÑ paccayo, yena sutavato ariyasÈvakassa vicikicchÈ nappajjati
abyÈkatavatth|s|ti. . PaÔhamaÑ.
2. Purisagatisutta
55. Satta ca1 bhikkhave purisagatiyo desessÈmi anupÈdÈ ca
parinibbÈnaÑ2, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ
bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
katamÈ ca bhikkhave satta purisagatiyo.
______________________________________________________________
1. Satta (SÊ), satta ca kho (Ka)

2. ParinibbÈÓaÑ (SÊ)
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Idha bhikkhave bhikkhu evaÑ paÔipanno hoti “no cassa no ca me siyÈ,
na bhavissati na me bhavissati, yadatthi yaÑ bh|taÑ taÑ pajahÈmÊ”ti
upekkhaÑ paÔilabhati. So bhave na rajjati, sambhave na rajjati, atthuttari
padaÑ santaÑ sammappaÒÒÈya passati. TaÒca khvassa padaÑ na sabbena
sabbaÑ sacchikataÑ hoti, tassa na sabbena sabbaÑ mÈnÈnusayo pahÊno
hoti, na sabbena sabbaÑ bhavarÈgÈnusayo pahÊno hoti, na sabbena sabbaÑ
avijjÈnusayo pahÊno hoti. So paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ
parikkhayÈ antarÈparinibbÈyÊ hoti. SeyyathÈpi bhikkhave divasaÑsantatte1
ayokapÈle haÒÒamÈne papaÔikÈ nibbattitvÈ nibbÈyeyya. EvamevaÑ kho
bhikkhave bhikkhu evaÑ paÔipanno hoti “no cassa no ca me siyÈ, na
bhavissati na me bhavissati, yadatthi yaÑ bh|taÑ taÑ pajahÈmÊ”ti
upekkhaÑ paÔilabhati. So bhave na rajjati, sambhave na rajjati, atthuttari
padaÑ santaÑ sammappaÒÒÈya passati. TaÒca khvassa padaÑ na sabbena
sabbaÑ sacchikataÑ hoti, tassa na sabbena sabbaÑ mÈnÈnusayo pahÊno
hoti, na sabbena sabbaÑ bhavarÈgÈnusayo pahÊno hoti, na sabbena sabbaÑ
avijjÈnusayo pahÊno hoti. So paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ
parikkhayÈ antarÈparinibbÈyÊ hoti. (1)
Idha pana bhikkhave bhikkhu evaÑ paÔipanno hoti “no cassa no ca me
siyÈ, na bhavissati na me bhavissati, yadatthi yaÑ bh|taÑ taÑ pajahÈmÊ”ti
upekkhaÑ paÔilabhati. So bhave na rajjati, sambhave na rajjati, atthuttari
padaÑ santaÑ sammappaÒÒÈya passati. TaÒca khvassa padaÑ na sabbena
sabbaÑ sacchikataÑ hoti, tassa na sabbena sabbaÑ mÈnÈnusayo pahÊno
hoti, na sabbena sabbaÑ bhavarÈgÈnusayo pahÊno hoti, na sabbena sabbaÑ
avijjÈnusayo pahÊno hoti. So paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ
parikkhayÈ antarÈparinibbÈyÊ hoti. SeyyathÈpi bhikkhave divasaÑsantatte
ayokapÈle haÒÒamÈne papaÔikÈ nibbattitvÈ uppatitvÈ nibbÈyeyya. EvamevaÑ
kho bhikkhave bhikkhu evaÑ paÔipanno hoti “no cassa, no ca me siyÈ -pa-.
So paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ
antarÈparinibbÈyÊ hoti. (2)
______________________________________________________________
1. Divasasantatte (SÊ, SyÈ) Ma 2. 117 piÔÔhepi.
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Idha pana bhikkhave bhikkhu evaÑ paÔipanno hoti “no cassa, no ca me
siyÈ -pa-. So paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ
antarÈparinibbÈyÊ hoti. SeyyathÈpi bhikkhave divasaÑsantatte ÈyokapÈle
haÒÒamÈne papaÔikÈ nibbattitvÈ uppatitvÈ anupahacca talaÑ nibbÈyeyya.
EvamevaÑ kho bhikkhave bhikkhu evaÑ paÔipanno hoti “no cassa, no ca
me siyÈ -pa-. So paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ
antarÈparinibbayÊ hoti. (3)
Idha pana bhikkhave bhikkhu evaÑ paÔipanno hoti “no cassa, no ca me
siyÈ -pa-. So paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ
upahaccaparinibbÈyÊ hoti. SeyyathÈpi bhikkhave divasaÑsantatte ayokapÈle
haÒÒamÈne papaÔikÈ nibbattitvÈ uppatitvÈ upahacca talaÑ nibbÈyeyya.
EvamevaÑ kho bhikkhave bhikkhu evaÑ paÔipanno hoti “no cassa no ca me
siyÈ -pa-. So paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ
upahaccaparinibbÈyÊ hoti. (4)
Idha pana bhikkhave bhikkhu evaÑ paÔipanno hoti “no cassa no ca me
siyÈ -pa-. So paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ
asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti. SeyyathÈpi bhikkhave divasaÑsantatte ayokapÈle
haÒÒamÈne papaÔikÈ nibbattitvÈ uppatitvÈ paritte tiÓapuÒje vÈ kaÔÔhapuÒje vÈ
nipateyya, sÈ tattha aggimpi janeyya, dh|mampi janeyya, aggimpi janetvÈ
dh|mampi janetvÈ tameva parittaÑ tiÓapuÒjaÑ vÈ kaÔÔhapuÒjaÑ vÈ
pariyÈdiyitvÈ anÈhÈrÈ nibbÈyeyya. EvamevaÑ kho bhikkhave bhikkhu evaÑ
paÔipanno hoti “no cassa no ca me siyÈ -pa-. So paÒcannaÑ
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti. (5)
Idha pana bhikkhave bhikkhu evaÑ paÔipanno hoti “no cassa, no ca me
siyÈ -pa-. So paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ
sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti. SeyyathÈpi bhikkhave divasaÑsantatte
ayokapÈle haÒÒamÈne papaÔikÈ nibbattitvÈ uppatitvÈ vipule tiÓapuÒje vÈ
kaÔÔhapuÒje vÈ nipateyya, sÈ tattha aggimpi janeyya, dh|mampi janeyya,
aggimpi janetvÈ dh|mampi janetvÈ tameva vipulaÑ tiÓapuÒjaÑ vÈ
kaÔÔhapuÒjaÑ vÈ pariyÈdiyitvÈ anÈhÈrÈ nibbÈyeyya. EvamevaÑ kho
bhikkhave
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bhikkhu evaÑ paÔipanno hoti “no cassa, no ca me siyÈ -pa-. So paÒcannaÑ
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti. (6)
Idha pana bhikkhave bhikkhu evaÑ paÔipanno hoti “no cassa, no ca me
siyÈ, na bhavissati, na me bhavissati, yadatthi yaÑ bh|taÑ, taÑ pajahÈmÊ”ti
upekkhaÑ paÔilabhati. So bhave na rajjati, sambhave na rajjati, atthuttari
padaÑ santaÑ sammapaÒÒÈya passati. TaÒca khvassa padaÑ na sabbena
sabbaÑ sacchikataÑ hoti, tassa na sabbena sabbaÑ mÈnÈnusayo pahÊno
hoti, na sabbena sabbaÑ bhavarÈgÈnusayo pahÊno hoti, na sabbena sabbaÑ
avijjÈnusayo pahÊno hoti. So paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ
parikkhayÈ uddhaÑsoto hoti akaniÔÔhagÈmÊ. SeyyathÈpi bhikkhave
divasaÑsantatte ayokapÈle haÒÒamÈne papaÔikÈ nibbattitvÈ uppatitvÈ
mahante tiÓapuÒje vÈ kaÔÔhapuÒje vÈ nipateyya, sÈ tattha aggimpi janeyya,
dh|mampi janeyya, aggimpi janetvÈ dh|mampi janetvÈ tameva mahantaÑ
tiÓapuÒjaÑ vÈ kaÔÔhapuÒjaÑ vÈ pariyÈdiyitvÈ gacchampi daheyya1, dÈyampi
daheyya, gacchampi dahitvÈ dÈyampi dahitvÈ haritantaÑ vÈ pathantaÑ vÈ2
selantaÑ vÈ udakantaÑ vÈ ramaÓÊyaÑ vÈ bh|mibhÈgaÑ Ègamma anÈhÈrÈ
nibbÈyeyya. EvamevaÑ kho bhikkhave bhikkhu evaÑ paÔipanno hoti “no
cassa, no ca me siyÈ -pa-. So paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ
parikkhayÈ uddhaÑsoto hoti akaniÔÔhagÈmÊ. ImÈ kho bhikkhave satta
purisagatiyo.
KatamaÒca bhikkhave anupÈdÈparinibbÈnaÑ, idha bhikkhave bhikkhu
evaÑ paÔipanno hoti “no cassa, no ca me siyÈ, na bhavissati, na me
bhavissati, yadatthi yaÑ bh|taÑ, taÑ pajahÈmÊ”ti upekkhaÑ paÔilabhati. So
bhave na rajjati, sambhave na rajjati, atthuttari padaÑ santaÑ
sammappaÒÒÈya passati. TaÒca khvassa padaÑ sabbena sabbaÑ
sacchikataÑ hoti, tassa sabbena sabbaÑ mÈnÈnusayo pahÊno hoti, sabbena
sabbaÑ bhavarÈgÈnusayo pahÊno hoti, sabbena sabbaÑ avijjÈnusayo pahÊno
hoti, so ÈsavÈnaÑ khayÈ -pa- sacchikatvÈ upasampajja viharati. IdaÑ
vuccati bhikkhave anupÈdÈparinibbÈnaÑ. ImÈ kho bhikkhave satta
purisagatiyo anupÈdÈ ca parinibbÈnanti. . DutiyaÑ.
______________________________________________________________
1. aheyya (AÒÒattha)

2. PanthantaÑ vÈ (SÊ) SyÈmapotthake idaÑ na dissati.
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3. TissabrahmÈsutta
56. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati
Gijjhak|Ôe pabbate. Atha kho dve devatÈ abhikkantÈya rattiyÈ
abhikkantavaÓÓÈ kevalakappaÑ gijjhak|ÔaÑ obhÈsetvÈ yena BhagavÈ
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ
aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ ÔhitÈ kho ekÈ devatÈ BhagavantaÑ etadavoca “etÈ
bhante bhikkhuniyo vimuttÈ”ti. AparÈ devatÈ BhagavantaÑ etadavoca “etÈ
bhante bhikkhuniyo anupÈdisesÈ suvimuttÈ”ti. IdamavocuÑ tÈ devatÈ,
samanuÒÒo SatthÈ ahosi. Atha kho tÈ devatÈ “samanuÒÒo SatthÈ”ti
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ tatthevantaradhÈyiÑsu.
Atha kho BhagavÈ tassÈ rattiyÈ accayena bhikkh| Èmantesi–imaÑ
bhikkhave rattiÑ dve devatÈ abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ
kevalakappaÑ gijjhak|ÔaÑ obhÈsetvÈ yenÈhaÑ tenupasa~kamiÑsu,
upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ ÔhitÈ
kho bhikkhave ekÈ devatÈ maÑ etadavoca “etÈ bhante bhikkhuniyo
vimuttÈ”ti. AparÈ devatÈ maÑ etadavoca “etÈ bhante bhikkhuniyo
anupÈdisesÈ suvimuttÈ”ti. IdamavocuÑ bhikkhave tÈ devatÈ, idaÑ vatvÈ
maÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ tatthevantaradhÈyiÑs|ti.
Tena kho pana samayena ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno Bhagavato avid|re
nisinno hoti. Atha kho Èyasmato MahÈmoggallÈnassa etadahosi
“katamesÈnaÑ kho devÈnaÑ evaÑ ÒÈÓaÑ hoti sa-upÈdisese vÈ
‘sa-upÈdiseso’ti, anupÈdisese vÈ ‘anupÈdiseso’ti”. Tena kho pana samayena
Tisso nÈma bhikkhu adhunÈkÈla~kato aÒÒataraÑ brahmalokaÑ upapanno
hoti. TatrÈpi naÑ evaÑ jÈnanti “tisso brahmÈ mahiddhiko mahÈnubhÈvo”ti.
Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso
samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya,
evamevaÑ Gijjhak|Ôe pabbate antarahito tasmiÑ brahmaloke pÈturahosi.
AddasÈ kho Tisso brahmÈ ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ
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d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈ ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ etadavoca
“ehi kho mÈrisa MoggallÈna, svÈgataÑ mÈrisa MoggallÈna, cirassaÑ kho
mÈrisa MoggallÈna imaÑ pariyÈyamakÈsi, yadidaÑ idhÈgamanÈya, nisÊda
mÈrisa MoggallÈna, idamÈsanaÑ paÒÒattan”ti. NisÊdi kho ÈyasmÈ
MahÈmoggallÈno paÒÒatte Èsane. Tissopi kho brahmÈ ÈyasmantaÑ
MahÈmoggallÈnaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ
kho TissaÑ brahmÈnaÑ ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno etadavoca “katamesÈnaÑ
kho Tissa devÈnaÑ evaÑ ÒÈÓaÑ hoti sa-upÈdisese vÈ ‘sa-upÈdiseso’ti,
anupÈdisese vÈ ‘anupÈdiseso’ti”. BrahmakÈyikÈnaÑ kho mÈrisa MoggallÈna
devÈnaÑ evaÑ ÒÈÓaÑ hoti sa-upÈdisese vÈ “sa-upÈdiseso”ti, anupÈdisese vÈ
“anupÈdiseso”ti.
SabbesaÒÒeva kho Tissa brahmakÈyikÈnaÑ devÈnaÑ evaÑ ÒÈÓaÑ hoti
sa-upÈdisese vÈ “sa-upÈdiseso”ti, “anupÈdisese vÈ “anupÈdiseso”ti. Na kho
mÈrisa MoggallÈna sabbesaÑ brahmakÈyikÈnaÑ devÈnaÑ evaÑ ÒÈÓaÑ hoti
sa-upÈdisese vÈ “sa-upÈdiseso”ti, anupÈdisese vÈ “anupÈdiseso”ti.
Ye kho te mÈrisa MoggallÈna brahmakÈyikÈ devÈ brahmena ÈyunÈ
santuÔÔhÈ brahmena vaÓÓena brahmena sukhena brahmena yasena brahmena
Èdhipateyyena santuÔÔhÈ. Te uttari nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnanti.
TesaÑ na evaÑ ÒÈÓaÑ hoti sa-upÈdisese vÈ “sa-upÈdiseso”ti, anupÈdisese
vÈ “anupÈdiseso”ti. Ye ca kho te mÈrisa MoggallÈna brahmakÈyikÈ devÈ
brahmena ÈyunÈ asantuÔÔhÈ brahmena vaÓÓena brahmena sukhena brahmena
yasena brahmena Èdhipateyyena asantuÔÔhÈ. Te ca uttari nissaraÓaÑ
yathÈbh|taÑ pajÈnanti. TesaÑ evaÑ ÒÈÓaÑ hoti sa-upÈdisese vÈ
“sa-upÈdiseso”ti, anupÈdisese vÈ “anupÈdiseso”ti.
Idha mÈrisa MoggallÈna bhikkhu ubhatobhÈgavimutto hoti, tamenaÑ te
devÈ evaÑ jÈnanti “ayaÑ kho ÈyasmÈ ubhatobhÈgavimutto. YÈvassa kÈyo
Ôhassati, tÈva naÑ dakkhanti devamanussÈ. KÈyassa bhedÈ na naÑ dakkhanti
devamanussÈ”ti. Evampi kho mÈrisa
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MoggallÈna tesaÑ devÈnaÑ ÒÈÓaÑ hoti sa-upÈdisese vÈ “sa-upÈdiseso”ti,
anupÈdisese vÈ “anupÈdiseso”ti.
Idha pana mÈrisa MoggallÈna bhikkhu paÒÒÈvimutto hoti, tamenaÑ te
devÈ evaÑ jÈnanti “ayaÑ kho ÈyasmÈ paÒÒÈvimutto yÈvassa kÈyo Ôhassati,
tÈva naÑ dakkhanti devamanussÈ, kÈyassa bhedÈ na naÑ dakkhanti
devamanussÈ”ti. Evampi kho mÈrisa MoggallÈna tesaÑ devÈnaÑ ÒÈÓaÑ
hoti sa-upÈdisese vÈ “sa-upÈdiseso”ti, anupÈdisese vÈ “anupÈdiseso”ti.
Idha pana mÈrisa MoggallÈna bhikkhu kÈyasakkhÊ hoti, tamenaÑ devÈ
evaÑ jÈnanti “ayaÑ kho ÈyasmÈ kÈyasakkhÊ, appeva nÈma ayamÈyasmÈ
anulomikÈni senÈsanÈni paÔisevamÈno kalyÈÓamitte bhajamÈno indriyÈni
samannÈnayamÈno yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ
pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihareyyÈ”ti. Evampi kho mÈrisa
MoggallÈna tesaÑ devÈnaÑ ÒÈÓaÑ hoti sa-upÈdisese vÈ “sa-upÈdiseso”ti
anupÈdisese vÈ “anupÈdiseso”ti.
Idha pana mÈrisa MoggallÈna bhikkhu diÔÔhippatto hoti -pa-.
SaddhÈvimutto hoti -pa-. DhammÈnusÈrÊ hoti, tamenaÑ te devÈ evaÑ
jÈnanti “ayaÑ kho ÈyasmÈ dhammÈnusÈrÊ, appeva nÈma ayamÈyasmÈ
anulomikÈni senÈsanÈni paÔisevamÈno kalyÈÓamitte bhajamÈno indriyÈni
samannÈnayamÈno yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ
pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihareyyÈ”ti. Evampi kho mÈrisa
MoggallÈna tesaÑ devÈnaÑ ÒÈÓaÑ hoti sa-upÈdisese vÈ “sa-upÈdiseso”ti,
anupÈdisese vÈ “anupÈdiseso”ti.
Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno Tissassa brahmuno bhÈsitaÑ
abhinanditvÈ anumoditvÈ seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ
bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya. EvamevaÑ brahmaloke
antarahito Gijjhak|Ôe pabbate pÈturahosi. Atha kho ÈyasmÈ
MahÈmoggallÈno yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
BhagavantaÑ
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abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ
MahÈmoggallÈno yÈvatako ahosi Tissena brahmunÈ saddhiÑ kathÈsallÈpo,
taÑ sabbaÑ Bhagavato Èrocesi.
Na hi pana te MoggallÈna Tisso brahmÈ sattamaÑ animittavihÈriÑ
puggalaÑ deseti. Etassa BhagavÈ kÈlo, etassa Sugata kÈlo, yaÑ BhagavÈ
sattamaÑ animittavihÈriÑ puggalaÑ deseyya. Bhagavato sutvÈ bhikkh|
dhÈressantÊti. Tena hi MoggallÈna suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi,
bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno Bhagavato
paccassosi. BhagavÈ etadavoca–
Idha MoggallÈna bhikkhu sabbanimittÈnaÑ amanasikÈrÈ animittaÑ
cetosamÈdhiÑ upasampajja viharati, tamenaÑ te devÈ evaÑ jÈnanti “ayaÑ
kho ÈyasmÈ sabbanimittÈnaÑ amanasikÈrÈ animittaÑ cetosamÈdhiÑ
upasampajja viharati, appeva nÈma ayamÈyasmÈ anulomikÈni senÈsanÈni
paÔisevamÈno kalyÈÓamitte bhajamÈno indriyÈni samannÈnayamÈno
yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti,
tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ
sacchikatvÈ upasampajja vihareyyÈ”ti. EvaÑ kho MoggallÈna tesaÑ
devÈnaÑ ÒÈÓaÑ hoti sa-upÈdisese vÈ “sa-upÈdiseso”ti, anupÈdisese vÈ
“anupÈdiseso”ti. . TatiyaÑ.
4. SÊhasenÈpatisutta
57. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati
MahÈvane K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho SÊho senÈpati yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi,
ekamantaÑ nisinno kho SÊho senÈpati BhagavantaÑ etadavoca “sakkÈ nu
kho bhante sandiÔÔhikaÑ dÈnaphalaÑ paÒÒÈpetun”ti.
Tena hi SÊha taÒÒevettha paÔipucchissÈmi, yathÈ te khameyya, tathÈ naÑ
byÈkareyyÈsi. TaÑ kiÑ maÒÒasi SÊha, idha dve purisÈ eko puriso assaddho
maccharÊ kadariyo paribhÈsako, eko puriso saddho
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dÈnapati anuppadÈnarato. TaÑ kiÑ maÒÒasi SÊha, kaÑ nu kho1 arahanto
paÔhamaÑ anukampantÈ anukampeyyuÑ, yo vÈ so puriso assaddho
maccharÊ kadariyo paribhÈsako, yo vÈ so puriso saddho dÈnapati
anuppadÈnaratoti.
Yo so bhante puriso assaddho maccharÊ kadariyo paribhÈsako, kintaÑ2
arahanto paÔhamaÑ anukampantÈ anukampissanti. Yo ca kho so bhante
puriso saddho dÈnapati anuppadÈnarato, taÑyeva arahanto paÔhamaÑ
anukampantÈ anukampeyyuÑ.
TaÑ kiÑ maÒÒasi SÊha, kaÑ nu kho arahanto paÔhamaÑ upasa~kamantÈ
upasa~kameyyuÑ, yo vÈ so puriso assaddho maccharÊ kadariyo
paribhÈsako, yo vÈ so puriso saddho dÈnapati anuppadÈnaratoti. Yo so
bhante puriso assaddho maccharÊ kadariyo paribhÈsako, kintaÑ arahanto
paÔhamaÑ upasa~kamantÈ upasa~kamissanti. Yo ca kho so bhante puriso
saddho dÈnapati anuppadÈnarato, taÑyeva arahanto paÔhamaÑ
upasa~kamantÈ upasa~kameyyuÑ.
TaÑ kiÑ maÒÒasi SÊha, kassa nu kho arahanto paÔhamaÑ paÔiggaÓhantÈ
paÔiggaÓheyyuÑ, yo vÈ so puriso assaddho maccharÊ kadariyo paribhÈsako,
yo vÈ so puriso saddho dÈnapati anuppadÈnaratoti. Yo so bhante puriso
assaddho maccharÊ kadariyo paribhÈsako, kintaÑ tassa arahanto paÔhamaÑ
paÔiggaÓhantÈ paÔiggaÓhissanti. Yo ca kho so bhante puriso saddho dÈnapati
anuppadÈnarato, tasseva arahanto paÔhamaÑ paÔiggaÓhantÈ
paÔiggaÓheyyuÑ.
TaÑ kiÑ maÒÒasi SÊha, kassa nu kho arahanto paÔhamaÑ dhammaÑ
desentÈ deseyyuÑ, yo vÈ so puriso assaddho maccharÊ kadariyo
paribhÈsako, yo vÈ so puriso saddho dÈnapati anuppadÈnaratoti. Yo so
bhante puriso assaddho maccharÊ kadariyo paribhÈsako, kintaÑ tassa
arahanto paÔhamaÑ dhammaÑ desentÈ desessanti. Yo ca kho so bhante
puriso saddho dÈnapati anuppadÈnarato, tasseva arahanto paÔhamaÑ
dhammaÑ desentÈ deseyyuÑ.
______________________________________________________________
1. KiÑ nu kho (Ka)

2. Kinti (Ka)
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TaÑ kiÑ maÒÒasi SÊha, kassa nu kho kalyÈÓo kittisaddo
abbhUggaccheyya, yo vÈ so puriso assaddho maccharÊ kadariyo
paribhÈsako, yo vÈ so puriso saddho dÈnapati anuppadÈnaratoti. Yo so
bhante puriso assaddho maccharÊ kadariyo paribhÈsako, kintaÑ tassa
kalyÈÓo kittisaddo abbhUggacchissati. Yo ca kho so bhante puriso saddho
dÈnapati anuppadÈnarato, tasseva kalyÈÓo kittisaddo abbhUggaccheyya.
TaÑ kiÑ maÒÒasi SÊha, ko nu kho yaÑyadeva parisaÑ upasa~kameyya
yadi khattiyaparisaÑ yadi brÈhmaÓaparisaÑ yadi gahapatiparisaÑ yadi
samaÓaparisaÑ, visÈrado upasa~kameyya ama~kubh|to, yo vÈ so puriso,
assaddho maccharÊ kadariyo paribhÈsako, yo vÈ so puriso saddho dÈnapati
anuppadÈnaratoti. Yo so bhante puriso assaddho maccharÊ kadariyo
paribhÈsako, kiÑ so yaÑyadeva parisaÑ upasa~kamissati yadi
khattiyaparisaÑ yadi brÈhmaÓaparisaÑ yadi gahapatiparisaÑ yadi
samaÓaparisaÑ visÈrado upasa~kamissati ama~kubh|to. Yo ca kho so
bhante puriso saddho dÈnapati anuppadÈnarato, so yaÑyadeva parisaÑ
upasa~kameyya yadi khattiyaparisaÑ yadi brÈhmaÓaparisaÑ yadi
gahapatiparisaÑ yadi samaÓaparisaÑ, visÈrado upasa~kameyya
ama~kubh|to.
TaÑ kiÑ maÒÒasi SÊha, ko nu kho kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjeyya, yo vÈ so puriso assaddho maccharÊ
kadariyo paribhÈsako, yo vÈ so puriso saddho dÈnapati anuppadÈnaratoti.
Yo so bhante puriso assaddho maccharÊ kadariyo paribhÈsako, kiÑ so
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjissati. Yo ca
kho so bhante puriso saddho dÈnapati anuppadÈnarato, so kÈyassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjeyya.
YÈnimÈni bhante BhagavatÈ sandiÔÔhikÈni dÈnaphalÈni akkhÈtÈni,
nÈhaÑ ettha Bhagavato saddhÈya gacchÈmi. Ahampi etÈni jÈnÈmi, ahaÑ
bhante dÈyako dÈnapati, maÑ arahanto paÔhamaÑ anukampantÈ
anukampanti. AhaÑ bhante dÈyako dÈnapati, maÑ arahanto paÔhamaÑ
upasa~kamantÈ upasa~kamanti. AhaÑ bhante dÈyako dÈnapati, mayhaÑ
arahanto paÔhamaÑ paÔiggaÓhantÈ

6. AbyÈkatavagga

459

paÔiggaÓhanti. AhaÑ bhante dÈyako dÈnapati, mayhaÑ arahanto paÔhamaÑ
dhammaÑ desentÈ desenti. AhaÑ bhante dÈyako dÈnapati, mayhaÑ kalyÈÓo
kittisaddo abbhuggato “SÊho senÈpati dÈyako kÈrako saÑghupaÔÔhÈko”ti.
AhaÑ bhante dÈyako dÈnapati, yaÑyadeva parisaÑ upasa~kamÈmi yadi
khattiyaparisaÑ -pa- yadi samaÓaparisaÑ, visÈrado upasa~kamÈmi
ama~kubh|to. YÈnimÈni bhante BhagavatÈ sandiÔÔhikÈni dÈnaphalÈni
akkhÈtÈni, nÈhaÑ ettha Bhagavato saddhÈya gacchÈmi. Ahampi etÈni
jÈnÈmi. YaÒca kho maÑ bhante BhagavÈ evamÈha “dÈyako SÊha dÈnapati
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjatÊ”ti. EtÈhaÑ
na jÈnÈmi, ettha ca panÈhaÑ Bhagavato saddhÈya gacchÈmÊti. EvametaÑ
SÊha, evametaÑ SÊha, dÈyako SÊha dÈnapati kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjatÊti. . CatutthaÑ.
5. Arakkheyyasutta
58. CattÈrimÈni bhikkhave TathÈgatassa arakkheyyÈni, tÊhi ca
anupavajjo. KatamÈni cattÈri TathÈgatassa arakkheyyÈni?
ParisuddhakÈyasamÈcÈro bhikkhave TathÈgato, natthi TathÈgatassa
kÈyaduccaritaÑ, yaÑ TathÈgato rakkheyya “mÈ me idaÑ paro aÒÒÈsÊ”ti.
ParisuddhavacÊsamÈcÈro bhikkhave TathÈgato, natthi TathÈgatassa
vacÊduccaritaÑ, yaÑ TathÈgato rakkheyya “mÈ me idaÑ paro aÒÒÈsÊ”ti.
ParisuddhamanosamÈcÈro bhikkhave TathÈgato, natthi TathÈgatassa
manoduccaritaÑ, yaÑ TathÈgato rakkheyya “mÈ me idaÑ paro aÒÒÈsÊ”ti.
ParisuddhÈjÊvo bhikkhave TathÈgato, natthi TathÈgatassa micchÈ-ÈjÊvo, yaÑ
TathÈgato rakkheyya “mÈ me idaÑ paro aÒÒÈsÊ”ti. ImÈni cattÈri
TathÈgatassa arakkheyyÈni.
Katamehi tÊhi anupavajjo? SvÈkkhÈtadhammo bhikkhave TathÈgato.
Tatra vata maÑ samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ devo vÈ mÈro vÈ brahmÈ vÈ koci
vÈ lokasmiÑ sahadhammena paÔicodessati “itipi tvaÑ na
svÈkkhÈtadhammo”ti, nimittametaÑ bhikkhave na samanupassÈmi,
etamahaÑ1
______________________________________________________________
1. EtaÑpahaÑ (SÊ, SyÈ)
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bhikkhave nimittaÑ asamanupassanto khemappatto abhayappatto
vesÈrajjappatto viharÈmi.
SupaÒÒattÈ kho pana me bhikkhave sÈvakÈnaÑ nibbÈnagÈminÊ paÔipadÈ,
yathÈpaÔipannÈ mama sÈvakÈ ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharanti. Tatra vata maÑ samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ devo vÈ mÈro vÈ brahmÈ
vÈ koci vÈ lokasmiÑ sahadhammena paÔicodessati “itipi te na supaÒÒattÈ
sÈvakÈnaÑ nibbÈnagÈminÊ paÔipadÈ, yathÈpaÔipannÈ tava sÈvakÈ ÈsavÈnaÑ
khayÈ -pa- sacchikatvÈ upasampajja viharantÊ”ti, nimittametaÑ bhikkhave
na samanupassÈmi, etamahaÑ bhikkhave nimittaÑ asamanupassanto
khemappatto abhayappatto vesÈrajjappato viharÈmi.
AnekasatÈ kho pana me bhikkhave sÈvakaparisÈ ÈsavÈnaÑ khayÈ -pasacchikatvÈ upasampajja viharanti. Tatra vata maÑ samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ
devo vÈ mÈro vÈ brahmÈ vÈ koci vÈ lokasmiÑ sahadhammena paÔicodessati
“itipi te na anekasatÈ sÈvakaparisÈ ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharantÊ”ti, nimittametaÑ bhikkhave na samanupassÈmi. EtamahaÑ
bhikkhave nimittaÑ asamanupassanto khemappatto abhayappatto
vesÈrajjappatto viharÈmi. Imehi tÊhi anupavajjo.
ImÈni kho bhikkhave. CattÈri TathÈgatassa arakkheyyÈni, imehi ca tÊhi
anupavajjoti. . PaÒcamaÑ
6. Kimilasutta
59. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ KimilÈyaÑ viharati
niculavane1. Atha kho ÈyasmÈ Kimilo yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho ÈyasmÈ Kimilo BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu
ko paccayo, yena TathÈgate parinibbute saddhammo na ciraÔÔhitiko hotÊ”ti.
______________________________________________________________
1. VeÄuvane (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) heÔÔhÈ 216, 298 piÔÔhesupi.
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Idha Kimila TathÈgate parinibbute bhikkh| bhikkhuniyo upÈsakÈ
upÈsikÈyo Satthari agÈravÈ viharanti appatissÈ, dhamme agÈravÈ viharanti
appatissÈ, saÑghe agÈravÈ viharanti appatissÈ, sikkhÈya agÈravÈ viharanti
appatissÈ, samÈdhismiÑ agÈravÈ viharanti appatissÈ, appamÈde agÈravÈ
viharanti appatissÈ, paÔisanthÈre agÈravÈ viharanti appatissÈ, ayaÑ kho
Kimila hetu ayaÑ paccayo, yena TathÈgate parinibbute saddhammo na
ciraÔÔhitiko hotÊti.
Ko pana bhante hetu ko paccayo, yena TathÈgate parinibbute
saddhammo ciraÔÔhitiko hotÊti. Idha Kimila TathÈgate parinibbute bhikkh|
bhikkhuniyo upÈsakÈ upÈsikÈyo Satthari sagÈravÈ viharanti sappatissÈ,
dhamme sagÈravÈ viharanti sappatissÈ, saÑghe sagÈravÈ viharanti
sappatissÈ, sikkhÈya sagÈravÈ viharanti sappatissÈ, samÈdhismiÑ sagÈravÈ
viharanti sappatissÈ, appamÈde sagÈravÈ viharanti sappatissÈ, paÔisanthÈre
sagÈravÈ viharanti sappatissÈ. AyaÑ kho Kimila hetu ayaÑ paccayo, yena
TathÈgate parinibbute saddhammo ciraÔÔhitiko hotÊti. . ChaÔÔhaÑ.
7. Sattadhammasutta
60. Sattahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu nacirasseva
ÈsavÈnaÑ khayÈ -pa- sacchikatvÈ upasampajja vihareyya. Katamehi sattahi?
Idha bhikkhave bhikkhu saddho hoti, sÊlavÈ hoti, bahussuto hoti, paÔisallÊno
hoti, ÈraddhavÊriyo hoti, satimÈ hoti, paÒÒavÈ hoti. Imehi kho bhikkhave
sattahi dhammehi samannÈgato bhikkhu nacirasseva ÈsavÈnaÑ khayÈ -pasacchikatvÈ upasampajja vihareyyÈti. . SattamaÑ.
8. PacalÈyamÈnasutta
61. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Bhaggesu viharati
SusumÈragire BhesakaÄÈvane migadÈye. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ
MahÈmoggallÈno Magadhesu KallavÈÄaputtagÈme1 pacalÈyamÈno
______________________________________________________________
1. KallavÈlamuttagÈme (SyÈ)
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nisinno hoti. AddasÈ kho BhagavÈ dibbena cakkhunÈ visuddhena
atikkantamÈnusakena ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ Magadhesu
KallavÈÄaputtagÈme pacalÈyamÈnaÑ nisinnaÑ, disvÈ seyyathÈpi nÈma
balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ
samiÒjeyya. EvamevaÑ Bhaggesu SusumÈragire BhesakaÄÈvane migadÈye
antarahito Magadhesu KallavÈÄaputtagÈme Èyasmato MahÈmoggallÈnassa
sammukhe pÈturahosi. NisÊdi BhagavÈ paÒÒatte Èsane, nisajja kho BhagavÈ
ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ etadavoca–
PacalÈyasi no tvaÑ MoggallÈna, pacalÈyasi no tvaÑ moggallÈnÈti.
EvaÑ bhante. TasmÈtiha MoggallÈna yathÈsaÒÒissa te viharato taÑ
middhaÑ okkamati, taÑ saÒÒaÑ mÈ manasÈkÈsi1, taÑ saÒÒaÑ mÈ
bahulamakÈsi2, ÔhÈnaÑ kho panetaÑ MoggallÈna vijjati, yaÑ te evaÑ
viharato taÑ middhaÑ pahÊyetha. (1)
No ce te evaÑ viharato taÑ middhaÑ pahÊyetha, tato tvaÑ MoggallÈna
yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ cetasÈ anuvitakkeyyÈsi
anuvicÈreyyÈsi manasÈ anupekkheyyÈsi. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ
te evaÑ viharato taÑ middhaÑ pahÊyetha. (2)
No ce te evaÑ viharato taÑ middhaÑ pahÊyetha, tato tvaÑ MoggallÈna
yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ vitthÈrena sajjhÈyaÑ kareyyÈsi.
®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ te evaÑ viharato taÑ middhaÑ pahÊyetha.
(3)
No ce te evaÑ viharato taÑ middhaÑ pahÊyetha, tato tvaÑ MoggallÈna
ubho kaÓÓasotÈni ÈviÒcheyyÈsi3, pÈÓinÈ gattÈni anumajjeyyÈsi. ®hÈnaÑ kho
panetaÑ vijjati, yaÑ te evaÑ viharato taÑ middhaÑ pahÊyetha. (4)
No ce te evaÑ viharato taÑ middhaÑ pahÊyetha, tato tvaÑ MoggallÈna
uÔÔhÈyÈsanÈ udakena akkhÊni anumajjitvÈ4 disÈ
______________________________________________________________
1. MÈ manasikÈsi (SÊ), manasi kareyyÈsi (SyÈ), manasÈkÈsi (Ka)
2. TaÑ saÒÒaÑ bahulaÑ kareyyÈsi (SyÈ), taÑ saÒÒaÑ bahulamakÈsi (Ka)
3. ŒviÒjeyyÈsi (SÊ, SyÈ)
4. PaniÒjitvÈ (Ka)
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anuvilokeyyÈsi, nakkhattÈni tÈrakar|pÈni ullokeyyÈsi. ®hÈnaÑ kho panetaÑ
vijjati, yaÑ te evaÑ viharato taÑ middhaÑ pahÊyetha. (5)
No ce te evaÑ viharato taÑ middhaÑ pahÊyetha, tato tvaÑ MoggallÈna
ÈlokasaÒÒaÑ manasi kareyyÈsi, divÈsaÒÒaÑ adhiÔÔhaheyyÈsi, yathÈ divÈ
tathÈ rattiÑ yathÈ rattiÑ tathÈ divÈ, iti vivaÔena1 cetasÈ apariyonaddhena
sappabhÈsaÑ cittaÑ bhÈveyyÈsi. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ te evaÑ
viharato taÑ middhaÑ pahÊyetha. (6)
No ce te evaÑ viharato taÑ middhaÑ pahÊyetha, tato tvaÑ MoggallÈna
pacchÈpuresaÒÒÊ2 ca~kamaÑ adhiÔÔhaheyyÈsi antogatehi indriyehi
abahigatena mÈnasena. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ te evaÑ viharato
taÑ middhaÑ pahÊyetha. (7)
No ce te evaÑ viharato taÑ middhaÑ pahÊyetha, tato tvaÑ MoggallÈna
dakkhiÓena passena sÊhaseyyaÑ kappeyyÈsi pÈde pÈdaÑ accÈdhÈya sato
sampajÈno uÔÔhÈnasaÒÒaÑ manasi karitvÈ. PaÔibuddhena ca3 te MoggallÈna
khippaÒÒeva paccuÔÔhÈtabbaÑ na seyyasukhaÑ na passasukhaÑ na
middhasukhaÑ anuyutto viharissÈmÊti. EvaÑ hi te MoggallÈna
sikkhitabbaÑ.
TasmÈtiha MoggallÈna evaÑ sikkhitabbaÑ “na uccÈsoÓÉaÑ paggahetvÈ
kulÈni upasa~kamissÈmÊ”ti. EvaÑ hi te MoggallÈna sikkhitabbaÑ, sace
MoggallÈna bhikkhu uccÈsoÓÉaÑ paggahetvÈ kulÈni upasa~kamati. Santi hi
MoggallÈna kulesu kiccakaraÓÊyÈni, yehi manussÈ ÈgataÑ bhikkhuÑ na
manasi karonti, tatra bhikkhussa evaÑ hoti “kosu nÈma idÈni maÑ imasmiÑ
kule paribhindi, virattar|pÈ dÈnime mayi manussÈ”ti, itissa alÈbhena
ma~kubhÈvo, ma~kubh|tassa uddhaccaÑ, uddhatassa asaÑvaro,
asaÑvutassa ÈrÈ cittaÑ samÈdhimhÈ.
TasmÈtiha MoggallÈna evaÑ sikkhitabbaÑ “na viggÈhikakathaÑ
kathessÈmÊ”ti. EvaÑ hi te MoggallÈna sikkhitabbaÑ, viggÈhikÈya
MoggallÈna kathÈya
______________________________________________________________
1. VivaÔÔena (SyÈ), middhavigatena (Ka)
3. PaÔibuddheneva (SyÈ)

2. PacchÈpure tathÈsaÒÒÊ (katthaci)
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sati kathÈbÈhullaÑ pÈÔika~khaÑ, kathÈbÈhulle sati uddhaccaÑ, uddhatassa
asaÑvaro, asaÑvutassa ÈrÈ cittaÑ samÈdhimhÈ.1 NÈhaÑ MoggallÈna
sabbeheva saÑsaggaÑ vaÓÓayÈmi, na panÈhaÑ MoggallÈna sabbeheva
saÑsaggaÑ na vaÓÓayÈmi, sagahaÔÔhapabbajitehi kho ahaÑ MoggallÈna
saÑsaggaÑ na vaÓÓayÈmi1, yÈni ca kho tÈni senÈsanÈni appasaddÈni
appanigghosÈni vijanavÈtÈni manussarÈhasseyyakÈni2 paÔisallÈnasÈruppÈni,
tathÈr|pehi senÈsanehi saÑsaggaÑ3 vaÓÓayÈmÊti.
EvaÑ vutte ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno BhagavantaÑ etadavoca
“kittÈvatÈ nu kho bhante bhikkhu saÑkhittena taÓhÈsa~khayavimutto hoti,
accantaniÔÔho accantayogakkhemÊ accantabrahmacÈrÊ accantapariyosÈno
seÔÔho devamanussÈnan”ti.
Idha MoggallÈna bhikkhuno sutaÑ hoti “sabbe dhammÈ nÈlaÑ
abhinivesÈyÈ”ti, evaÒcetaÑ MoggallÈna bhikkhuno sutaÑ hoti “sabbe
dhammÈ nÈlaÑ abhinivesÈyÈ”ti. So sabbaÑ dhammaÑ abhijÈnÈti, sabbaÑ
dhammaÑ abhiÒÒÈya sabbaÑ dhammaÑ parijÈnÈti. SabbaÑ dhammaÑ
pariÒÒÈya yaÑkiÒci vedanaÑ vediyati sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ
adukkhamasukhaÑ vÈ. So tÈsu vedanÈsu aniccÈnupassÊ viharati,
virÈgÈnupassÊ viharati, nirodhÈnupassÊ viharati, paÔinissaggÈnupassÊ viharati.
So tÈsu vedanÈsu aniccÈnupassÊ viharanto virÈgÈnupassÊ viharanto
nirodhÈnupassÊ viharanto paÔinissaggÈnupassÊ viharanto na kiÒci4 loke
upÈdiyati, anupÈdiyaÑ na paritassati, aparitassaÑ paccattaÑyeva
parinibbÈyati, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ,
nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti, ettÈvatÈ kho MoggallÈna bhikkhu
saÑkhittena taÓhÈsa~khayavimutto hoti, accantaniÔÔho accantayogakkhemÊ
accantabrahmacÈrÊ accantapariyosÈno seÔÔho devamanussÈnanti. .
AÔÔhamaÑ.
______________________________________________________________
1-1. NÈhaÑ MoggallÈna sabbeheva samaggaÑ vaÓÓayÈmi gahaÔÔhehi,
pabbajitehi kho ahaÑ MoggallÈna samaggaÑ vaÓÓayÈmi (Ka)
2. ManussarÈhaseyyakÈni (SÊ, SyÈ)
3. SamaggaÑ (Ka)
4. Na ca kiÒci (SÊ, SyÈ, Ka) Ma 1. 318 piÔÔhe passitabbaÑ.
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9. Mettasutta
62. * MÈ bhikkhave puÒÒÈnaÑ bhÈyittha, sukhassetaÑ bhikkhave
adhivacanaÑ yadidaÑ puÒÒÈni1. AbhijÈnÈmi kho panÈhaÑ2 bhikkhave
dÊgharattaÑ katÈnaÑ puÒÒÈnaÑ dÊgharattaÑ iÔÔhaÑ2 kantaÑ manÈpaÑ
vipÈkaÑ paccanubh|taÑ. Satta vassÈni mettacittaÑ bhÈvesiÑ, satta vassÈni
mettacittaÑ bhÈvetvÈ satta saÑvaÔÔa vivaÔÔakappe nayimaÑ lokaÑ
punÈgamÈsiÑ, saÑvaÔÔamÈne sudÈhaÑ3 bhikkhave loke Œbhassar|pago
homi, vivaÔÔamÈne loke suÒÒaÑ brahmavimÈnaÑ upapajjÈmi.
Tatra sudaÑ bhikkhave brahmÈ homi mahÈbrahmÈ abhibh|
anabhibh|to aÒÒadatthudaso vasavattÊ. ChattiÑsakkhattuÑ kho panÈhaÑ
bhikkhave Sakko ahosiÑ DevÈnamindo, anekasatakkhattuÑ rÈjÈ ahosiÑ
cakkavattÊ dhammiko dhammarÈjÈ cÈturanto vijitÈvÊ
janapadatthÈvariyappatto sattaratanasamannÈgato. Tassa mayhaÑ bhikkhave
imÈni satta ratanÈni ahesuÑ. SeyyathidaÑ, cakkaratanaÑ hatthiratanaÑ
assaratanaÑ maÓiratanaÑ itthiratanaÑ gahapatiratanaÑ
pariÓÈyakaratanameva sattamaÑ. ParosahassaÑ kho pana me bhikkhave
puttÈ ahesuÑ s|rÈ vÊra~gar|pÈ parasenappamaddanÈ. So imaÑ pathaviÑ
sÈgarapariyantaÑ adaÓÉena asatthena dhammena abhivijiya ajjhÈvasin’ti4.
Passa puÒÒÈnaÑ vipÈkaÑ, kusalÈnaÑ sukhesino5.
MettaÑ cittaÑ vibhÈvetvÈ, satta vassÈni bhikkhavo6.
SattasaÑvaÔÔavivaÔÔakappe, nayimaÑ lokaÑ punÈgamiÑ7.
SaÑvaÔÔamÈne lokamhi, homi Œbhassar|pago.
VivaÔÔamÈne lokasmiÑ, suÒÒabrahm|pago ahuÑ.
SattakkhattuÑ mahÈbrahmÈ, vasavattÊ tadÈ ahuÑ.
ChattiÑsakkhattuÑ devindo, devarajjamakÈrayiÑ.
______________________________________________________________
* Khu 1. 205 piÔÔhe Itivuttakepi.
1. YadidaÑ puÒÒanti (SÊ), yadidaÑ puÒÒÈni (Ka)
2-2. Bhikkhave dÊgharattaÑ iÔÔhaÑ (SyÈ), bhikkhave dÊgharattaÑ puÒÒÈnaÑ iÔÔhaÑ (?)
3. SaÑvaÔÔamÈnassudÈhaÑ (Ka)
4. AjjhÈvasanti (SyÈ), ajjhÈvasati (SÊ, Ka)
5. SukhesinaÑ (SÊ)
6. Bhikkhave (Ka)
7. PunÈgamaÑ (SyÈ)
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CakkavattÊ ahuÑ rÈjÈ, JambumaÓÉassa1 issaro.
MuddhÈvasitto2 khattiyo, manussÈdhipatÊ ahuÑ.
AdaÓÉena asatthena, vijeyya pathaviÑ imaÑ.
AsÈhasena kammena3, samena manusÈsi taÑ.
Dhammena rajjaÑ kÈretvÈ, asmiÑ pathavimaÓÉale.
Mahaddhane mahÈbhoge, aÉÉhe ajÈyihaÑ kule.
SabbakÈmehi sampanne4, ratanehi ca sattahi.
BuddhÈ sa~gÈhakÈ loke, tehi etaÑ sudesitaÑ.
Eso hetu mahantassa, pathabyo me na vipajjati5.
Pah|tavitt|pakaraÓo, rÈjÈ hoti6 patÈpavÈ.
IddhimÈ yasavÈ hoti6, JambumaÓÉassa7 issaro.
Ko sutvÈ nappasÊdeyya, api kaÓhÈbhijÈtiyo.
TasmÈ hi attakÈmena8, mahattamabhika~khatÈ.
Saddhammo garukÈtabbo, saraÑ BuddhÈnasÈsananti. . NavamaÑ.
10. BhariyÈsutta
63. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya

yena AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa nivesanaÑ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. Tena kho pana samayena
AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa nivesane manussÈ uccÈsaddÈ mahÈsaddÈ
honti. Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinnaÑ kho AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ BhagavÈ etadavoca–
______________________________________________________________
1. JambudÊpassa (SÊ), jambusaÓÉassa (SyÈ)

2. MuddhÈbhisitto (Ka)

3. Dhammena (SÊ, SyÈ)

4. SampuÓÓe (Ka)

5. Esa hetu mahantassa, puthabyo yena vuccati (SÊ, SyÈ) 6. Homi (SÊ, SyÈ)
7. JambusaÓÉassa (SÊ, SyÈ)

8. AtthakÈmena (SyÈ, Ka)
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KiÑ nu te gahapati nivesane manussÈ uccÈsaddÈ mahÈsaddÈ kevaÔÔÈ
maÒÒe macchavilopeti. AyaÑ bhante SujÈtÈ gharasuÓhÈ aÉÉhakulÈ ÈnÊtÈ, sÈ
neva sassuÑ Èdiyati. Na sasuraÑ Èdiyati, na sÈmikaÑ Èdiyati,
Bhagavantampi na sakkaroti na garuÑ karoti na mÈneti na p|jetÊti.
Atha kho BhagavÈ SujÈtaÑ gharasuÓhaÑ Èmantesi “ehi SujÈte”ti.
“EvaÑ bhante”ti kho SujÈtÈ gharasuÓhÈ Bhagavato paÔissutvÈ yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi,
ekamantaÑ nisinnaÑ kho SujÈtaÑ gharasuÓhaÑ BhagavÈ etadavoca–
Satta kho imÈ SujÈte purisassa bhariyÈyo. KatamÈ satta? VadhakasamÈ
corÊsamÈ ayyasamÈ mÈtÈsamÈ bhaginÊsamÈ sakhÊsamÈ dÈsÊsamÈ. ImÈ kho
SujÈte satta purisassa bhariyÈyo, tÈsaÑ tvaÑ katamÈti. Na kho ahaÑ1 bhante
imassa BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmi, sÈdhu
me bhante BhagavÈ tathÈ dhammaÑ desetu, yathÈhaÑ imassa BhagavatÈ
saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ jÈneyyanti. Tena hi SujÈte suÓÈhi
sÈdhukaÑ manasi karohi, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho SujÈtÈ
gharasuÓhÈ Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca–
“PaduÔÔhacittÈ ahitÈnukampinÊ,
AÒÒesu rattÈ atimaÒÒate patiÑ.
Dhanena kÊtassa vadhÈya ussukÈ,
YÈ evar|pÈ purisassa bhariyÈ.
VadhÈ ca bhariyÈti ca sÈ pavuccati. (1)
YaÑ itthiyÈ vindati sÈmiko dhanaÑ,
SippaÑ vaÓijjaÒca kasiÑ adhiÔÔhahaÑ.
Appampi tassa apahÈtumicchati,
YÈ evar|pÈ purisassa bhariyÈ.
CorÊ ca bhariyÈti ca sÈ pavuccati. (2)
______________________________________________________________
1. NÈhaÑ (SyÈ)
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AkammakÈmÈ alasÈ mahagghasÈ,
PharusÈ ca caÓÉÊ duruttavÈdinÊ.
UÔÔhÈyakÈnaÑ abhibhuyya vattati,
YÈ evar|pÈ purisassa bhariyÈ.
AyyÈ ca bhariyÈti ca sÈ pavuccati. (3)
YÈ sabbadÈ hoti hitÈnukampinÊ,
MÈtÈva puttaÑ anurakkhate patiÑ.
Tato dhanaÑ sambhatamassa rakkhati,
YÈ evar|pÈ purisassa bhariyÈ.
MÈtÈ ca bhariyÈti ca sÈ pavuccati. (4)
YathÈpi jeÔÔhÈ bhaginÊ kaniÔÔhakÈ1,
SagÈravÈ hoti sakamhi sÈmike.
HirÊmanÈ bhattuvasÈnuvattinÊ,
YÈ evar|pÈ purisassa bhariyÈ.
BhaginÊ ca bhariyÈti ca sÈ pavuccati. (5)
YÈcÊdha disvÈna patiÑ pamodati,
SakhÊ sakhÈraÑva cirassa mÈgataÑ.
KoleyyakÈ sÊlavatÊ patibbatÈ,
YÈ evar|pÈ purisassa bhariyÈ.
SakhÊ ca bhariyÈti ca sÈ pavuccati. (6)
AkkuddhasantÈ vadhadaÓÉatajjitÈ,
AduÔÔhacittÈ patino titikkhati.
AkkodhanÈ bhattuvasÈnuvattinÊ,
YÈ evar|pÈ purisassa bhariyÈ.
DÈsÊ ca bhariyÈti ca sÈ pavuccati. (7)

YÈcÊdha bhariyÈ vadhakÈti vuccati,
CorÊ ca ayyÈti ca yÈ pavuccati.
DussÊlar|pÈ pharusÈ anÈdarÈ,
KÈyassa bhedÈ nirayaÑ vajanti tÈ. (1-3)
______________________________________________________________
1. KaÓiÔÔhÈ (SÊ), kaniÔÔhÈ (SyÈ)
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YÈcÊdha mÈtÈ bhaginÊ sakhÊti ca,
DÈsÊ ca bhariyÈti ca sÈ pavuccati.
SÊle ÔhitattÈ cirarattasaÑvutÈ,
KÈyassa bhedÈ sugatiÑ vajanti tÈ”ti. (4-7)
ImÈ kho SujÈte satta purisassa bhariyÈyo, tÈsaÑ tvaÑ katamÈti.
Ajjatagge maÑ bhante BhagavÈ dÈsÊsamaÑ sÈmikassa bhariyaÑ dhÈret|ti. .
DasamaÑ.
11. Kodhanasutta
64. Sattime bhikkhave dhammÈ sapattakantÈ sapattakaraÓÈ kodhanaÑ
Ègacchanti itthiÑ vÈ purisaÑ vÈ. Katame satta? Idha bhikkhave sapatto
sapattassa evaÑ icchati “aho vatÈyaÑ dubbaÓÓo assÈ”ti. TaÑ kissa hetu? Na
bhikkhave sapatto sapattassa vaÓÓavatÈya nandati. KodhanoyaÑ1 bhikkhave
purisapuggalo kodhÈbhibh|to kodhapareto kiÒcÈpi so hoti sunhÈto suvilitto
kappitakesamassu odÈtavatthavasano2, atha kho so dubbaÓÓova hoti
kodhÈbhibh|to. AyaÑ bhikkhave paÔhamo dhammo sapattakanto
sapattakaraÓo kodhanaÑ Ègacchati itthiÑ vÈ purisaÑ vÈ.
Puna caparaÑ bhikkhave sapatto sapattassa evaÑ icchati “aho vatÈyaÑ
dukkhaÑ sayeyyÈ”ti. TaÑ kissa hetu? Na bhikkhave sapatto sapattassa
sukhaseyyÈya nandati. KodhanoyaÑ bhikkhave purisapuggalo
kodhÈbhibh|to kodhapareto kiÒcÈpi so palla~ke seti gonakatthate
paÔalikatthate kadalimigapavarapaccattharaÓe sa-uttaracchade
ubhatolohitak|padhÈne. Atha kho so dukkhaÒÒeva seti kodhÈbhibh|to.
AyaÑ bhikkhave dutiyo dhammo sapattakanto sapattakaraÓo kodhanaÑ
Ègacchati itthiÑ vÈ purisaÑ vÈ.
Puna caparaÑ bhikkhave sapatto sapattassa evaÑ icchati “aho vatÈyaÑ
na pacurattho assÈ”ti. TaÑ kissa hetu? Na bhikkhave sapatto sapattassa
pacuratthatÈya nandati. KodhanoyaÑ bhikkhave purisapuggalo
kodhÈbhibh|to kodhapareto anatthampi gahetvÈ “attho me gahito”ti
______________________________________________________________
1. KodhanÈyaÑ (Ka)

2. OdÈtavasano (Ka)
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maÒÒati. Atthampi gahetvÈ “anattho me gahito”ti maÒÒati. Tassime dhammÈ
aÒÒamaÒÒaÑ vipaccanÊkÈ gahitÈ dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya saÑvattanti
kodhÈbhibh|tassa. AyaÑ bhikkhave tatiyo dhammo sapattakanto
sapattakaraÓo kodhanaÑ Ègacchati itthiÑ vÈ purisaÑ vÈ.
Puna caparaÑ bhikkhave sapatto sapattassa evaÑ icchati “aho vatÈyaÑ
na bhogavÈ assÈ”ti. TaÑ kissa hetu? Na bhikkhave sapatto sapattassa
bhogavatÈya nandati. Kodhanassa bhikkhave purisapuggalassa
kodhÈbhibh|tassa kodhaparetassa yepissa te honti bhogÈ
uÔÔhÈnavÊriyÈdhigatÈ bÈhÈbalaparicitÈ sedÈvakkhittÈ dhammikÈ
dhammaladdhÈ, tepi rÈjÈno rÈjakosaÑ pavesenti kodhÈbhibh|tassa. AyaÑ
bhikkhave catuttho dhammo sapattakanto sapattakaraÓo kodhanaÑ
Ègacchati itthiÑ vÈ purisaÑ vÈ.
Puna caparaÑ bhikkhave sapatto sapattassa evaÑ icchati “aho vatÈyaÑ
na yasavÈ assÈ”ti. TaÑ kissa hetu? Na bhikkhave sapatto sapattassa
yasavatÈya nandati. KodhanoyaÑ bhikkhave purisapuggalo kodhÈbhibh|to
kodhapareto. Yopissa so hoti yaso appamÈdÈdhigato tamhÈpi dhaÑsati
kodhÈbhibh|to. AyaÑ bhikkhave paÒcamo dhammo sapattakanto
sapattakaraÓo kodhanaÑ Ègacchati itthiÑ vÈ purisaÑ vÈ.
Puna caparaÑ bhikkhave sapatto sapattassa evaÑ icchati “aho vatÈyaÑ
na mittavÈ assÈ”ti. TaÑ kissa hetu? Na bhikkhave sapatto sapattassa
mittavatÈya nandati. KodhanaÑ bhikkhave purisapuggalaÑ kodhÈbhibh|taÑ
kodhaparetaÑ yepissa te honti mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ, tepi ÈrakÈ
parivajjanti kodhÈbhibh|taÑ. AyaÑ bhikkhave chaÔÔho dhammo
sapattakanto sapattakaraÓo kodhanaÑ Ègacchati itthiÑ vÈ purisaÑ vÈ.
Puna caparaÑ bhikkhave sapatto sapattassa evaÑ icchati “aho vatÈyaÑ
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ
upapajjeyyÈ”ti. TaÑ kissa hetu? Na bhikkhave sapatto sapattassa
sugatigamane nandati. KodhanoyaÑ bhikkhave purisapuggalo
kodhÈbhibh|to kodhapareto kÈyena duccaritaÑ carati, vÈcÈya duccaritaÑ
carati, manasÈ duccaritaÑ carati. So kÈyena duccaritaÑ caritvÈ vÈcÈya -pa-
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kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ
upapajjati kodhÈbhibh|to. AyaÑ bhikkhave sattamo dhammo sapattakanto
sapattakaraÓo kodhanaÑ Ègacchati itthiÑ vÈ purisaÑ vÈ. Ime kho bhikkhave
satta dhammÈ sapattakantÈ sapattakaraÓÈ kodhanaÑ Ègacchanti itthiÑ vÈ
purisaÑ vÈti.
Kodhano dubbaÓÓo hoti, atho dukkhampi seti so.
Atho atthaÑ gahetvÈna, anatthaÑ adhipajjati1.
Tato kÈyena vÈcÈya, vadhaÑ katvÈna kodhano.
KodhÈbhibh|to puriso, dhanajÈniÑ nigacchati.
Kodhasammadasammatto, ÈyasakyaÑ2 nigacchati.
©ÈtimittÈ suhajjÈ ca, parivajjanti kodhanaÑ.
* Anatthajanano kodho, kodho cittappakopano.
Bhayamantarato jÈtaÑ, taÑ jano nÈvabujjhati.
Kuddho atthaÑ na jÈnÈti, kuddho dhammaÑ na passati.
AndhatamaÑ tadÈ hoti, yaÑ kodho sahate naraÑ.
YaÑ kuddho uparodheti, sukaraÑ viya dukkaraÑ.
PacchÈ so vigate kodhe, aggidaÉÉhova tappati.
Dumma~kuyaÑ padasseti3, dh|maÑ dh|mÊva pÈpako.
Yato patÈyati kodho, yena kujjhanti mÈnavÈ.
NÈssa hirÊ na ottappaÑ4, na vÈco hoti gÈravo.
Kodhena abhibh|tassa, na dÊpaÑ hoti kiÒcanaÑ.
TapanÊyÈni kammÈni, yÈni dhammehi ÈrakÈ.
TÈni ÈrocayissÈmi, taÑ suÓÈtha yathÈ tathaÑ.
Kuddho hi pitaraÑ hanti, hanti kuddho samÈtaraÑ.
Kuddho hi brÈhmaÓaÑ hanti, hanti kuddho puthujjanaÑ.
______________________________________________________________
1. Adhigacchati (SÊ), paÔipajjati (SyÈ)
* Khu 1. 252 piÔÔhe itivuttakepi.
4. Na assa hirÊ ottappaÒca (Ka)

2. ŒyasakkhaÑ (SyÈ)
3. Sadasseti (SÊ), paÔhamaÑ dasseti (SyÈ)
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YÈya mÈtu bhato poso, imaÑ lokaÑ avekkhati.
Tampi pÈÓadadiÑ santiÑ, hanti kuddho puthujjano.
Att|pamÈ hi te sattÈ, attÈ hi paramo1 piyo.
Hanti kuddho puthuttÈnaÑ, nÈnÈr|pesu mucchito.
AsinÈ hanti attÈnaÑ, visaÑ khÈdanti mucchitÈ.
RajjuyÈ bajjha mÊyanti, pabbatÈmapi kandare.
Bh|nahaccÈni2 kammÈni, attamÈraÓiyÈni ca.
KarontÈ nÈvabujjhanti3, kodhajÈto parÈbhavo.
ItÈyaÑ kodhar|pena, maccupÈso guhÈsayo.
TaÑ damena samucchinde, paÒÒÈvÊriyena diÔÔhiyÈ.
YathÈ metaÑ4 akusalaÑ, samucchindetha paÓÉito.
Tatheva dhamme sikkhetha, mÈ no dumma~kuyaÑ ahu.
VÊtakodhÈ anÈyÈsÈ, vÊtalobhÈ anussukÈ5.
DantÈ kodhaÑ pahantvÈna, parinibbanti anÈsavÈti6. . EkÈdasamaÑ.
AbyÈkatavaggo chaÔÔho.
TassuddÈnaÑ
AbyÈkato Purisagati, Tissa SÊha ArakkhiyaÑ.
KimilaÑ Satta PacalÈ, MettÈ BhariyÈ KodhekÈdasÈti.
_____
7. MahÈvagga
1. HirÊ ottappasutta

65. * Hirottappe bhikkhave asati hirottappavipannassa hat|paniso hoti
indriyasaÑvaro, indriyasaÑvare asati indriyasaÑvaravipannassa
______________________________________________________________
1. ParaÑ (SÊ, SyÈ)
2. Bh|tahaccÈni (SÊ, SyÈ)
3. Karonto nÈvabujjhati (Ka)
4. EkamekaÑ (SyÈ), ekametaÑ (SÊ)
5. AnissukÈ (SÊ, SyÈ) tadaÔÔhakathÈsu pana “anussukÈ”tveva dissati.
6. ParinibbissathanÈsavÈti (SyÈ), parinibbiÑsu anÈsavÈti (Ka)
* HeÔÔhÈ 16, 175, 316 piÔÔhesupi.
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hat|panisaÑ hoti sÊlaÑ, sÊle asati sÊlavipannassa hat|paniso hoti
sammÈsamÈdhi, sammÈsamÈdhimhi asati sammÈsamÈdhivipannassa
hat|panisaÑ hoti yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ, yathÈbh|taÒÈÓadassane asati
yathÈbh|taÒÈÓa dassanavipannassa hat|paniso hoti nibbidÈvirÈgo,
nibbidÈvirÈge asati nibbidÈvirÈgavipannassa hat|panisaÑ hoti
vimuttiÒÈÓadassanaÑ. SeyyathÈpi bhikkhave rukkho sÈkhÈpalÈsavipanno,
tassa papaÔikÈpi na pÈrip|riÑ gacchati. Tacopi pheggupi sÈropi na
pÈrip|riÑ gacchati. EvamevaÑ kho bhikkhave hirottappe asati
hirottappavipannassa hat|paniso hoti indriyasaÑvaro, indriyasaÑvare asati
indriyasaÑvaravipannassa hat|panisaÑ hoti sÊlaÑ, sÊle asati sÊlavipannassa
hat|paniso hoti sammÈsamÈdhi, sammÈsamÈdhimhi asati
sammÈsamÈdhivipannassa hat|panisaÑ hoti yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ,
yathÈbh|taÒÈÓadassane asati yathÈbh|taÒÈÓa dassanavipannassa hat|paniso
hoti nibbidÈvirÈgo, nibbidÈvirÈge asati nibbidÈvirÈgavipannassa
hat|panisaÑ hoti vimuttiÒÈÓadassanaÑ.
Hirottappe bhikkhave sati hirottappasampannassa upanisasampanno hoti
indriyasaÑvaro, indriyasaÑvare sati indriyasaÑvarasampannassa
upanisasampannaÑ hoti sÊlaÑ, sÊle sati sÊlasampannassa upanisasampanno
hoti sammÈsamÈdhi, sammÈsamÈdhimhi sati sammÈsamÈdhisampannassa
upanisasampannaÑ hoti yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ, yathÈbh|taÒÈÓadassane
sati yathÈbh|taÒÈÓa dassanasampannassa upanisasampanno hoti
nibbidÈvirÈgo, nibbidÈvirÈge sati nibbidÈvirÈgasampannassa
upanisasampannaÑ hoti vimuttiÒÈÓadassanaÑ. SeyyathÈpi bhikkhave
rukkho sÈkhÈpalÈsasampanno, tassa papaÔikÈpi pÈrip|riÑ gacchati, tacopi
pheggupi sÈropi pÈrip|riÑ gacchati. EvamevaÑ kho bhikkhave hirottappe
sati hirottappasampannassa upanisasampanno hoti -pavimuttiÒÈÓadassananti. . PaÔhamaÑ.
2. Sattas|riyasutta
66. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati
AmbapÈlivane. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti.
“Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
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AniccÈ bhikkhave sa~khÈrÈ, adhuvÈ bhikkhave sa~khÈrÈ, anassÈsikÈ
bhikkhave sa~khÈrÈ, yÈvaÒcidaÑ bhikkhave alameva sabbasa~khÈresu
nibbindituÑ alaÑ virajjituÑ alaÑ vimuccituÑ.
Sineru bhikkhave pabbatarÈjÈ caturÈsÊtiyojanasahassÈni ÈyÈmena,
caturÈsÊtiyojanasahassÈni vitthÈrena, caturÈsÊtiyojanasahassÈni
mahÈsamudde ajjhogÈÄho, caturÈsÊtiyojanasahassÈni mahÈsamuddÈ
accuggato. Hoti kho so bhikkhave samayo, yaÑ kadÈci karahaci dÊghassa
addhuno accayena bah|ni vassÈni bah|ni vassasatÈni bah|ni vassasahassÈni
bah|ni vassasatasahassÈni devo na vassati deve kho pana bhikkhave
avassante ye kecime bÊjagÈmabh|tagÈmÈ osadhitiÓavanappatayo, te
ussussanti visussanti na bhavanti. EvaÑ aniccÈ bhikkhave sa~khÈrÈ, evaÑ
adhuvÈ bhikkhave sa~khÈrÈ -pa- alaÑ vimuccituÑ.
Hoti kho so bhikkhave samayo, yaÑ kadÈci karahaci dÊghassa addhuno
accayena dutiyo s|riyo pÈtubhavati, dutiyassa bhikkhave s|riyassa
pÈtubhÈvÈ yÈ kÈci kunnadiyo kusobbhÈ1, tÈ ussussanti visussanti na
bhavanti. EvaÑ aniccÈ bhikkhave sa~khÈrÈ -pa- alaÑ vimuccituÑ.
Hoti kho so bhikkhave samayo, yaÑ kadÈci karahaci dÊghassa addhuno
accayena tatiyo s|riyo pÈtubhavati, tatiyassa bhikkhave s|riyassa pÈtubhÈvÈ
yÈ kÈci mahÈnadiyo. SeyyathidaÑ, Ga~gÈ YamunÈ AciravatÊ Sarabh| MahÊ,
tÈ ussussanti visussanti na bhavanti. EvaÑ aniccÈ bhikkhave sa~khÈrÈ -paalaÑ vimuccituÑ.
Hoti kho so bhikkhave samayo, yaÑ kadÈci karahaci dÊghassa addhuno
accayena catuttho s|riyo pÈtubhavati, catutthassa bhikkhave s|riyassa
pÈtubhÈvÈ ye te mahÈsarÈ, yato imÈ mahÈnadiyo pavattanti. SeyyathidaÑ,
AnotattÈ SÊhapapÈtÈ RathakÈrÈ KaÓÓamuÓÉÈ KuÓÈlÈ ChaddantÈ
MandÈkiniyÈ, tÈ ussussanti visussanti na bhavanti. EvaÑ aniccÈ bhikkhave
sa~khÈrÈ -pa- alaÑ vimuccituÑ.
Hoti kho so bhikkhave samayo, yaÑ kadÈci karahaci dÊghassa addhuno
accayena paÒcamo s|riyo pÈtubhavati, paÒcamassa bhikkhave
______________________________________________________________
1. KussubbhÈ (SÊ), kussobbhÈ (SyÈ)
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s|riyassa pÈtubhÈvÈ yojanasatikÈnipi mahÈsamudde udakÈni ogacchanti,
dviyojanasatikÈnipi mahÈsamudde udakÈni ogacchanti, tiyojanasatikÈnipi
catuyojanasatikÈnipi paÒcayojanasatikÈnipi chayojanasatikÈnipi
sattayojanasatikÈnipi mahÈsamudde udakÈni ogacchanti. SattatÈlampi
mahÈsamudde udakaÑ saÓÔhÈti, chatÈlampi paÒcatÈlampi catutÈlampi
titÈlampi dvitÈlampi tÈlamattampi mahÈsamudde udakaÑ saÓÔhÈti,
sattaporisampi mahÈsamudde udakaÑ saÓÔhÈti, chaporisampi
paÒcaporisampi catuporisampi tiporisampi dviporisampi porisampi1
aÉÉhaporisampi kaÔimattampi jaÓÓukÈmattampi gopphakamattampi
mahÈsamudde udakaÑ saÓÔhÈti. SeyyathÈpi bhikkhave saradasamaye
thullaphusitake deve vassante tattha tattha gopadesu2 udakÈni ÔhitÈni honti.
EvamevaÑ kho bhikkhave tattha tattha gopphakamattÈni3 mahÈsamudde
udakÈni ÔhitÈni honti, paÒcamassa bhikkhave s|riyassa pÈtubhÈvÈ
a~gulipabbamattampi mahÈsamudde udakaÑ na hoti. EvaÑ aniccÈ
bhikkhave sa~khÈrÈ -pa- alaÑ vimuccituÑ.
Hoti kho so bhikkhave samayo, yaÑ kadÈci karahaci dÊghassa addhuno
accayena chaÔÔho s|riyo pÈtubhavati, chaÔÔhassa bhikkhave s|riyassa
pÈtubhÈvÈ ayaÒca mahÈpathavÊ Sineru ca pabbatarÈjÈ dh|mÈyanti
saÑdh|mÈyanti sampadh|mÈyanti4. SeyyathÈpi bhikkhave kumbhakÈrapÈko
Èlepito5 paÔhamaÑ dh|meti saÑdh|meti sampadh|meti. EvamevaÑ kho
bhikkhave chaÔÔhassa s|riyassa pÈtubhÈvÈ ayaÒca mahÈpathavÊ Sineru ca
pabbatarÈjÈ dh|mÈyanti saÑdh|mÈyanti sampadh|mÈyanti. EvaÑ aniccÈ
bhikkhave sa~khÈrÈ -pa- alaÑ vimuccituÑ.
Hoti kho so bhikkhave samayo, yaÑ kadÈci karahaci dÊghassa addhuno
accayena sattamo s|riyo pÈtubhavati, sattamassa bhikkhave s|riyassa
pÈtubhÈvÈ ayaÒca mahÈpathavÊ Sineru ca pabbatarÈjÈ Èdippanti pajjalanti
ekajÈlÈ bhavanti. ImissÈ ca bhikkhave mahÈpathaviyÈ
______________________________________________________________
1. Porisamattampi (SyÈ)
2. Gopphakapadesesu (Ka)
4. Dh|pÈyanti sandh|pÈyanti sampadh|pÈyanti (SÊ, SyÈ)

3. GopadamattÈni (SÊ, SyÈ)
5. Œlimpito (SÊ, SyÈ)
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Sinerussa ca pabbatarÈjassa jhÈyamÈnÈnaÑ dayhamÈnÈnaÑ acci vÈtena
khittÈ yÈva brahmalokÈpi gacchati, Sinerussa bhikkhave pabbatarÈjassa
jhÈyamÈnassa dayhamÈnassa vinassamÈnassa mahatÈ tejokhandhena
abhibh|tassa yojanasatikÈnipi k|ÔÈni palujjanti dviyojanasatikÈnipi
tiyojanasatikÈnipi catuyojanasatikÈnipi paÒcayojanasatikÈnipi k|ÔÈni
palujjanti. ImissÈ ca bhikkhave mahÈpathaviyÈ Sinerussa ca pabbatarÈjassa
jhÈyamÈnÈnaÑ dayhamÈnÈnaÑ neva chÈrikÈ paÒÒÈyati na masi, seyyathÈpi
bhikkhave sappissa vÈ telassa vÈ jhÈyamÈnassa dayhamÈnassa neva chÈrikÈ
paÒÒÈyati na masi. EvamevaÑ kho bhikkhave imissÈ ca mahÈpathaviyÈ
Sinerussa ca pabbatarÈjassa jhÈyamÈnÈnaÑ dayhamÈnÈnaÑ neva chÈrikÈ
paÒÒÈyati na masi. EvaÑ aniccÈ bhikkhave sa~khÈrÈ, evaÑ adhuvÈ
bhikkhave sa~khÈrÈ, evaÑ anassÈsikÈ bhikkhave sa~khÈrÈ, yÈvaÒcidaÑ
bhikkhave alameva sabbasa~khÈresu nibbindituÑ alaÑ virajjituÑ alaÑ
vimuccituÑ.
Tatra bhikkhave ko mantÈ ko saddhÈtÈ “ayaÒca pathavÊ Sineru ca
pabbatarÈjÈ dayhissanti vinassissanti na bhavissantÊ”ti aÒÒatra diÔÔhapadehi.
* Bh|tapubbaÑ bhikkhave Sunetto nÈma satthÈ ahosi titthakaro kÈmesu
vÊtarÈgo, Sunettassa kho pana bhikkhave satthuno anekÈni sÈvakasatÈni
ahesuÑ, Sunetto bhikkhave satthÈ sÈvakÈnaÑ brahmalokasahabyatÈya
dhammaÑ desesi. Ye kho pana bhikkhave Sunettassa satthuno
brahmalokasahabyatÈya dhammaÑ desentassa sabbena sabbaÑ sÈsanaÑ
ÈjÈniÑsu. Te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ brahmalokaÑ
upapajjiÑsu. Ye na sabbena sabbaÑ sÈsanaÑ ÈjÈniÑsu. Te kÈyassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ appekacce ParanimmitavasavattÊnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ
upapajjiÑsu, appekacce NimmÈnaratÊnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ
upapajjiÑsu, appekacce TusitÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjiÑsu,
appekacce YÈmÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjiÑsu, appekacce
TÈvatiÑsÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjiÑsu, appekacce
CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjiÑsu, appekacce
khattiyamahÈsÈlÈnaÑ sahabyataÑ upapajjiÑsu, appekacce
brÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ sahabyataÑ upapajjiÑsu, appekacce
gahapatimahÈsÈlÈnaÑ sahabyataÑ upapajjiÑsu.
______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 326, upari 500 piÔÔhepi.
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Atha kho bhikkhave Sunettassa satthuno etadahosi “na kho metaÑ
patir|paÑ, yohaÑ sÈvakÈnaÑ samasamagatiyo assaÑ abhisamparÈyaÑ,
yaÑn|nÈhaÑ uttari mettaÑ1 bhÈveyyan”ti.
Atha kho bhikkhave Sunetto satthÈ satta vassÈni mettaÑ cittaÑ bhÈvesi,
satta vassÈni mettaÑ cittaÑ bhÈvetvÈ satta saÑvaÔÔavivaÔÔakappe nayimaÑ
lokaÑ punarÈgamÈsi. SaÑvaÔÔamÈne sudaÑ bhikkhave loke Œbhassar|pago
hoti, vivaÔÔamÈne loke suÒÒaÑ brahmavimÈnaÑ upapajjati. Tatra sudaÑ
bhikkhave brahmÈ hoti mahÈbrahmÈ abhibh| anabhibh|to aÒÒadatthudaso
vasavattÊ. ChattiÑsakkhattuÑ kho pana bhikkhave Sakko ahosi
DevÈnamindo, anekasatakkhattuÑ rÈjÈ ahosi cakkavattÊ dhammiko
dhammarÈjÈ cÈturanto vijitÈvÊ janapadatthÈvariyappatto
sattaratanasamannÈgato, parosahassaÑ kho panassa puttÈ ahesuÑ s|rÈ
vÊra~gar|pÈ parasenappamaddanÈ. So imaÑ pathaviÑ sÈgarapariyantaÑ
adaÓÉena asatthena dhammena abhivijiya ajjhÈvasi. So hi nÈma bhikkhave
Sunetto satthÈ evaÑ dÊghÈyuko samÈno evaÑ ciraÔÔhitiko aparimutto ahosi
jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi,
aparimutto dukkhasmÈti vadÈmi.
TaÑ kissa hetu? CatunnaÑ dhammÈnaÑ ananubodhÈ appaÔivedhÈ.
KatamesaÑ catunnaÑ? Ariyassa bhikkhave sÊlassa ananubodhÈ appaÔivedhÈ
ariyassa samÈdhissa ananubodhÈ appaÔivedhÈ ariyÈya paÒÒÈya ananubodhÈ
appaÔivedhÈ ariyÈya vimuttiyÈ ananubodhÈ appaÔivedhÈ, tayidaÑ bhikkhave
ariyaÑ sÊlaÑ anubuddhaÑ paÔividdhaÑ, ariyo samÈdhi anubodho
paÔividdho, ariyÈ paÒÒÈ anubodhÈ paÔividdhÈ, ariyÈ vimutti anubodhÈ
paÔividdhÈ, ucchinnÈ bhavataÓhÈ, khÊÓÈ bhavanetti, natthi dÈni
punabbhavoti. Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato, athÈparaÑ
etadavoca SatthÈ–
“SÊlaÑ samÈdhi paÒÒÈ ca, vimutti ca anuttarÈ.
AnubuddhÈ ime dhammÈ, Gotamena yasassinÈ.
Iti Buddho abhiÒÒÈya, dhammamakkhÈsi bhikkhunaÑ.
Dukkhassantakaro satthÈ, cakkhumÈ parinibbuto”ti. . DutiyaÑ.
______________________________________________________________
1. Uttari maggaÑ (Ka)
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3. Nagaropamasutta

67. Yato kho bhikkhave raÒÒo paccantimaÑ nagaraÑ sattahi
nagaraparikkhÈrehi suparikkhataÑ1 hoti, catunnaÒca ÈhÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ
hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. IdaÑ vuccati bhikkhave raÒÒo paccantimaÑ
nagaraÑ akaraÓÊyaÑ bÈhirehi paccatthikehi paccÈmittehi.
Katamehi sattahi nagaraparikkhÈrehi suparikkhataÑ hoti? Idha
bhikkhave raÒÒo paccantime nagare esikÈ hoti gambhÊranemÈ2 sunikhÈtÈ
acalÈ asampavedhÊ3. IminÈ paÔhamena nagaraparikkhÈrena suparikkhataÑ
hoti raÒÒo paccantimaÑ nagaraÑ abbhantarÈnaÑ guttiyÈ bÈhirÈnaÑ
paÔighÈtÈya. (1)
Puna caparaÑ bhikkhave raÒÒo paccantime nagare parikkhÈ hoti
gambhÊrÈ ceva vitthatÈ ca. IminÈ dutiyena nagaraparikkhÈrena
suparikkhataÑ hoti raÒÒo paccantimaÑ nagaraÑ abbhantarÈnaÑ guttiyÈ
bÈhirÈnaÑ paÔighÈtÈya. (2)
Puna caparaÑ bhikkhave raÒÒo paccantime nagare anupariyÈyapatho
hoti ucco ceva vitthato ca. IminÈ tatiyena nagaraparikkhÈrena
suparikkhataÑ hoti raÒÒo paccantimaÑ nagaraÑ abbhantarÈnaÑ guttiyÈ
bÈhirÈnaÑ paÔighÈtÈya. (3)
Puna caparaÑ bhikkhave raÒÒo paccantime nagare bahuÑ ÈvudhaÑ
sannicitaÑ hoti salÈkaÒceva jevanikaÒca4. IminÈ catutthena
nagaraparikkhÈrena suparikkhataÑ hoti raÒÒo paccantimaÑ nagaraÑ
abbhantarÈnaÑ guttiyÈ bÈhirÈnaÑ paÔighÈtÈya. (4)
Puna caparaÑ bhikkhave raÒÒo paccantime nagare bahubalakÈyo
paÔivasati. SeyyathidaÑ, hatthÈrohÈ assÈrohÈ rathikÈ dhanuggahÈ celakÈ
calakÈ piÓÉadÈyakÈ uggÈ rÈjaputtÈ pakkhandino mahÈnÈgÈ s|rÈ
cammayodhino dÈsakaputtÈ. IminÈ paÒcamena nagaraparikkhÈrena
suparikkhataÑ hoti raÒÒo paccantimaÑ nagaraÑ abbhantarÈnaÑ guttiyÈ
bÈhirÈnaÑ paÔighÈtÈya. (5)
Puna caparaÑ bhikkhave raÒÒo paccantime nagare dovÈriko hoti
paÓÉito byatto medhÈvÊ aÒÒÈtÈnaÑ nivÈretÈ ÒÈtÈnaÑ pavesetÈ.
______________________________________________________________
1. SuparikkhittaÑ (Ka)
3. Asampavedhi (SÊ, SyÈ)

2. GambhÊranemi (Ka)
4. JevaniyaÒca (SÊ-®Ôha)
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iminÈ chaÔÔhena nagaraparikkhÈrena suparikkhataÑ hoti raÒÒo paccantimaÑ
nagaraÑ abbhantarÈnaÑ guttiyÈ bÈhirÈnaÑ paÔighÈtÈya. (6)
Puna caparaÑ bhikkhave raÒÒo paccantime nagare pÈkÈro hoti ucco
ceva vitthato ca vÈsanalepanasampanno ca. IminÈ sattamena
nagaraparikkhÈrena suparikkhataÑ hoti raÒÒo paccantimaÑ nagaraÑ
abbhantarÈnaÑ guttiyÈ bÈhirÈnaÑ paÔighÈtÈya. Imehi sattahi
nagaraparikkhÈrehi suparikkhataÑ hoti. (7)
KatamesaÑ catunnaÑ ÈhÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ
akasiralÈbhÊ? Idha bhikkhave raÒÒo paccantime nagare bahuÑ
tiÓakaÔÔhodakaÑ sannicitaÑ hoti abbhantarÈnaÑ ratiyÈ aparitassÈya
phÈsuvihÈrÈya bÈhirÈnaÑ paÔighÈtÈya. (1)
Puna caparaÑ bhikkhave raÒÒo paccantime nagare bahuÑ sÈliyavakaÑ
sannicitaÑ hoti abbhantarÈnaÑ ratiyÈ aparitassÈya phÈsuvihÈrÈya bÈhirÈnaÑ
paÔighÈtÈya. (2)
Puna caparaÑ bhikkhave raÒÒo paccantime nagare bahuÑ
tilamuggamÈsÈparaÓÓaÑ sannicitaÑ hoti abbhantarÈnaÑ ratiyÈ aparitassÈya
phÈsuvihÈrÈya bÈhirÈnaÑ paÔighÈtÈya. (3)
Puna caparaÑ bhikkhave raÒÒo paccantime nagare bahuÑ bhesajjaÑ
sannicitaÑ hoti. SeyyathidaÑ, sappi navanÊtaÑ telaÑ madhu phÈÓitaÑ
loÓaÑ, abbhantarÈnaÑ ratiyÈ aparitassÈya phÈsuvihÈrÈya bÈhirÈnaÑ
paÔighÈtÈya. ImesaÑ kho bhikkhave catunnaÑ ÈhÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti
akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. (4)
Yato kho bhikkhave raÒÒo paccantimaÑ nagaraÑ imehi sattahi
nagaraparikkhÈrehi suparikkhataÑ hoti, imesaÒca catunnaÑ ÈhÈrÈnaÑ
nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. IdaÑ vuccati bhikkhave raÒÒo
paccantimaÑ nagaraÑ akaraÓÊyaÑ bÈhirehi paccatthikehi paccÈmittehi.
EvamevaÑ kho bhikkhave yato ariyasÈvako sattahi saddhammehi
samannÈgato hoti catunnaÒca jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ
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hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. AyaÑ vuccati bhikkhave ariyasÈvako
akaraÓÊyo mÈrassa akaraÓÊyo pÈpimato. Katamehi sattahi saddhammehi
samannÈgato hoti?
SeyyathÈpi bhikkhave raÒÒo paccantime nagare esikÈ hoti
gambhÊranemÈ sunikhÈtÈ acalÈ asampavedhÊ abbhantarÈnaÑ guttiyÈ
bÈhirÈnaÑ paÔighÈtÈya. EvamevaÑ kho bhikkhave ariyasÈvako saddho hoti,
saddahati TathÈgatassa bodhiÑ “itipi so -pa- Buddho BhagavÈ”ti,
saddhesiko bhikkhave ariyasÈvako akusalaÑ pajahati, kusalaÑ bhÈveti,
sÈvajjaÑ pajahati, anavajjaÑ bhÈveti, suddhaÑ attÈnaÑ pariharati. IminÈ
paÔhamena saddhammena samannÈgato hoti. (1)
SeyyathÈpi bhikkhave raÒÒo paccantime nagare parikkhÈ hoti gambhÊrÈ
ceva vitthatÈ ca abbhantarÈnaÑ guttiyÈ bÈhirÈnaÑ paÔighÈtÈya. EvamevaÑ
kho bhikkhave ariyasÈvako hirÊmÈ hoti, hirÊyati kÈyaduccaritena
vacÊduccaritena manoduccaritena, hirÊyati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ. HirÊparikkho kho bhikkhave ariyasÈvako
akusalaÑ pajahati, kusalaÑ bhÈveti, sÈvajjaÑ pajahati, anavajjaÑ bhÈveti,
suddhaÑ attÈnaÑ pariharati. IminÈ dutiyena saddhammena samannÈgato
hoti. (2)
SeyyathÈpi bhikkhave raÒÒo paccantime nagare anupariyÈyapatho hoti
ucco ceva vitthato ca abbhantarÈnaÑ guttiyÈ bÈhirÈnaÑ paÔighÈtÈya.
Evameva kho bhikkhave ariyasÈvako ottappÊ hoti, ottappati kÈyaduccaritena
vacÊduccaritena manoduccaritena, ottappati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ. OttappapariyÈyapatho bhikkhave ariyasÈvako
akusalaÑ pajahati, kusalaÑ bhÈveti, sÈvajjaÑ pajahati, anavajjaÑ bhÈveti,
suddhaÑ attÈnaÑ pariharati. IminÈ tatiyena saddhammena samannÈgato
hoti. (3)
SeyyathÈpi bhikkhave raÒÒo paccantime nagare bahuÑ ÈvudhaÑ
sannicitaÑ hoti salÈkaÒceva jevanikaÒca abbhantarÈnaÑ guttiyÈ bÈhirÈnaÑ
paÔighÈtÈya. EvamevaÑ kho bhikkhave ariyasÈvako bahussuto hoti -padiÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. SutÈvudho bhikkhave ariyasÈvako

7. MahÈvagga

481

akusalaÑ pajahati, kusalaÑ bhÈveti, sÈvajjaÑ pajahati, anavajjaÑ bhÈveti,
suddhaÑ attÈnaÑ pariharati. IminÈ catutthena saddhammena samannÈgato
hoti. (4)
SeyyathÈpi bhikkhave raÒÒo paccantime nagare bahubalakÈyo
paÔivasati. SeyyathidaÑ, hatthÈrohÈ assÈrohÈ rathikÈ dhanuggahÈ celakÈ
calakÈ piÓÉadÈyakÈ uggÈ rÈjaputtÈ pakkhandino mahÈnÈgÈ s|rÈ
cammayodhino dÈsakaputtÈ abbhantarÈnaÑ guttiyÈ bÈhirÈnaÑ paÔighÈtÈya.
EvamevaÑ kho bhikkhave ariyasÈvako ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya thÈmavÈ
daÄhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. VÊriyabalakÈyo
bhikkhave ariyasÈvako akusalaÑ pajahati, kusalaÑ bhÈveti, sÈvajjaÑ
pajahati, anavajjaÑ bhÈveti, suddhaÑ attÈnaÑ pariharati. IminÈ paÒcamena
saddhammena samannÈgato hoti. (5)
SeyyathÈpi bhikkhave raÒÒo paccantime nagare dovÈriko hoti paÓÉito
byatto medhÈvÊ aÒÒÈtÈnaÑ nivÈretÈ ÒÈtÈnaÑ pavesetÈ abbhantarÈnaÑ
guttiyÈ bÈhirÈnaÑ paÔighÈtÈya. EvamevaÑ kho bhikkhave ariyasÈvako
satimÈ hoti, paramena satinepakkena samannÈgato cirakatampi
cirabhÈsitampi saritÈ anussaritÈ. SatidovÈriko bhikkhave ariyasÈvako
akusalaÑ pajahati, kusalaÑ bhÈveti, sÈvajjaÑ pajahati, anavajjaÑ bhÈveti,
suddhaÑ attÈnaÑ pariharati. IminÈ chaÔÔhena saddhammena samannÈgato
hoti. (6)
SeyyathÈpi bhikkhave raÒÒo paccantime nagare pÈkÈro hoti ucco ceva
vitthato ca vÈsanalepanasampanno ca abbhantarÈnaÑ guttiyÈ bÈhirÈnaÑ
paÔighÈtÈya. EvamevaÑ kho bhikkhave ariyasÈvako paÒÒavÈ hoti
udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya samannÈgato ariyÈya nibbedhikÈya sammÈ
dukkhakkhayagÈminiyÈ, paÒÒÈvÈsanalepanasampanno bhikkhave
ariyasÈvako akusalaÑ pajahati, kusalaÑ bhÈveti, sÈvajjaÑ pajahati,
anavajjaÑ bhÈveti, suddhaÑ attÈnaÑ pariharati. IminÈ sattamena
saddhammena samannÈgato hoti. Imehi sattahi saddhammehi samannÈgato
hoti. (7)
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KatamesaÑ catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukha
vihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. SeyyathÈpi
bhikkhave raÒÒo paccantime nagare bahuÑ tiÓakaÔÔhodakaÑ sannicitaÑ hoti
abbhantarÈnaÑ ratiyÈ aparitassÈya phÈsuvihÈrÈya bÈhirÈnaÑ paÔighÈtÈya.
EvamevaÑ kho bhikkhave ariyasÈvako vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ
jhÈnaÑ upasampajja viharati attano ratiyÈ aparitassÈya phÈsuvihÈrÈya
okkamanÈya nibbÈnassa. (1)
SeyyathÈpi bhikkhave raÒÒo paccantime nagare bahuÑ sÈli yavakaÑ
sannicitaÑ hoti abbhantarÈnaÑ ratiyÈ aparitassÈya phÈsuvihÈrÈya bÈhirÈnaÑ
paÔighÈtÈya. EvamevaÑ kho bhikkhave ariyasÈvako vitakkavicÈrÈnaÑ
v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati attano ratiyÈ
aparitassÈya phÈsuvihÈrÈya okkamanÈya nibbÈnassa. (2)
SeyyathÈpi bhikkhave raÒÒo paccantime nagare bahuÑ
tilamuggamÈsÈparaÓÓaÑ sannicitaÑ hoti abbhantarÈnaÑ ratiyÈ aparitassÈya
phÈsuvihÈrÈya bÈhirÈnaÑ paÔighÈtÈya. EvamevaÑ kho bhikkhave
ariyasÈvako pÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati
attano ratiyÈ aparitassÈya phÈsuvihÈrÈya okkamanÈya nibbÈnassa. (3)
SeyyathÈpi bhikkhave raÒÒo paccantime nagare bahuÑ bhesajjaÑ
sannicitaÑ hoti. SeyyathidaÑ, sappi navanÊtaÑ telaÑ madhu phÈÓitaÑ
loÓaÑ, abbhantarÈnaÑ ratiyÈ aparitassÈya phÈsuvihÈrÈya bÈhirÈnaÑ
paÔighÈtÈya. EvamevaÑ kho bhikkhave ariyasÈvako sukhassa ca pahÈnÈ
dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ
adukkhamasukhaÑ upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati attano ratiyÈ aparitassÈya phÈsuvihÈrÈya okkamanÈya nibbÈnassa.
ImesaÑ catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ
nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. (4)
Yato kho bhikkhave ariyasÈvako imehi sattahi saddhammehi
samannÈgato hoti, imesaÒca catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ
diÔÔhadhammesukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ.
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ayaÑ vuccati bhikkhave ariyasÈvako akaraÓÊyo mÈrassa akaraÓÊyo
pÈpimatoti. . TatiyaÑ.
4. DhammaÒÒ|sutta
68. Sattahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti
-pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katamehi sattahi? Idha bhikkhave
bhikkhu dhammaÒÒ| ca hoti atthaÒÒ| ca attaÒÒ| ca mattaÒÒ| ca kÈlaÒÒ| ca
parisaÒÒ| ca puggalaparoparaÒÒ| ca.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu dhammaÒÒ| hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu dhammaÑ jÈnÈti SuttaÑ GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ GÈthaÑ UdÈnaÑ
ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ VedallaÑ. No ce bhikkhu
dhammaÑ jÈneyya SuttaÑ GeyyaÑ -pa- AbbhutadhammaÑ VedallaÑ,
nayidha “dhammaÒÒ|”ti vucceyya. YasmÈ ca kho bhikkhave bhikkhu
dhammaÑ jÈnÈti SuttaÑ GeyyaÑ -pa- AbbhutadhammaÑ VedallaÑ, tasmÈ
“dhammaÒÒ|”ti vuccati. Iti dhammaÒÒ|. (1)
AtthaÒÒ| ca kathaÑ hoti? Idha bhikkhave bhikkhu tassa tasseva
bhÈsitassa atthaÑ jÈnÈti “ayaÑ imassa bhÈsitassa attho, ayaÑ imassa
bhÈsitassa attho”ti. No ce bhikkhave bhikkhu tassa tasseva bhÈsitassa atthaÑ
jÈneyya “ayaÑ imassa bhÈsitassa attho, ayaÑ imassa bhÈsitassa attho”ti,
nayidha “atthaÒÒ|”ti vucceyya. YasmÈ ca kho bhikkhave bhikkhu tassa
tasseva bhÈsitassa atthaÑ jÈnÈti “ayaÑ imassa bhÈsitassa attho, ayaÑ imassa
bhÈsitassa attho”ti, tasmÈ “atthaÒÒ|”ti vuccati. Iti dhammaÒÒ| atthaÒÒ|. (2)
AttaÒÒ| ca kathaÑ hoti? Idha bhikkhave bhikkhu attÈnaÑ jÈnÈti
“ettakomhi saddhÈya sÊlena sutena cÈgena paÒÒÈya paÔibhÈnenÈ”ti. No ce
bhikkhave bhikkhu attÈnaÑ jÈneyya “ettakomhi saddhÈya sÊlena sutena
cÈgena paÒÒÈya paÔibhÈnenÈ”ti, nayidha “attaÒÒ|”ti vucceyya. YasmÈ ca
bhikkhave bhikkhu attÈnaÑ jÈnÈti “ettakomhi saddhÈya sÊlena sutena cÈgena
paÒÒÈya paÔibhÈnenÈ”ti, tasmÈ “attaÒÒ|”ti vuccati. Iti dhammaÒÒ| atthaÒÒ|
attaÒÒ|. (3)
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MattaÒÒ| ca kathaÑ hoti? Idha bhikkhave bhikkhu mattaÑ jÈnÈti
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ
paÔiggahaÓÈya. No ce bhikkhave bhikkhu mattaÑ jÈneyya
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccaya bhesajjaparikkhÈrÈnaÑ
paÔiggahaÓÈya, nayidha “mattaÒÒ|”ti vucceyya. YasmÈ ca kho bhikkhave
bhikkhu mattaÑ jÈnÈti cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccaya
bhesajjaparikkhÈrÈnaÑ paÔiggahaÓÈya, tasmÈ “mattaÒÒ|”ti vuccati. Iti
dhammaÒÒ| atthaÒÒ| attaÒÒ| mattaÒÒ|. (4)
KÈlaÒÒ| ca kathaÑ hoti? Idha bhikkhave bhikkhu kÈlaÑ jÈnÈti “ayaÑ
kÈlo uddesassa, ayaÑ kÈlo paripucchÈya, ayaÑ kÈlo yogassa, ayaÑ kÈlo
paÔisallÈnassÈ”ti. No ce bhikkhave bhikkhu kÈlaÑ jÈneyya “ayaÑ kÈlo
uddesassa, ayaÑ kÈlo paripucchÈya, ayaÑ kÈlo yogassa, ayaÑ kÈlo
paÔisallÈnassÈ”ti, nayidha “kÈlaÒÒ|”ti vucceyya. YasmÈ ca kho bhikkhave
bhikkhu kÈlaÑ jÈnÈti “ayaÑ kÈlo uddesassa, ayaÑ kÈlo paripucchÈya, ayaÑ
kÈlo yogassa, ayaÑ kÈlo paÔisallÈnassÈ”ti, tasmÈ “kÈlaÒÒ|”ti vuccati. Iti
dhammaÒÒ| atthaÒÒ| attaÒÒ| mattaÒÒ| kÈlaÒÒ|. (5)
ParisaÒÒ| ca kathaÑ hoti? Idha bhikkhave bhikkhu parisaÑ jÈnÈti
“ayaÑ khattiyaparisÈ, ayaÑ brÈhmaÓaparisÈ, ayaÑ gahapatiparisÈ, ayaÑ
samaÓaparisÈ. Tattha evaÑ upasa~kamitabbaÑ, evaÑ ÔhÈtabbaÑ, evaÑ
kattabbaÑ, evaÑ nisÊditabbaÑ, evaÑ bhÈsitabbaÑ, evaÑ tuÓhÊ
bhavitabban”ti. No ce bhikkhave bhikkhu parisaÑ jÈneyya “ayaÑ
khattiyaparisÈ -pa- evaÑ tuÓhÊ bhavitabban”ti, nayidha “parisaÒÒ|”ti
vucceyya. YasmÈ ca kho bhikkhave bhikkhu parisaÑ jÈnÈti “ayaÑ
khattiyaparisÈ, ayaÑ brÈhmaÓaparisÈ, ayaÑ gahapatiparisÈ, ayaÑ
samaÓaparisÈ. Tattha evaÑ upasa~kamitabbaÑ, evaÑ ÔhÈtabbaÑ, evaÑ
kattabbaÑ, evaÑ nisÊditabbaÑ, evaÑ bhÈsitabbaÑ, evaÑ tuÓhÊ
bhavitabban”ti, tasmÈ “parisaÒÒ|”ti vuccati. Iti dhammaÒÒ| atthaÒÒ|
attaÒÒ| mattaÒÒ| kÈlaÒÒ| parisaÒÒ|. (6)
PuggalaparoparaÒÒ| ca kathaÑ hoti? Idha bhikkhave bhikkhuno1
dvayena puggalÈ viditÈ honti. Dve puggalÈ eko ariyÈnaÑ dassanakÈmo, eko
ariyÈnaÑ na dassanakÈmo. YvÈyaÑ puggalo ariyÈnaÑ na
______________________________________________________________
1. Sabbatthapi idha Èrambhe “bhikkhuno”tveva dissati.
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dassanakÈmo, evaÑ so tena~gena gÈrayho. YvÈyaÑ puggalo ariyÈnaÑ
dassanakÈmo, evaÑ so tena~gena pÈsaÑso.
Dve puggalÈ ariyÈnaÑ dassanakÈmo, eko saddhammaÑ sotukÈmo, eko
saddhammaÑ na sotukÈmo. YvÈyaÑ puggalo saddhammaÑ na sotukÈmo,
evaÑ so tena~gena gÈrayho. YvÈyaÑ puggalo saddhammaÑ sotukÈmo,
evaÑ so tena~gena pÈsaÑso.
Dve puggalÈ saddhammaÑ sotukÈmÈ, eko ohitasoto dhammaÑ suÓÈti,
eko anohitasoto dhammaÑ suÓÈti. YvÈyaÑ puggalo anohitasoto dhammaÑ
suÓÈti, evaÑ so tena~gena gÈrayho. YvÈyaÑ puggalo ohitasoto dhammaÑ
suÓÈti, evaÑ so tena~gena pÈsaÑso.
Dve puggalÈ ohitasotÈ dhammaÑ suÓanti1, eko sutvÈ dhammaÑ
dhÈreti, eko sutvÈ dhammaÑ na dhÈreti. YvÈyaÑ puggalo sutvÈ na
dhammaÑ dhÈreti, evaÑ so tena~gena gÈrayho. YvÈyaÑ puggalo sutvÈ
dhammaÑ dhÈreti, evaÑ so tena~gena pÈsaÑso.
Dve puggalÈ sutvÈ dhammaÑ dhÈrenti2, eko dhÈtÈnaÑ3 dhammÈnaÑ
atthaÑ upaparikkhati, eko dhÈtÈnaÑ dhammÈnaÑ atthaÑ na upaparikkhati.
YvÈyaÑ puggalo dhÈtÈnaÑ dhammÈnaÑ atthaÑ na upaparikkhati, evaÑ so
tena~gena gÈrayho. YvÈyaÑ puggalo dhÈtÈnaÑ dhammÈnaÑ atthaÑ
upaparikkhati, evaÑ so tena~gena pÈsaÑso.
Dve puggalÈ dhÈtÈnaÑ dhammÈnaÑ atthaÑ upaparikkhanti4, eko
atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammappaÔipanno, eko
atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya na dhammÈnudhammappaÔipanno. YvÈyaÑ
puggalo atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya na dhammÈnudhammappaÔipanno,
evaÑ so tena~gena gÈrayho. YvÈyaÑ puggalo atthamaÒÒÈya
dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammappaÔipanno, evaÑ so tena~gena
pÈsaÑso.
Dve puggalÈ atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammappaÔipannÈ, eko attahitÈya paÔipanno no parahitÈya, eko attahitÈya ca
______________________________________________________________
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paÔipanno parahitÈya ca. YvÈyaÑ puggalo attahitÈya paÔipanno no
parahitÈya, evaÑ so tena~gena gÈrayho. YvÈyaÑ puggalo attahitÈya ca
paÔipanno parahitÈya ca, evaÑ so tena~gena pÈsaÑso. EvaÑ kho bhikkhave
bhikkhuno1 dvayena puggalÈ viditÈ honti. EvaÑ bhikkhave bhikkhu
puggalaparoparaÒÒ| hoti. Imehi kho bhikkhave sattahi dhammehi
samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti pÈhuneyyo -pa- anuttaraÑ
puÒÒakkhettaÑ lokassÈti. . CatutthaÑ.
5. PÈricchattakasutta
69. YasmiÑ bhikkhave samaye devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ pÈricchattako
KoviÄÈro paÓÉupalÈso hoti, attamanÈ bhikkhave devÈ TÈvatiÑsÈ tasmiÑ
samaye honti “paÓÉupalÈso dÈni pÈricchattako KoviÄÈro, nacirasseva dÈni
pannapalÈso bhavissatÊ”ti. (1)
YasmiÑ bhikkhave samaye devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ pÈricchattako
KoviÄÈro pannapalÈso hoti, attamanÈ bhikkhave devÈ TÈvatiÑsÈ tasmiÑ
samaye honti “pannapalÈso dÈni pÈricchattako KoviÄÈro, nacirasseva dÈni
jÈlakajÈto bhavissatÊ”ti. (2)
YasmiÑ bhikkhave samaye devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ pÈricchattako
KoviÄÈro jÈlakajÈto hoti, attamanÈ bhikkhave devÈ TÈvatiÑsÈ tasmiÑ
samaye honti “jÈlakajÈto dÈni pÈricchattako KoviÄÈro, nacirasseva dÈni
khÈrakajÈto bhavissatÊ”ti. (3)
YasmiÑ bhikkhave samaye devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ pÈricchattako
KoviÄÈro khÈrakajÈto hoti, attamanÈ bhikkhave devÈ TÈvatiÑsÈ tasmiÑ
samaye honti “khÈrakajÈto dÈni pÈricchattako KoviÄÈro, nacirasseva dÈni
kuÔumalakajÈto2 bhavissatÊ”ti. (4)
YasmiÑ bhikkhave samaye devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ pÈricchattako
KoviÄÈro kuÔumalakajÈto hoti, attamanÈ bhikkhave devÈ
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TÈvatiÑsÈ tasmiÑ samaye honti “kuÔumalakajÈto dÈni pÈricchattako
KoviÄÈro, nacirasseva dÈni korakajÈto1 bhavissatÊ”ti. (5)
YasmiÑ bhikkhave samaye devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ pÈricchattako
KoviÄÈro korakajÈto hoti, attamanÈ bhikkhave devÈ TÈvatiÑsÈ tasmiÑ
samaye honti “korakajÈto dÈni pÈricchattako KoviÄÈro, nacirasseva dÈni
sabbaphÈliphullo2 bhavissatÊ”ti. (6)
YasmiÑ bhikkhave samaye devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ pÈricchattako
KoviÄÈro sabbaphÈliphullo hoti, attamanÈ bhikkhave devÈ TÈvatiÑsÈ
pÈrichattakassa koviÄÈrassa m|le dibbe cattÈro mÈse paÒcahi kÈmaguÓehi
samappitÈ sama~gÊbh|tÈ paricÈrenti. (7)
SabbaphÈliphullassa kho pana bhikkhave pÈricchattakassa KoviÄÈrassa
samantÈ paÒÒÈsayojanÈni ÈbhÈya phuÔaÑ hoti, anuvÈtaÑ yojanasataÑ
gandho gacchati, ayamÈnubhÈvo pÈricchattakassa KoviÄÈrassa.
EvamevaÑ kho bhikkhave yasmiÑ samaye ariyasÈvako agÈrasmÈ
anagÈriyaÑ pabbajjÈya ceteti, paÓÉupalÈso bhikkhave ariyasÈvako tasmiÑ
samaye hoti devÈnaÑva TÈvatiÑsÈnaÑ pÈricchattako KoviÄÈro. (1)
YasmiÑ bhikkhave samaye ariyasÈvako kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni
vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito hoti, pannapalÈso
bhikkhave ariyasÈvako tasmiÑ samaye hoti devÈnaÑva TÈvatiÑsÈnaÑ
pÈricchattako KoviÄÈro. (2)
YasmiÑ bhikkhave samaye ariyasÈvako vivicceva kÈmehi -papaÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, jÈlakajÈto bhikkhave ariyasÈvako
tasmiÑ samaye hoti devÈnaÑva TÈvatiÑsÈnaÑ pÈricchattako KoviÄÈro. (3)
______________________________________________________________
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YasmiÑ bhikkhave samaye ariyasÈvako vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ
-pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, khÈrakajÈto bhikkhave
ariyasÈvako tasmiÑ samaye hoti devÈnaÑva TÈvatiÑsÈnaÑ pÈricchattako
KoviÄÈro. (4)
YasmiÑ bhikkhave samaye ariyasÈvako pÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa- tatiyaÑ
jhÈnaÑ upasampajja viharati, kuÔumalakajÈto bhikkhave ariyasÈvako
tasmiÑ samaye hoti devÈnaÑva TÈvatiÑsÈnaÑ pÈricchattako KoviÄÈro. (5)
YasmiÑ bhikkhave samaye ariyasÈvako sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa
ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, korakajÈto
bhikkhave ariyasÈvako tasmiÑ samaye hoti devÈnaÑva TÈvatiÑsÈnaÑ
pÈricchattako KoviÄÈro. (6)
YasmiÑ bhikkhave samaye ariyasÈvako ÈsavÈnaÑ khayÈ -pasacchikatvÈ upasampajja viharati, sabbaphÈliphullo bhikkhave ariyasÈvako
tasmiÑ samaye hoti devÈnaÑva TÈvatiÑsÈnaÑ pÈricchattako KoviÄÈro. (7)
TasmiÑ bhikkhave samaye bhummÈ devÈ saddamanussÈventi “eso
itthannÈmo ÈyasmÈ itthannÈmassa Èyasmato saddhivihÈriko amukamhÈ
gÈmÈ vÈ nigamÈ vÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito ÈsavÈnaÑ khayÈ
anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ
sacchikatvÈ upasampajja viharatÊ”ti. BhummÈnaÑ devÈnaÑ saddaÑ sutvÈ
CÈtumahÈrÈjikÈ devÈ -pa- TÈvatiÑsÈ devÈ. YÈmÈ devÈ. TusitÈ devÈ.
NimmÈnaratÊ devÈ. ParanimmitavasavattÊ devÈ. BrahmakÈyikÈ devÈ
saddamanussÈventi “eso itthannÈmo ÈyasmÈ itthannÈmassa Èyasmato
saddhivihÈriko amukamhÈ gÈmÈ vÈ nigamÈ vÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ
pabbajito ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharatÊ”ti. Itiha tena
khaÓena tena muhuttena yÈva brahmalokÈ saddo1 abbhuggacchati.
AyamÈnubhÈvo khÊÓÈsavassa bhikkhunoti. . PaÒcamaÑ.
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6. Sakkaccasutta
70. Atha kho Èyasmato SÈriputtassa rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ
cetaso parivitakko udapÈdi “kiÑ nu kho bhikkhu sakkatvÈ garuÑ katvÈ
upanissÈya viharanto akusalaÑ pajaheyya, kusalaÑ bhÈveyyÈ”ti. Atha kho
Èyasmato SÈriputtassa etadahosi “SatthÈraÑ kho bhikkhu sakkatvÈ garuÑ
katvÈ upanissÈya viharanto akusalaÑ pajaheyya, kusalaÑ bhÈveyya.
DhammaÑ kho bhikkhu -pa-. SaÑghaÑ kho bhikkhu -pa-. SikkhaÑ kho
bhikkhu -pa-. SamÈdhiÑ kho bhikkhu -pa-. AppamÈdaÑ kho bhikkhu -pa-.
PaÔisanthÈraÑ kho bhikkhu sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya viharanto
akusalaÑ pajaheyya, kusalaÑ bhÈveyyÈ”ti.
Atha kho Èyasmato SÈriputtassa etadahosi “ime kho me dhammÈ
parisuddhÈ pariyodÈtÈ, yaÑn|nÈhaÑ ime dhamme gantvÈ1 Bhagavato
ÈroceyyaÑ, evaÑ me ime dhammÈ parisuddhÈ ceva bhavissanti
parisuddhasa~khÈtatarÈ ca. SeyyathÈpi nÈma puriso suvaÓÓanikkhaÑ
adhigaccheyya parisuddhaÑ pariyodÈtaÑ. Tassa evamassa ayaÑ kho me
suvaÓÓanikkho parisuddho pariyodÈto, yaÑn|nÈhaÑ imaÑ suvaÓÓanikkhaÑ
gantvÈ1 kammÈrÈnaÑ dasseyyaÑ, evaÑ me ayaÑ suvaÓÓanikkho
sakammÈragato parisuddho ceva bhavissati parisuddhasa~khÈtataro ca.
EvamevaÑ me2 ime dhammÈ parisuddhÈ pariyodÈtÈ, yaÑn|nÈhaÑ ime
dhamme gantvÈ1 Bhagavato ÈroceyyaÑ, evaÑ me ime dhammÈ parisuddhÈ
ceva bhavissanti parisuddhasa~khÈtatarÈ cÈ”ti.
Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ
etadavoca–
Idha mayhaÑ bhante rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko
udapÈdi “kiÑ nu kho bhikkhu sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya viharanto
akusalaÑ pajaheyya, kusalaÑ bhÈveyyÈ”ti. Atha kho tassa mayhaÑ bhante
etadahosi “SatthÈraÑ kho bhikkhu sakkatvÈ
______________________________________________________________
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garuÑ katvÈ upanissÈya viharanto akusalaÑ pajaheyya, kusalaÑ bhÈveyya.
DhammaÑ kho bhikkhu -pa-. PaÔisanthÈraÑ kho bhikkhu sakkatvÈ -pakusalaÑ bhÈveyyÈ”ti. Atha kho tassa mayhaÑ bhante etadahosi “ime kho
me dhammÈ parisuddhÈ pariyodÈtÈ, yaÑn|nÈhaÑ ime dhamme gantvÈ
BhagavatÈ ÈroceyyaÑ, evaÑ me ime dhammÈ parisuddhÈ ceva bhavissanti
parisuddhasa~khÈtatarÈ ca. SeyyathÈpi nÈma puriso suvaÓÓanikkhaÑ
adhigaccheyya parisuddhaÑ pariyodÈtaÑ. Tassa evamassa ayaÑ kho me
suvaÓÓanikkho parisuddho pariyodÈto, yaÑn|nÈhaÑ imaÑ suvaÓÓanikkhaÑ
gantvÈ kammÈrÈnaÑ dasseyyaÑ, evaÑ me ayaÑ suvaÓÓanikkho
sakammÈragato parisuddho ceva bhavissati parisuddhasa~khÈtataro ca.
EvamevaÑ me ime dhammÈ parisuddhÈ pariyodÈtÈ, yaÑn|nÈhaÑ ime
dhamme gantvÈ Bhagavato ÈroceyyaÑ, evaÑ me ime dhammÈ parisuddhÈ
ceva bhavissanti parisuddhasa~khÈtatarÈ cÈ”ti.
SÈdhu sÈdhu SÈriputta, SatthÈraÑ kho SÈriputta bhikkhu sakkatvÈ
garuÑ katvÈ upanissÈya viharanto akusalaÑ pajaheyya, kusalaÑ bhÈveyya.
DhammaÑ kho SÈriputta bhikkhu sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya
viharanto akusalaÑ pajaheyya, kusalaÑ bhÈveyya. SaÑghaÑ kho -pa-.
SikkhaÑ kho. SamÈdhiÑ kho. AppamÈdaÑ kho. PaÔisanthÈraÑ kho
SÈriputta bhikkhu sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya viharanto akusalaÑ
pajaheyya, kusalaÑ bhÈveyyÈti.
EvaÑ vutte ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ etadavoca “imassa kho
ahaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ
ÈjÈnÈmi. So vata bhante bhikkhu Satthari agÈravo “dhamme sagÈravo
bhavissatÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. Yo so bhante bhikkhu Satthari agÈravo,
dhammepi so agÈravo. (1-2)
So vata bhante bhikkhu Satthari agÈravo dhamme agÈravo “saÑghe
sagÈravo bhavissatÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. Yo so bhante bhikkhu Satthari
agÈravo dhamme agÈravo, saÑghepi so agÈravo. (3)
So vata bhante bhikkhu Satthari agÈravo dhamme agÈravo saÑghe
agÈravo “sikkhÈya sagÈravo bhavissatÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. Yo so
bhante bhikkhu Satthari agÈravo dhamme agÈravo saÑghe agÈravo,
sikkhÈyapi so agÈravo. (4)
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So vata bhante bhikkhu Satthari agÈravo dhamme agÈravo saÑghe
agÈravo sikkhÈya agÈravo “samÈdhismiÑ sagÈravo bhavissatÊ”ti netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati. Yo so bhante bhikkhu Satthari agÈravo dhamme agÈravo
saÑghe agÈravo sikkHÈya agÈravosamÈdhismimpi so agÈravo. (5)
So vata bhante bhikkhu Satthari agÈravo dhamme agÈravo saÑghe
agÈravo sikkhÈya agÈravo samÈdhismiÑ agÈravo “appamÈde sagÈravo
bhavissatÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. Yo so bhante bhikkhu Satthari agÈravo
dhamme agÈravo saÑghe agÈravo sikkhÈya agÈravo samÈdhismiÑ agÈravo,
appamÈdepi so agÈravo. (6)
So vata bhante bhikkhu Satthari agÈravo dhamme agÈravo saÑghe
agÈravo sikkhÈya agÈravo samÈdhismiÑ agÈravo appamÈde agÈravo
“paÔisanthÈre sagÈravo bhavissatÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. Yo so bhante
bhikkhu Satthari agÈravo -pa- appamÈde agÈravo, paÔisanthÈrepi so agÈravo.
(7)
So vata bhante bhikkhu Satthari sagÈravo “dhamme agÈravo
bhavissatÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. Yo so bhante bhikkhu Satthari sagÈravo,
dhammepi so sagÈravo -pa-. (1-6)
So vata bhante bhikkhu Satthari sagÈravo -pa- appamÈde sagÈravo
“paÔisanthÈre agÈravo bhavissatÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. Yo so bhante
bhikkhu Satthari sagÈravo -pa- appamÈde sagÈravo, paÔisanthÈrepi so
sagÈravo. (7)
So vata bhante bhikkhu Satthari sagÈravo “dhammepi sagÈravo
bhavissatÊ”ti ÔhÈnametaÑ vijjati. Yo so bhante bhikkhu Satthari sagÈravo,
dhammepi so sagÈravo -pa-. (1-6)
So vata bhante bhikkhu Satthari sagÈravo -pa- appamÈde sagÈravo,
“paÔisanthÈrepi sagÈravo bhavissatÊ”ti ÔhÈnametaÑ vijjati. Yo so bhante
bhikkhu Satthari sagÈravo dhamme sagÈravo saÑghe sagÈravo sikkhÈya
sagÈravo samÈdhismiÑ sagÈravo appamÈde sagÈravo, paÔisanthÈrepi so
sagÈravoti. (7)
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Imassa kho ahaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmÊ”ti.
SÈdhu sÈdhu SÈriputta, sÈdhu kho tvaÑ SÈriputta imassa mayÈ
saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈsi. So vata SÈriputta
bhikkhu Satthari agÈravo “dhamme sagÈravo bhavissatÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ
vijjati -pa-. Yo so SÈriputta bhikkhu Satthari agÈravo dhamme agÈravo
saÑghe agÈravo sikkhÈya agÈravo samÈdhismiÑ agÈravo, appamÈdepi so
agÈravo. (1-6)
So vata SÈriputta bhikkhu Satthari agÈravo dhamme agÈravo saÑghe
agÈravo sikkhÈya agÈravo samÈdhismiÑ agÈravo appamÈde agÈravo
“paÔisanthÈre sagÈravo bhavissatÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. Yo so SÈriputta
bhikkhu Satthari agÈravo dhamme agÈravo saÑghe agÈravo sikkhÈya
agÈravo samÈdhismiÑ agÈravo appamÈde agÈravo, paÔisanthÈrepi so
agÈravo. (7)
So vata SÈriputta bhikkhu Satthari sagÈravo “dhamme agÈravo
bhavissatÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati -pa-. Yo so SÈriputta bhikkhu Satthari
sagÈravo, dhammepi so sagÈravo -pa-. (1-6)
So vata SÈriputta bhikkhu Satthari sagÈravo dhamme sagÈravo -paappamÈde sagÈravo “paÔisanthÈre agÈravo bhavissatÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ
vijjati. Yo so SÈriputta bhikkhu Satthari sagÈravo -pa- appamÈde sagÈravo,
paÔisanthÈrepi so sagÈravo. (7)
So vata SÈriputta bhikkhu Satthari sagÈravo “dhammepi sagÈravo
bhavissatÊ”ti ÔhÈnametaÑ vijjati. Yo so SÈriputta bhikkhu Satthari sagÈravo,
dhammepi so sagÈravo -pa-. (1-6)
So vata SÈriputta bhikkhu Satthari sagÈravo -pa- appamÈde sagÈravo
“paÔisanthÈrepi so sagÈravo bhavissatÊ”ti ÔhÈnametaÑ vijjati. Yo so SÈriputta
bhikkhu Satthari sagÈravo -pa- appamÈde sagÈravo, paÔisanthÈrepi so
sagÈravoti. (7)
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Imassa kho SÈriputta mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena
attho daÔÔhabboti. . ChaÔÔhaÑ.
7. BhÈvanÈsutta
71. BhÈvanaÑ 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? AbhÈvitattÈtissa vacanÊyaÑ. Kissa abhÈvitattÈ? CatunnaÑ
satipaÔÔhÈnÈnaÑ catunnaÑ sammappadhÈnÈnaÑ catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ
paÒcannaÑ indriyÈnaÑ paÒcannaÑ balÈnaÑ sattannaÑ bojjha~gÈnaÑ
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 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 bhikkhave
kukkuÔiyÈ aÓÉÈni na sammÈ adhisayitÈni na sammÈ pariseditÈni na sammÈ
paribhÈvitÈni. EvamevaÑ kho bhikkhave bhÈvanaÑ 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? AbhÈvitattÈtissa vacanÊyaÑ. Kissa abhÈvitattÈ?
CatunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ catunnaÑ sammappadhÈnÈnaÑ catunnaÑ
iddhipÈdÈnaÑ paÒcannaÑ indriyÈnaÑ paÒcannaÑ balÈnaÑ sattannaÑ
bojjha~gÈnaÑ ariyassa aÔÔha~gikassa maggassa.
BhÈvanaÑ 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?
BhÈvitattÈtissa vacanÊyaÑ. Kissa bhÈvitattÈ? CatunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ
catunnaÑ sammappadhÈnÈnaÑ catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ paÒcannaÑ
indriyÈnaÑ paÒcannaÑ balÈnaÑ sattannaÑ bojjha~gÈnaÑ ariyassa
aÔÔha~gikassa maggassa.
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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 bhikkhave
kukkuÔiyÈ aÓÉÈni sammÈ adhisayitÈni sammÈ pariseditÈni sammÈ
paribhÈvitÈni. EvamevaÑ kho bhikkhave bhÈvanaÑ 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? BhÈvitattÈtissa vacanÊyaÑ. Kissa bhÈvitattÈ? CatunnaÑ
satipaÔÔhÈnÈnaÑ -pa- ariyassa aÔÔha~gikassa maggassa.
SeyyathÈpi bhikkhave phalagaÓÉassa1 vÈ phalagaÓÉantevÈsikassa vÈ
dissanteva2 vÈsijaÔe3 a~gulipadÈni, dissati4 a~guÔÔhapadaÑ3. No ca khvassa
evaÑ ÒÈÓaÑ hoti “ettakaÑ me ajja vÈsijaÔassa khÊÓaÑ, ettakaÑ hiyyo,
ettakaÑ pare”ti, atha khvassa khÊÓe “khÊÓan”teva ÒÈÓaÑ hoti. EvamevaÑ
kho bhikkhave bhÈvanaÑ anuyuttassa bhikkhuno viharato kiÒcÈpi na evaÑ
ÒÈÓaÑ hoti “ettakaÑ me ajja ÈsavÈnaÑ khÊÓaÑ, ettakaÑ hiyyo, ettakaÑ
pare”ti, atha khvassa khÊÓe “khÊÓan”teva ÒÈÓaÑ hoti.
SeyyathÈpi bhikkhave sÈmuddikÈya nÈvÈya vettabandhanabaddhÈya5
cha mÈsÈni udake pariyÈdÈya hemantikena thale ukkhittÈya vÈtÈtapaparetÈni
bandhanÈni, tÈni pÈvussakena meghena abhippavuÔÔhÈni appakasireneva
parihÈyanti6, p|tikÈni bhavanti. EvamevaÑ kho bhikkhave bhÈvanaÑ
anuyuttassa bhikkhuno viharato appakasireneva saÑyojanÈni
paÔippassambhanti, p|tikÈni bhavantÊti. . SattamaÑ.
______________________________________________________________
1. PalagaÓÉassa (?)
2. KhÊyante (Ka)
3-3. Dissanti a~gulipadÈni (SÊ), a~gulapadÈni dissanti a~gulapadaÑ (Ka)
4. Dissanti (SyÈ)
5. VettabandhÈya (Ka)
6. PaÔippassambhanti (SÊ, SyÈ)
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8. Aggikkhandhopamasutta
72. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu cÈrikaÑ carati
mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ. AddasÈ kho BhagavÈ
addhÈnamaggappaÔipanno aÒÒatarasmiÑ padese mahantaÑ aggikkhandhaÑ
ÈdittaÑ sampajjalitaÑ sajotibh|taÑ1, disvÈna maggÈ okkamma
aÒÒatarasmiÑ rukkham|le paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja kho BhagavÈ
bhikkh| Èmantesi “passatha no tumhe bhikkhave amuÑ mahantaÑ
aggikkhandhaÑ ÈdittaÑ sampajjalitaÑ sajotibh|tan”ti. EvaÑ bhanteti.
TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho varaÑ, yaÑ amuÑ
mahantaÑ aggikkhandhaÑ ÈdittaÑ sampajjalitaÑ sajotibh|taÑ Èli~getvÈ
upanisÊdeyya vÈ upanipajjeyya vÈ, yaÑ vÈ khattiyakaÒÒaÑ vÈ
brÈhmaÓakaÒÒaÑ vÈ gahapatikaÒÒaÑ vÈ mudutalunahatthapÈdaÑ Èli~getvÈ
upanisÊdeyya vÈ upanipajjeyya vÈti. Etadeva bhante varaÑ, yaÑ
khattiyakaÒÒaÑ vÈ brÈhmaÓakaÒÒaÑ vÈ gahapatikaÒÒaÑ vÈ
mudutalunahatthapÈdaÑ Èli~getvÈ upanisÊdeyya vÈ upanipajjeyya vÈ.
DukkhaÑ hetaÑ bhante, yaÑ amuÑ mahantaÑ aggikkhandhaÑ ÈdittaÑ
sampajjalitaÑ sajotibh|taÑ Èli~getvÈ upanisÊdeyya vÈ upanipajjeyya vÈti.
ŒrocayÈmi vo bhikkhave, paÔivedayÈmi vo bhikkhave, yathÈ etadeva
tassa varaÑ dussÊlassa pÈpadhammassa asucisa~kassarasamÈcÈrassa
paÔicchannakammantassa assamaÓassa samaÓapaÔiÒÒassa abrahmacÈrissa
brÈhmacÈripaÔiÒÒassa antop|tikassa avassutassa kasambujÈtassa, yaÑ amuÑ
mahantaÑ aggikkhandhaÑ ÈdittaÑ sampajjalitaÑ sajotibh|taÑ Èli~getvÈ
upanisÊdeyya vÈ upanipajjeyya vÈ. TaÑ kissa hetu? TatonidÈnaÑ hi so
bhikkhave maraÓaÑ vÈ nigaccheyya maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ, na tveva
tappaccayÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ
nirayaÑ upapajjeyya.
YaÒca kho so bhikkhave dussÊlo pÈpadhammo asucisa~kassarasamÈcÈro
-pa- kasambujÈto khattiyakaÒÒaÑ vÈ brÈhmaÓakaÒÒaÑ vÈ gahapatikaÒÒaÑ
vÈ mudutalunahatthapÈdaÑ Èli~getvÈ upanisÊdati vÈ upanipajjati vÈ, taÑ hi
tassa2 bhikkhave hoti dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya, kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. (1)
______________________________________________________________
1. SaÒjotibh|taÑ (SyÈ)

2. TaÑ hissa (Ka)
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TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho varaÑ, yaÑ balavÈ
puriso daÄhÈya vÈlarajjuyÈ ubho ja~ghÈ veÔhetvÈ ghaÑseyya, sÈ chaviÑ
chindeyya, chaviÑ chetvÈ cammaÑ chindeyya, cammaÑ chetvÈ maÑsaÑ
chindeyya, maÑsaÑ chetvÈ nhÈruÑ chindeyya, nhÈruÑ chetvÈ aÔÔhiÑ
chindeyya, aÔÔhiÑ chetvÈ aÔÔhimiÒjaÑ Èhacca tiÔÔheyya. YaÑ vÈ
khattiyamahÈsÈlÈnaÑ vÈ brÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ vÈ gahapati mahÈsÈlÈnaÑ
vÈ abhivÈdanaÑ sÈdiyeyyÈti. Etadeva bhante varaÑ, yaÑ
khattiyamahÈsÈlÈnaÑ vÈ brÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ vÈ gahapatimahÈsÈlÈnaÑ
vÈ abhivÈdanaÑ sÈdiyeyya. DukkhaÑ hetaÑ bhante, yaÑ balavÈ puriso
daÄhÈya vÈlarajjuyÈ -pa- aÔÔhimiÒjaÑ Èhacca tiÔÔheyyÈti.
ŒrocayÈmi vo bhikkhave, paÔivedayÈmi vo bhikkhave, yathÈ etadeva
tassa varaÑ dussÊlassa -pa- kasambujÈtassa, yaÑ balavÈ puriso daÄhÈya
vÈlarajjuyÈ ubho ja~ghÈ veÔhetvÈ -pa- aÔÔhimiÒjaÑ Èhacca tiÔÔheyya. TaÑ
kissa hetu? TatonidÈnaÑ hi so bhikkhave maraÓaÑ vÈ nigaccheyya
maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ, na tveva tappaccayÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyya. YaÒca kho so
bhikkhave dussÊlo -pa- kasambujÈto khattiyamahÈsÈlÈnaÑ vÈ
brÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ vÈ gahapatimahÈsÈlÈnaÑ vÈ abhivÈdanaÑ sÈdiyati,
taÑ hi tassa bhikkhave hoti dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya, kÈyassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. (2)
TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho varaÑ, yaÑ balavÈ
puriso tiÓhÈya sattiyÈ teladhotÈya paccorasmiÑ pahareyya, yaÑ vÈ
khattiyamahÈsÈlÈnaÑ vÈ brÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ vÈ gahapatimahÈsÈlÈnaÑ
vÈ aÒjalikammaÑ sÈdiyeyyÈti. Etadeva bhante varaÑ, yaÑ
khattiyamahÈsÈlÈnaÑ vÈ brÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ vÈ gahapatimahÈsÈlÈnaÑ
vÈ aÒjalikammaÑ sÈdiyeyya. DukkhaÑ hetaÑ bhante, yaÑ balavÈ puriso
tiÓhÈya sattiyÈ teladhotÈya paccorasmiÑ pahareyyÈti.
ĀrocayÈmi vo bhikkhave, paÔivedayÈmi vo bhikkhave, yathÈ etadeva
tassa varaÑ dussÊlassa -pa- kasambujÈtassa, yaÑ balavÈ puriso tiÓhÈya
sattiyÈ teladhotÈya paccorasmiÑ pahareyya. TaÑ kissa hetu? TatonidÈnaÑ
hi so bhikkhave maraÓaÑ vÈ nigaccheyya maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ, na
tveva tappaccayÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ
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vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyya. YaÒca kho so bhikkhave dussÊlo
pÈpadhammo -pa- kasambujÈto khattiyamahÈsÈlÈnaÑ vÈ
brÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ vÈ gahapatimahÈsÈlÈnaÑ vÈ aÒjalikammaÑ sÈdiyati,
taÑ hi tassa bhikkhave hoti dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya, kÈyassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. (3)
TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho varaÑ, yaÑ balavÈ
puriso tattena ayopaÔÔena Èdittena sampajjalitena sajotibh|tena kÈyaÑ
sampaliveÔheyya, yaÑ vÈ khattiyamahÈsÈlÈnaÑ vÈ brÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ
vÈ gahapatimahÈsÈlÈnaÑ vÈ saddhÈdeyyaÑ cÊvaraÑ paribhuÒjeyyÈti.
Etadeva bhante varaÑ, yaÑ khattiyamahÈsÈlÈnaÑ vÈ -pa- saddhÈdeyyaÑ
cÊvaraÑ paribhuÒjeyya. DukkhaÑ hetaÑ bhante, yaÑ balavÈ puriso tattena
ayopaÔÔena Èdittena sampajjalitena sajotibh|tena kÈyaÑ sampaliveÔheyyÈti.
ŒrocayÈmi vo bhikkhave, paÔivedayÈmi vo bhikkhave, yathÈ etadeva
tassa varaÑ dussÊlassa -pa- kasambujÈtassa, yaÑ balavÈ puriso tattena
ayopaÔÔena Èdittena sampajjalitena sajotibh|tena kÈyaÑ sampaliveÔheyya.
TaÑ kissa hetu? TatonidÈnaÑ hi so bhikkhave maraÓaÑ vÈ nigaccheyya
maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ, na tveva tappaccayÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyya. YaÒca kho so
bhikkhave dussÊlo -pa- kasambujÈto khattiyamahÈsÈlÈnaÑ vÈ
brÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ vÈ gahapatimahÈsÈlÈnaÑ vÈ saddhÈdeyyaÑ cÊvaraÑ
paribhuÒjati, taÑ hi tassa bhikkhave hoti dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya,
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ
upapajjati. (4)
TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho varaÑ, yaÑ balavÈ
puriso tattena ayosa~kunÈ mukhaÑ vivaritvÈ tattaÑ lohaguÄaÑ ÈdittaÑ
sampajjalitaÑ sajotibh|taÑ mukhe pakkhipeyya, taÑ tassa oÔÔhampi
daheyya1, mukhampi daheyya, jivhampi daheyya, kaÓÔhampi daheyya,
urampi2 daheyya, antampi antaguÓampi ÈdÈya adhobhÈgÈ3 nikkhameyya,
yaÑ vÈ khattiyamahÈsÈlÈnaÑ vÈ brÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ vÈ
gahapatimahÈsÈlÈnaÑ vÈ saddhÈdeyyaÑ
______________________________________________________________
1. aheyya (katthaci)
2. Ma 3. 224 Devad|tasutte pana “udarampi” iti videsapÈÔho dissati.
3. AdhobhÈgaÑ (Ka)
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piÓÉapÈtaÑ paribhuÒjeyyÈti. Etadeva bhante varaÑ, yaÑ
khattiyamahÈsÈlÈnaÑ vÈ brÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ vÈ gahapatimahÈsÈlÈnaÑ
vÈ saddhÈdeyyaÑ piÓÉapÈtaÑ paribhuÒjeyya. DukkhaÑ hetaÑ bhante, yaÑ
balavÈ puriso tattena ayosa~kunÈ mukhaÑ vivaritvÈ tattaÑ lohaguÄaÑ
ÈdittaÑ sampajjalitaÑ sajotibh|taÑ mukhe pakkhipeyya, taÑ tassa oÔÔhampi
daheyya, mukhampi daheyya, jivhampi daheyya, kaÓÔhampi daheyya,
urampi daheyya, antampi antaguÓampi ÈdÈya adhobhÈgaÑ nikkhameyyÈti.
ŒrocayÈmi vo bhikkhave, paÔivedayÈmi vo bhikkhave, yathÈ etadeva
tassa varaÑ dussÊlassa -pa- kasambujÈtassa, yaÑ balavÈ puriso tattena
ayosa~kunÈ mukhaÑ vivaritvÈ tattaÑ lohaguÄaÑ ÈdittaÑ sampajjalitaÑ
sajotibh|taÑ mukhe pakkhipeyya, taÑ tassa oÔÔhampi daheyya, mukhampi
daheyya, jivhampi daheyya, kaÓÔhampi daheyya, urampi daheyya, antampi
antaguÓampi ÈdÈya adhobhÈgaÑ nikkhameyya. TaÑ kissa hetu?
TatonidÈnaÑ hi so bhikkhave maraÓaÑ vÈ nigaccheyya maraÓamattaÑ vÈ
dukkhaÑ, na tveva tappaccayÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyya. YaÒca kho so bhikkhave dussÊlo
pÈpadhammo -pa- kasambujÈto khattiyamahÈsÈlÈnaÑ vÈ
brÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ vÈ gahapatimahÈsÈlÈnaÑ vÈ saddhÈdeyyaÑ
piÓÉapÈtaÑ paribhuÒjati, taÑ hi tassa hoti dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya,
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ
upapajjati. (5)
TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho varaÑ, yaÑ balavÈ
puriso sÊse vÈ gahetvÈ khandhe vÈ gahetvÈ tattaÑ ayomaÒcaÑ vÈ ayopÊÔhaÑ
vÈ abhinisÊdÈpeyya vÈ abhinipajjÈpeyya vÈ, yaÑ vÈ khattiyamahÈsÈlÈnaÑ vÈ
brÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ vÈ gahapatimahÈsÈlÈnaÑ vÈ saddhÈdeyyaÑ
maÒcapÊÔhaÑ1 paribhuÒjeyyÈti. Etadeva bhante varaÑ, yaÑ
khattiyamahÈsÈlÈnaÑ vÈ brÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ vÈ gahapatimahÈsÈlÈnaÑ
vÈ saddhÈdeyyaÑ maÒcapÊÔhaÑ paribhuÒjeyya. DukkhaÑ hetaÑ bhante,
yaÑ balavÈ puriso sÊse vÈ gahetvÈ khandhe vÈ gahetvÈ tattaÑ ayomaÒcaÑ
vÈ ayopÊÔhaÑ vÈ abhinisÊdÈpeyya vÈ abhinipajjÈpeyya vÈti.
______________________________________________________________
1. MaÒcaÑ vÈ pÊÔhaÑ vÈ (Ka)
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ŒrocayÈmi vo bhikkhave, paÔivedayÈmi vo bhikkhave, yathÈ etadeva
tassa varaÑ dussÊlassa -pa- kasambujÈtassa, yaÑ balavÈ puriso sÊse vÈ
gahetvÈ khandhe vÈ gahetvÈ tattaÑ ayomaÒcaÑ vÈ ayopÊÔhaÑ vÈ
abhinisÊdÈpeyya vÈ abhinipajjÈpeyya vÈ. TaÑ kissa hetu? TatonidÈnaÑ hi so
bhikkhave maraÓaÑ vÈ nigaccheyya maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ, na tveva
tappaccayÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ
nirayaÑ upapajjeyya. YaÒca kho so bhikkhave dussÊlo pÈpadhammo -pakasambujÈto khattiyamahÈsÈlÈnaÑ vÈ brÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ vÈ
gahapatimahÈsÈlÈnaÑ vÈ saddhÈdeyyaÑ maÒcapÊÔhaÑ paribhuÒjati, taÑ hi
tassa bhikkhave hoti dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya, kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. (6)
TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho varaÑ, yaÑ balavÈ
puriso uddhaÑpÈdaÑ adhosiraÑ gahetvÈ tattÈya lohakumbhiyÈ pakkhipeyya
ÈdittÈya sampajjalitÈya sajotibh|tÈya, so tattha pheÓuddehakaÑ paccamÈno
sakimpi uddhaÑ gaccheyya, sakimpi adho gaccheyya, sakimpi tiriyaÑ
gaccheyya, yaÑ vÈ khattiyamahÈsÈlÈnaÑ vÈ brÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ vÈ
gahapatimahÈsÈlÈnaÑ vÈ saddhÈdeyyaÑ vihÈraÑ paribhuÒjeyyÈti. Etadeva
bhante varaÑ, yaÑ khattiyamahÈsÈlÈnaÑ vÈ brÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ vÈ
gahapatimahÈsÈlÈnaÑ vÈ saddhÈdeyyaÑ vihÈraÑ paribhuÒjeyya. DukkhaÑ
hetaÑ bhante, yaÑ balavÈ puriso uddhaÑpÈdaÑ adhosiraÑ gahetvÈ tattÈya
lohakumbhiyÈ pakkhipeyya ÈdittÈya sampajjalitÈya sajotibh|tÈya, so tattha
pheÓuddehakaÑ paccamÈno sakimpi uddhaÑ gaccheyya, sakimpi adho
gaccheyya, sakimpi tiriyaÑ gaccheyyÈti.
ŒrocayÈmi vo bhikkhave, paÔivedayÈmi vo bhikkhave, yathÈ etadeva
tassa varaÑ dussÊlassa pÈpadhammassa -pa- kasambujÈtassa, yaÑ balavÈ
puriso uddhaÑpÈdaÑ adhosiraÑ gahetvÈ -pa- sakimpi tiriyaÑ gaccheyya.
TaÑ kissa hetu? TatonidÈnaÑ hi so bhikkhave maraÓaÑ vÈ nigaccheyya
maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ, na tveva tappaccayÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyya. YaÒca kho so
bhikkhave dussÊlo pÈpadhammo -pa- kasambujÈto khattiyamahÈsÈlÈnaÑ vÈ
brÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ vÈ gahapatimahÈsÈlÈnaÑ vÈ saddhÈdeyyaÑ vihÈraÑ
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paribhuÒjati, taÑ hi tassa bhikkhave hoti dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya,
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ
upapajjati. (7)
TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “yesaÒca1 mayaÑ
paribhuÒjÈma cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈraÑ2,
tesaÑ te kÈrÈ mahapphalÈ bhavissanti mahÈnisaÑsÈ, amhÈkaÒcevÈyaÑ
pabbajjÈ avaÒjhÈ bhavissati saphalÈ sa-udrayÈ”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave
sikkhitabbaÑ. AttatthaÑ vÈ bhikkhave sampassamÈnena alameva
appamÈdena sampÈdetuÑ, paratthaÑ vÈ bhikkhave sampassamÈnena
alameva appamÈdena sampÈdetuÑ, ubhayatthaÑ vÈ bhikkhave
sampassamÈnena alameva appamÈdena sampÈdetunti.
Idamavoca BhagavÈ3, imasmiÑ ca pana veyyÈkaraÓasmiÑ bhaÒÒamÈne
saÔÔhimattÈnaÑ bhikkh|naÑ uÓhaÑ lohitaÑ mukhato uggaÒchi4, saÔÔhimattÈ
bhikkh| sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattiÑsu “sudukkaraÑ BhagavÈ
sudukkaraÑ BhagavÈ”ti, saÔÔhimattÈnaÑ bhikkh|naÑ anupÈdÈya Èsavehi
cittÈni vimucciÑs|ti. . AÔÔhamaÑ.
9. Sunettasutta
73. * Bh|tapubbaÑ bhikkhave Sunetto nÈma satthÈ ahosi titthakaro
kÈmesu vÊtarÈgo. Sunettassa kho pana bhikkhave satthuno anekÈni
sÈvakasatÈni ahesuÑ, Sunetto satthÈ sÈvakÈnaÑ brahmalokasahabyatÈya
dhammaÑ desesi. Ye kho pana bhikkhave5 Sunettassa satthuno
brahmalokasahabyatÈya dhammaÑ desentassa cittÈni nappasÈdesuÑ, te
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ
upapajjiÑsu. Ye kho pana bhikkhave Sunettassa satthuno
brahmalokasahabyatÈya dhammaÑ desentassa cittÈni pasÈdesuÑ, te kÈyassa
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjiÑsu.
Bh|tapubbaÑ bhikkhave M|gapakkho nÈma satthÈ ahosi -pa- Aranemi
nÈma satthÈ ahosi -pa- KuddÈlako6 nÈma satthÈ ahosi -pa- HatthipÈlo nÈma
satthÈ ahosi -pa- JotipÈlo nÈma satthÈ ahosi -pa- Arako nÈma satthÈ ahosi
titthakaro kÈmesu
______________________________________________________________
1. YesaÑ (?)
2. ...parikkhÈrÈnaÑ (SÊ, SyÈ, Ka)
4. Uggacchi (Ka)
5. Ye kho bhikkhave (SÊ, SyÈ)

3. Idamavoca BhagavÈ -pa- (Ka)
* HeÔÔhÈ 326, 476 piÔÔhesupi.
6. KuddÈlo (SÊ, SyÈ)

7. MahÈvagga
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vÊtarÈgo. Arakassa kho pana bhikkhave satthuno anekÈni sÈvakasatÈni
ahesuÑ, Arako nÈma satthÈ sÈvakÈnaÑ brahmalokasahabyatÈya dhammaÑ
desesi. Ye kho pana bhikkhave Arakassa satthuno brahmalokasahabyatÈya
dhammaÑ desentassa cittÈni nappasÈdesuÑ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ uppajjiÑsu. Ye kho pana bhikkhave
Arakassa satthuno brahmalokasahabyatÈya dhammaÑ desentassa cittÈni
pasÈdesuÑ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ
upapajjiÑsu.
TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, yo ime satta satthÈre titthakare kÈmesu
vÊtarÈge anekasataparivÈre sasÈvakasaÑghe paduÔÔhacitto akkoseyya
paribhÈseyya, bahuÑ so apuÒÒaÑ pasaveyyÈti. EvaÑ bhante. Yo bhikkhave
ime satta SatthÈre titthakare kÈmesu vÊtarÈge anekasataparivÈre
sasÈvakasaÑghe paduÔÔhacitto akkoseyya paribhÈseyya, bahuÑ so apuÒÒaÑ
pasaveyya. Yo ekaÑ diÔÔhisampannaÑ puggalaÑ paduÔÔhacitto akkosati
paribhÈsati, ayaÑ tato bahutaraÑ apuÒÒaÑ pasavati. TaÑ kissa hetu?
NÈhaÑ bhikkhave ito bahiddhÈ evar|piÑ khantiÑ vadÈmi, yathÈmaÑ
sabrahmacÈrÊsu.
TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “na no sabrahmacÈrÊsu1
cittÈni paduÔÔhÈni bhavissantÊ”ti, evaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti. .
NavamaÑ.
10. Arakasutta
74. Bh|tapubbaÑ bhikkhave Arako nÈma satthÈ ahosi titthakaro
kÈmesu vÊtarÈgo. Arakassa kho pana bhikkhave satthuno anekÈni
sÈvakasatÈni ahesuÑ, Arako satthÈ sÈvakÈnaÑ evaÑ dhammaÑ deseti
“appakaÑ brÈhmaÓa jÊvitaÑ manussÈnaÑ parittaÑ lahukaÑ2 bahudukkhaÑ
bahupÈyÈsaÑ mantÈyaÑ3 boddhabbaÑ, kattabbaÑ kusalaÑ, caritabbaÑ
brahmacariyaÑ, natthi jÈtassa amaraÓaÑ.
______________________________________________________________
1. Na tveva amhaÑ sabrahmacÈrÊsu (SyÈ) AÑ 2. 313 piÔÔhe aÒÒathÈ dissati.
2. LahusaÑ (®ÊkÈ)
3. MantÈya (sabbattha) ®ÊkÈ passitabbÈ.
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SeyyathÈpi brÈhmaÓa tiÓagge ussÈvabindu s|riye uggacchante
khippaÑyeva paÔivigacchati, na ciraÔÔhitikaÑ hoti. Evameva kho brÈhmaÓa
ussÈvabind|pamaÑ jÊvitaÑ manussÈnaÑ parittaÑ lahukaÑ bahudukkhaÑ
bahupÈyÈsaÑ mantÈyaÑ boddhabbaÑ, kattabbaÑ kusalaÑ, caritabbaÑ
brahmacariyaÑ, natthi jÈtassa amaraÓaÑ.
SeyyathÈpi brÈhmaÓa thullaphusitake deve vassante udakabubbuÄaÑ1
khippaÑyeva paÔivigacchati, na ciraÔÔhitikaÑ hoti. Evameva kho brÈhmaÓa
udakabubbuÄ|pamaÑ jÊvitaÑ manussÈnaÑ parittaÑ lahukaÑ bahudukkhaÑ
bahupÈyÈsaÑ mantÈyaÑ boddhabbaÑ, kattabbaÑ kusalaÑ, caritabbaÑ
brahmacariyaÑ, natthi jÈtassa amaraÓaÑ.
SeyyathÈpi brÈhmaÓa udake daÓÉarÈji khippaÑyeva paÔivigacchati, na
ciraÔÔhitikÈ hoti. Evameva kho brÈhmaÓa udake daÓÉarÈj|pamaÑ jÊvitaÑ
manussÈnaÑ parittaÑ -pa- natthi jÈtassa amaraÓaÑ.
SeyyathÈpi brÈhmaÓa nadÊ pabbateyyÈ d|ra~gamÈ sÊghasotÈ hÈrahÈrinÊ.
Natthi so khaÓo vÈ layo vÈ muhutto vÈ. YaÑ sÈ2 Èvattati3, atha kho sÈ
gacchateva vattateva sandateva. Evameva kho brÈhmaÓa
nadÊpabbateyy|pamaÑ jÊvitaÑ manussÈnaÑ parittaÑ lahukaÑ -pa- natthi
jÈtassa amaraÓaÑ.
SeyyathÈpi brÈhmaÓa balavÈ puriso jivhagge kheÄapiÓÉaÑ saÑy|hitvÈ
akasireneva vameyya4. Evameva kho brÈhmaÓa kheÄapiÓÉ|pamaÑ jÊvitaÑ
manussÈnaÑ parittaÑ -pa- natthi jÈtassa amaraÓaÑ.
SeyyathÈpi brÈhmaÓa divasaÑsantatte ayokaÔÈhe maÑsapesi5 pakkhittÈ
khippaÑyeva paÔivigacchati, na ciraÔÔhitikÈ hoti. Evameva kho brÈhmaÓa
maÑsapes|pamaÑ jÊvitaÑ manussÈnaÑ parittaÑ -pa- natthi jÈtassa
amaraÓaÑ.
SeyyathÈpi brÈhmaÓa gÈvÊ vajjhÈ ÈghÈtanaÑ nÊyamÈnÈ yaÑ yadeva
pÈdaÑ uddharati, santikeva hoti vadhassa, santikeva maraÓassa. Evameva
kho brÈhmaÓa govajjh|pamaÑ6 jÊvitaÑ manussÈnaÑ parittaÑ lahukaÑ
bahudukkhaÑ
______________________________________________________________
1. UdakapupphuÄaÑ (Ka)
3. Tharati (SÊ), dharati (SyÈ), avatiÔÔheyya (?)
5. MaÑsapesÊ (SÊ, SyÈ)

2. YÈya (Ka)
4. PatÈpeyya (Ka)
6. GÈvÊvajjh|pamaÑ (SÊ, SyÈ)

7. MahÈvagga
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bahupÈyÈsaÑ mantÈyaÑ boddhabbaÑ, kattabbaÑ kusalaÑ, caritabbaÑ
brahmacariyaÑ, natthi jÈtassa amaraÓan”ti.
Tena kho pana bhikkhave samayena manussÈnaÑ saÔÔhivassasahassÈni
ÈyuppamÈÓaÑ ahosi, paÒcavassasatikÈ kumÈrikÈ alaÑpateyyÈ ahosi. Tena
kho pana bhikkhave samayena manussÈnaÑ chaÄeva ÈbÈdhÈ ahesuÑ sÊtaÑ
uÓhaÑ jÊghacchÈ pipÈsÈ uccÈro passÈvo. So hi nÈma bhikkhave Arako satthÈ
evaÑ dÊghÈyukesu manussesu evaÑ ciraÔÔhitikesu evaÑ appÈbÈdhesu
sÈvakÈnaÑ evaÑ dhammaÑ desessati “appakaÑ brÈhmaÓa jÊvitaÑ
manussÈnaÑ parittaÑ lahukaÑ bahudukkhaÑ bahupÈyÈsaÑ mantÈyaÑ
boddhabbaÑ, kattabbaÑ kusalaÑ, caritabbaÑ brahmacariyaÑ, natthi jÈtassa
amaraÓan”ti.
Etarahi taÑ bhikkhave sammÈ vadamÈno vadeyya “appakaÑ jÊvitaÑ
manussÈnaÑ parittaÑ lahukaÑ bahudukkhaÑ bahupÈyÈsaÑ mantÈyaÑ
boddhabbaÑ, kattabbaÑ kusalaÑ, caritabbaÑ brahmacariyaÑ, natthi jÈtassa
amaraÓan”ti. Etarahi bhikkhave yo ciraÑ jÊvati, so vassasataÑ appaÑ vÈ
bhiyyo. VassasataÑ kho pana bhikkhave jÊvanto tÊÓiyeva utusatÈni jÊvati,
utusataÑ hemantÈnaÑ, utusataÑ gimhÈnaÑ, utusataÑ vassÈnaÑ. TÊÓi kho
pana bhikkhave utusatÈni jÊvanto dvÈdasa1 yeva mÈsasatÈni jÊvati. CattÈri
mÈsasatÈni hemantÈnaÑ, cattÈri mÈsasatÈni gimhÈnaÑ, cattÈri mÈsasatÈni
vassÈnaÑ. DvÈdasa kho pana bhikkhave mÈsasatÈni jÊvanto catuvÊsatiyeva
addhamÈsasatÈni jÊvati, aÔÔhaddhamÈsasatÈni hemantÈnaÑ,
aÔÔhaddhamÈsasatÈni gimhÈnaÑ, aÔÔhaddhamÈsasatÈni vassÈnaÑ. CatuvÊsati
kho pana bhikkhave addhamÈsasatÈni jÊvanto chattiÑsaÑyeva rattisahassÈni
jÊvati, dvÈdasa rattisahassÈni hemantÈnaÑ, dvÈdasa rattisahassÈni
gimhÈnaÑ, dvÈdasa rattisahassÈni vassÈnaÑ. ChattiÑsaÑ kho pana
bhikkhave rattisahassÈni jÊvanto dvesattatiyeva2 bhattasahassÈni bhuÒjati,
catuvÊsati bhattasahassÈni hemantÈnaÑ, catuvÊsati bhattasahassÈni
gimhÈnaÑ, catuvÊsati bhattasahassÈni vassÈnaÑ saddhiÑ mÈtuthaÒÒÈya
saddhiÑ bhattantarÈyena.
Tatrime bhattantarÈyÈ, kapimiddhopi bhattaÑ na bhuÒjati, dukkhitopi
bhattaÑ na bhuÒjati, byÈdhitopi bhattaÑ na bhuÒjati, uposathikopi bhattaÑ
na
______________________________________________________________
1. DvÈdasaÑ (SÊ, Ka)

2. DvesattatiÒÒeva (SyÈ), dvesattatiÒceva (Ka)
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bhuÒjati, alÈbhakenapi bhattaÑ na bhuÒjati. Iti kho bhikkhave mayÈ
vassasatÈyukassa manussassa Èyupi sa~khÈto1, ÈyuppamÈÓampi sa~khÈtaÑ,
ut|pi sa~khÈtÈ, saÑvaccharÈpi sa~khÈtÈ, mÈsÈpi sa~khÈtÈ, addhamÈsÈpi
sa~khÈtÈ, rattipi sa~khÈtÈ, divÈpi sa~khÈtÈ, bhattÈpi sa~khÈtÈ,
bhattantarÈyÈpi sa~khÈtÈ. 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. . DasamaÑ.
MahÈvaggo sattamo.
TassuddÈnaÑ
HirÊs|riyaÑ UpamÈ, DhammaÒÒ| PÈrichattakaÑ.
SakkaccaÑ BhÈvanÈ Aggi, Sunetta-arakena cÈti.
_____
8. Vinayavagga
1. PaÔhamavinayadharasutta
75. Sattahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu vinayadharo
hoti. Katamehi sattahi, ÈpattiÑ jÈnÈti, anÈpattiÑ jÈnÈti, lahukaÑ ÈpattiÑ
jÈnÈti, garukaÑ ÈpattiÑ jÈnÈti, sÊlavÈ hoti, pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto
viharati, ÈcÈragocarasampanno aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ, samÈdÈya
sikkhati sikkhÈpadesu, catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ,
ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. Imehi kho bhikkhave
sattahi dhammehi samannÈgato bhikkhu vinayadharo hotÊti. . PaÔhamaÑ.
______________________________________________________________
1. Sa~khÈtaÑ (?)

8. Vinayavagga
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2. Dutiyavinayadharasutta
76. Sattahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu vinayadharo
hoti. Katamehi sattahi, ÈpattiÑ jÈnÈti, anÈpattiÑ jÈnÈti, lahukaÑ ÈpattiÑ
jÈnÈti, garukaÑ ÈpattiÑ jÈnÈti, ubhayÈni kho panassa pÈtimokkhÈni
vitthÈrena svÈgatÈni honti suvibhattÈni suppavattÊni, suvinicchitÈni suttaso
anubyaÒjanaso, catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ, ÈsavÈnaÑ khayÈ
anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ
sacchikatvÈ upasampajja viharati. Imehi kho bhikkhave sattahi dhammehi
samannÈgato bhikkhu vinayadharo hotÊti. . DutiyaÑ.
3. Tatiyavinayadharasutta
77. Sattahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu vinayadharo
hoti. Katamehi sattahi, ÈpattiÑ jÈnÈti, anÈpattiÑ jÈnÈti, lahukaÑ ÈpattiÑ
jÈnÈti, garukaÑ ÈpattiÑ jÈnÈti, vinaye kho pana Ôhito hoti asaÑhÊro,
catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ
nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ, ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
upasampajja viharati. Imehi kho bhikkhave sattahi dhammehi samannÈgato
bhikkhu vinayadharo hotÊti. . TatiyaÑ.
4. Catutthavinayadharasutta
78. Sattahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu vinayadharo
hoti. Katamehi sattahi, ÈpattiÑ jÈnÈti, anÈpattiÑ jÈnÈti, lahukaÑ ÈpattiÑ
jÈnÈti, garukaÑ ÈpattiÑ jÈnÈti, anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati.
SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati, dibbena cakkhunÈ visuddhena
atikkantamÈnusakena, yathÈkamm|page satte pajÈnÈti, ÈsavÈnaÑ khayÈ
anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme
______________________________________________________________
* Vi 5. 242 piÔÔhepi.

+ Vi 5. 241 piÔÔhepi.
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sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. Imehi kho bhikkhave
sattahi dhammehi samannÈgato bhikkhu vinayadharo hotÊti. . CatutthaÑ.
5. PaÔhamavinayadharasobhanasutta
79. Sattahi bhikkhave dhammehi samannÈgato1 vinayadharo sobhati.
Katamehi sattahi, ÈpattiÑ jÈnÈti, anÈpattiÑ jÈnÈti, lahukaÑ ÈpattiÑ jÈnÈti,
garukaÑ ÈpattiÑ jÈnÈti, sÊlavÈ hoti -pa- samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu,
catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ
akasiralÈbhÊ, ÈsavÈnaÑ khayÈ -pa- sacchikatvÈ upasampajja viharati. Imehi
kho bhikkhave sattahi dhammehi samannÈgato vinayadharo sobhatÊti. .
PaÒcamaÑ.
6. Dutiyavinayadharasobhanasutta
80. Sattahi bhikkhave dhammehi samannÈgato vinayadharo sobhati.
Katamehi sattahi, ÈpattiÑ jÈnÈti, anÈpattiÑ jÈnÈti, lahukaÑ ÈpattiÑ jÈnÈti,
garukaÑ ÈpattiÑ jÈnÈti, ubhayÈni kho panassa pÈtimokkhÈni vitthÈrena
svÈgatÈni honti suvibhattÈni suppavattÊni suvinicchitÈni suttaso
anubyaÒjanaso, catunnaÑ jhÈnÈnaÑ -pa- akasiralÈbhÊ, ÈsavÈnaÑ khayÈ -pasacchikatvÈ upasampajja viharati. Imehi kho bhikkhave sattahi dhammehi
samannÈgato vinayadharo sobhatÊti. . ChaÔÔhaÑ.
7. Tatiyavinayadharasobhanasutta
81. Sattahi bhikkhave dhammehi samannÈgato vinayadharo sobhati.
Katamehi sattahi, ÈpattiÑ jÈnÈti, anÈpattiÑ jÈnÈti, lahukaÑ ÈpattiÑ jÈnÈti,
garukaÑ ÈpattiÑ jÈnÈti, vinaye kho pana Ôhito hoti asaÑhÊro, catunnaÑ
jhÈnÈnaÑ -pa- akasiralÈbhÊ, ÈsavÈnaÑ khayÈ -pa- sacchikatvÈ upasampajja
viharati. Imehi kho bhikkhave sattahi dhammehi samannÈgato vinayadharo
sobhatÊti. . SattamaÑ.
______________________________________________________________
1. SamannÈgato bhikkhu (SÊ, SyÈ, Ka) anantarasuttadvaye pana idaÑ pÈÔhanÈnattaÑ natthi.

8. Vinayavagga
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8. Catutthavinayadharasobhanasutta
82. Sattahi bhikkhave dhammehi samannÈgato1 vinayadharo sobhati.
Katamehi sattahi, ÈpattiÑ jÈnÈti, anÈpattiÑ jÈnÈti, lahukaÑ ÈpattiÑ jÈnÈti,
garukaÑ ÈpattiÑ jÈnÈti, anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati.
SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati, dibbena cakkhunÈ visuddhena
atikkantamÈnusakena -pa- ÈsavÈnaÑ khayÈ -pa- sacchikatvÈ upasampajja
viharati. Imehi kho bhikkhave sattahi dhammehi samannÈgato vinayadharo
sobhatÊti. . AÔÔhamaÑ.
9. SatthusÈsanasutta
83. Atha kho ÈyasmÈ UpÈli yena BhagavÈ tenupasa~kami upasa~kamitvÈ
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho
ÈyasmÈ UpÈli BhagavantaÑ etadavoca–
SÈdhu me bhante BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ desetu, yamahaÑ
Bhagavato dhammaÑ sutvÈ eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto
vihareyyanti. Ye kho tvaÑ UpÈli dhamme jÈneyyÈsi “ime dhammÈ na
ekantanibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya
nibbÈnÈya saÑvattantÊ”ti. EkaÑsena UpÈli dhÈreyyÈsi “neso dhammo neso
vinayo netaÑ SatthusÈsanan”ti. Ye ca kho tvaÑ UpÈli dhamme jÈneyyÈsi
“ime dhammÈ ekantanibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya
sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattantÊ”ti. EkaÑsena UpÈli dhÈreyyÈsi “eso
dhammo eso vinayo etaÑ SatthusÈsanan”ti. . NavamaÑ.
10. AdhikaraÓasamathasutta
84. Sattime bhikkhave adhikaraÓasamathÈ dhammÈ uppannuppannÈnaÑ
adhikaraÓÈnaÑ samathÈya v|pasamÈya. Katame satta, sammukhÈvinayo
______________________________________________________________
1. SamannÈgato bhikkhu (Ka)
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dÈtabbo, sativinayo dÈtabbo, am|Ähavinayo dÈtabbo, 1 paÔiÒÒÈtakaraÓaÑ
dÈtabbaÑ, yebhuyyasikÈ dÈtabbÈ, tassapÈpiyasikÈ dÈtabbÈ, tiÓavatthÈrako
dÈtabbo1. Ime kho bhikkhave satta adhikaraÓasamathÈ dhammÈ
uppannuppannÈnaÑ adhikaraÓÈnaÑ samathÈya v|pasamÈyÈti.
Vinayavaggo aÔÔhamo.
TassuddÈnaÑ
Caturo VinayadharÈ, caturo ceva SobhanÈ.
SÈsanaÑ AdhikaraÓa-samathenaÔÔhame dasÈti.
_____
9. SamaÓavagga
1. Bhikkhusutta
85. * SattannaÑ bhikkhave dhammÈnaÑ bhinnattÈ bhikkhu hoti.
KatamesaÑ sattannaÑ? SakkÈyadiÔÔhi bhinnÈ hoti, vicikicchÈ bhinnÈ hoti,
sÊlabbataparÈmÈso bhinno hoti, rÈgo bhinno hoti, doso bhinno hoti, moho
bhinno hoti, mÈno bhinno hoti. ImesaÑ kho bhikkhave sattannaÑ
dhammÈnaÑ bhinnattÈ bhikkhu hotÊti. . PaÔhamaÑ.
2. SamaÓasutta
86. SattannaÑ bhikkhave dhammÈnaÑ samitattÈ samaÓo hoti -pa-. .
DutiyaÑ.
3. BrÈhmaÓasutta
87. BÈhitattÈ brÈhmaÓo hoti -pa-. . TatiyaÑ.
4. Sottiyasutta
88. NissutattÈ2 sottiyo3 hoti -pa-. . CatutthaÑ.
______________________________________________________________
1-1. PaÔiÒÒÈtakaraÓaÑ, yebhuyyassikÈ, tassapÈpiyyassikÈ, tiÓavatthÈrako (SyÈ)
DÊ 3. 210 sa~gÊtisuttena ca Vi 2. 272 vinayena ca saÑsandetabbaÑ.
* Khu 7. 54; Khu 8. 39 piÔÔhesupi.
2. NissuttattÈ (SyÈ) Ma 1. 348 piÔÔhe passitabbaÑ.
3. Sotthiko (SÊ), sottiko (SyÈ)
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5. NhÈtakasutta
89. NhÈtattÈ nhÈtako1 hoti -pa-. . PaÒcamaÑ.
6. Vedag|sutta
90. ViditattÈ vedag| hoti -pa-. . ChaÔÔhaÑ.
7. Ariyasutta
91. ŒrakattÈ2 ariyo hoti -pa-. . SattamaÑ.
8. ArahÈsutta
92. ŒrakattÈ arahÈ hoti. KatamesaÑ sattannaÑ? SakkÈyadiÔÔhi ÈrakÈ
hoti, vicikicchÈ ÈrakÈ hoti, sÊlabbataparÈmÈso Èrako hoti, rÈgo Èrako hoti,
doso Èrako hoti, moho Èrako hoti, mÈno Èrako hoti. ImesaÑ kho bhikkhave
sattannaÑ dhammÈnaÑ ÈrakattÈ arahÈ hotÊti. . AÔÔhamaÑ.
9. Asaddhammasutta
93. Sattime bhikkhave asaddhammÈ. Katame satta? Assaddho hoti,
ahiriko hoti, anottappÊ hoti, appassuto hoti, kusÊto hoti, muÔÔhassati hoti,
duppaÒÒo hoti. Ime kho bhikkhave satta asaddhammÈti. . NavamaÑ.
10. Saddhammasutta
94. Sattime bhikkhave saddhammÈ. Katame satta? Saddho hoti, hirÊmÈ
hoti, ottappÊ hoti, bahussuto hoti, ÈraddhavÊriyo hoti, satimÈ hoti, paÒÒavÈ
hoti. Ime kho bhikkhave satta saddhammÈti. . DasamaÑ.
SamaÓavaggo navamo.
______________________________________________________________
1. NahÈtattÈ nahÈtako (SÊ, SyÈ)
2. ArahattÈ (SÊ), arÊ hatattÈ (Ka) Ma 1. 348 piÔÔhe PÈÄi AÔÔhakathÈÔÊkÈ passitabbÈ.
SyÈmapotthake pana sakalampi idaÑ sattamasuttaÑ natthi.
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TassuddÈnaÑ
BhikkhuÑ SamaÓo BrÈhmaÓo, Sottiyo ceva NhÈtako.
Vedag| Ariyo ArahÈ, AsaddhammÈ ca SaddhammÈti.
_____
10. Œhuneyyavagga
95. Sattime bhikkhave puggalÈ ÈhuneyyÈ -pa- dakkhiÓeyyÈ

aÒjalikaraÓÊyÈ anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katame satta, idha
bhikkhave ekacco puggalo cakkhusmiÑ aniccÈnupassÊ viharati aniccasaÒÒÊ
aniccapaÔisaÑvedÊ satataÑ samitaÑ abbokiÓÓaÑ cetasÈ adhimuccamÈno
paÒÒÈya pariyogÈhamÈno, so ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharati. AyaÑ kho bhikkhave paÔhamo puggalo Èhuneyyo pÈhuneyyo -paanuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco puggalo cakkhusmiÑ aniccÈnupassÊ
viharati aniccasaÒÒÊ aniccapaÔisaÑvedÊ satataÑ samitaÑ abbokiÓÓaÑ cetasÈ
adhimuccamÈno paÒÒÈya pariyogÈhamÈno, tassa apubbaÑ acarimaÑ
ÈsavapariyÈdÈnaÒca hoti jÊvitapariyÈdÈnaÒca. AyaÑ bhikkhave dutiyo
puggalo Èhuneyyo -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco puggalo cakkhusmiÑ aniccÈnupassÊ
viharati aniccasaÒÒÊ aniccapaÔisaÑvedÊ satataÑ samitaÑ abbokiÓÓaÑ cetasÈ
adhimuccamÈno paÒÒÈya pariyogÈhamÈno, so paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ antarÈparinibbÈyÊ hoti -pa- upahaccaparinibbÈyÊ
hoti -pa- asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti -pa- sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti -pauddhaÑsoto hoti akaniÔÔhagÈmÊ. AyaÑ bhikkhave sattamo puggalo
Èhuneyyo -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Ime kho bhikkhave satta
puggalÈ ÈhuneyyÈ pÈhuneyyÈ dakkhiÓeyyÈ aÒjalikaraÓÊyÈ anuttaraÑ
puÒÒakkhettaÑ lokassÈti. (1)
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96-622. Sattime bhikkhave puggalÈ ÈhuneyyÈ pÈhuneyyÈ -pa- anuttaraÑ
puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katame satta? Idha bhikkhave ekacco puggalo
cakkhusmiÑ dukkhÈnupassÊ viharati -pa- cakkhusmiÑ anattÈnupassÊ viharati
-pa- cakkhusmiÑ khayÈnupassÊ viharati -pa- cakkhusmiÑ vayÈnupassÊ
viharati -pa- cakkhusmiÑ virÈgÈnupassÊ viharati -pa- cakkhusmiÑ
nirodhÈnupassÊ viharati -pa- cakkhusmiÑ paÔinissaggÈnupassÊ viharati -pa-.
(2-8)
SotasmiÑ -pa-. GhÈnasmiÑ. JivhÈya. KÈyasmiÑ. ManasmiÑ -pa-. (948)
R|pesu -pa-. Saddesu. Gandhesu. Rasesu. PhoÔÔhabbesu. Dhammesu
-pa-. (49-96)
CakkhuviÒÒÈÓe -pa-. SotaviÒÒÈÓe. GhÈnaviÒÒÈÓe. JivhÈviÒÒÈÓe.
KÈyaviÒÒÈÓe. ManoviÒÒÈÓe -pa-. (97-144)
Cakkhusamphasse -pa-. Sotasamphasse. GhÈnasamphasse.
JivhÈsamphasse. KÈyasamphasse. Manosamphasse -pa-. (145-192)
CakkhusamphassajÈya vedanÈya -pa-. SotasamphassajÈya vedanÈya.
GhÈnasamphassajÈya vedanÈya. JivhÈsamphassajÈya vedanÈya.
KÈyasamphassajÈya vedanÈya. ManosamphassajÈya vedanÈya -pa-. (193240)
R|pasaÒÒÈya -pa-. SaddasaÒÒÈya. GandhasaÒÒÈya. RasasaÒÒÈya.
PhoÔÔhabbasaÒÒÈya. DhammasaÒÒÈya -pa-. (241-288)
R|pasaÒcetanÈya -pa-. SaddasaÒcetanÈya. GandhasaÒcetanÈya.
RasasaÒcetanÈya. PhoÔÔhabbasaÒcetanÈya. DhammasaÒcetanÈya -pa-. (289336)
R|pataÓhÈya -pa-. SaddataÓhÈya. GandhataÓhÈya. RasataÓhÈya.
PhoÔÔhabbataÓhÈya. DhammataÓhÈya -pa-. (337-384)
R|pavitakke -pa-. Saddavitakke. Gandhavitakke. Rasavitakke.
PhoÔÔhabbavitakke. Dhammavitakke -pa-. (385-432)
R|pavicÈre -pa-. SaddavicÈre. GandhavicÈre. RasavicÈre.
PhoÔÔhabbavicÈre. DhammavicÈre -pa-. (433-480)
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(PaÒcakkhandhe)1 -pa-. R|pakkhandhe. VedanÈkkhandhe. SaÒÒÈkkhandhe.
Sa~khÈrakkhandhe. ViÒÒÈÓakkhandhe aniccÈnupassÊ viharati -paDukkhÈnupassÊ viharati. AnattÈnupassÊ viharati. KhayÈnupassÊ viharati.
VayÈnupassÊ viharati. VirÈgÈnupassÊ viharati. NirodhÈnupassÊ viharati.
PaÔinissaggÈnupassÊ viharati -pa- lokassÈti. (481-528)
ChadvÈrÈrammaÓesvettha, viÒÒÈÓesu ca phassesu.
VedanÈsu ca dvÈrassa, suttÈ honti visuÑ aÔÔha.
SaÒÒÈ saÒcetanÈ taÓhÈ, vitakkesu vicÈre ca.
Gocarassa visuÑ aÔÔha, paÒcakkhandhe ca pacceke.
SoÄasasvettha m|lesu, aniccaÑ dukkhamanattÈ.
KhayÈ vayÈ virÈgÈ ca, nirodhÈ paÔinissaggÈ.
KamaÑ aÔÔhÈnupassanÈ, yojetvÈna visuÑ visuÑ.
SampiÓÉitesu sabbesu, honti paÒca satÈni ca.
AÔÔhavÊsati suttÈni, Èhuneyye ca vaggike2.
Œhuneyyavaggo dasamo.
_____
11. RÈgapeyyÈla
623. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya satta dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame
satta? Satisambojjha~go -pa- upekkhÈsambojjha~go. RÈgassa bhikkhave
abhiÒÒÈya ime satta dhammÈ bhÈvetabbÈti. (1)
624. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya satta dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame
satta? AniccasaÒÒÈ anattasaÒÒÈ asubhasaÒÒÈ ÈdÊnavasaÒÒÈ pahÈnasaÒÒÈ
virÈgasaÒÒÈ nirodhasaÒÒÈ. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya ime satta dhammÈ
bhÈvetabbÈti. (2)
______________________________________________________________
1. ( ) SÊ-SyÈ-potthakesu natthi.

2. ImÈ uddÈnagÈthÈyo SÊ-SyÈ-potthakesu natthi.
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625. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya satta dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame
satta? AsubhasaÒÒÈ maraÓasaÒÒÈ ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÈ sabbaloke
anabhiratasaÒÒÈ aniccasaÒÒÈ anicce dukkhasaÒÒÈ dukkhe anattasaÒÒÈ.
RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya ime satta dhammÈ bhÈvetabbÈti. (3)
626-652. RÈgassa bhikkhave pariÒÒÈya -pa-. ParikkhayÈya. PahÈnÈya.
KhÈyÈya. VayÈya. VirÈgÈya. NirodhÈya. CÈgÈya -pa- PaÔinissaggÈya ime
satta dhammÈ bhÈvetabbÈti. (4-30)
653-1132. Dosassa -pa-. Mohassa. Kodhassa. UpanÈhassa. Makkhassa.
PaÄÈsassa. IssÈya. Macchariyassa. MÈyÈya. SÈÔheyyassa. Thambhassa.
SÈrambhassa. MÈnassa. AtimÈnassa. Madassa. PamÈdassa. AbhiÒÒÈya -papariÒÒÈya. ParikkhayÈya. PahÈnÈya. KhayÈya. VayÈya. VirÈgÈya.
NirodhÈya. CÈgÈya. PaÔinissaggÈya -pa- ime satta dhammÈ bhÈvetabbÈti.
(31-510)
Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ
abhinandunti.
RÈgapeyyÈlaÑ niÔÔhitaÑ.

SattakanipÈtapÈÄi niÔÔhitÈ.

A~guttaranikÈye dutiyaganthe

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

AkusalarÈsi
57
AkkosakaparibhÈsako
220
Akkhanti-ÈdÊnavÈ
222
Akkhamo
99, 139
AkhaÓÉÈdi
30, 438
AgÈravo
6
AggikkhandhaÑ
495
Aggito vÈ
39
Aggo vipÈko
29
A~gÈrÈni
356
AcchariyÈ NandamÈtÈya
446
AÒjalikammaÑ
496
AÒÒÈbyÈkaraÓÈni
104
AÔÔhika~kal|pamÈ
85
AttakÈro
297
AttaÒÒ|
483
AntarÈkathÈ
149
AtiyÈcanako
120
Antojano
37
AtthaÒÒ|
130, 483
AtthapaÔisambhidÈppatto
99
Adhammacodaka
173
AdhivÈsanÈ
341
AdhuttÊ
32
AnÈgatabhayÈni
88
AnÈgÈmiphalaÑ
368

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

AnÈyussÈ
AniccÈ
AnutappÈ
AnupariyÈyapatho
AnussatÈnussariyaÑ
AppamÈdagÈravatÈ
AppicchakathÈ
Abb|Ähesiko
AbyÈkatavatthu
AbhabbaÔÔhÈnÈni
Abhabbo
AbhÈvitakÈyÈ
AbhiÓhaÑ
AbhivÈdanaÑ
AyaÑ puriso
ArakkheyyÈni
AraÒÒavanapatthÈni
ArahattaÑ
ArahÈ
Ariya
AriyakantÈni
AlabbhanÊyÈni
AlaÑsÈkaccho
AlaÑsÈjÊvo
AvisÈrado
AvÊtarÈgo

128
474
260
480
289
418
103
74
448
383
121
93
63
496
185
459
119
368
509
509
30
47, 53
71, 167
71, 168
179
98
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]
AsappurisadÈnÈni
AsabhÈgavuttiko
AsubhÈnupassÊ
AssÈjÈnÊyo
Assutavato
[Œ]
ŒghÈtapaÔivinayÈ
ŒghÈto
ŒtitheyyaÑ
ŒdiyÈ
Œdheyyamukho
ŒyukÈmo
Œyudo
ŒyuppamÈÓaÑ dÊghaÑ
ŒraÒÒikÈ
ŒraÒÒiko
ŒrambhajÈ
ŒrÈcÈrÊ
ŒvaraÓÈ
ŒvÈsamaccharinÊ
ŒvÈsiko
ŒvudhaÑ
ŒsavÈ tayo

PiÔÔha~ko
[I]

151
12
74, 126
217, 250
48
163
164
445
38
146
41
36
503
193
89
147
190
56
122
228
480
362

[I]
IcchÈ
IÓÈdÈnaÑ
Itipi so BhagavÈ
ItthÈdhippÈyo
Itthir|paÑ

PadÈnukkamo
ItthÊ
ItthÊ itthattaÑ
IddhividhaÑ
IndriyasaÑvaro
IssukinÊ

60, 319
440
14, 248
472
123

[U]
Ukkhittapaligho
74
UggatasarÊro
429
Uggaho
30
Uggo gahapati
42
UccÈkulÊnasaÑvattanikaÑ
213
UttarimanussadhammaÑ
375
Udakarahado
21
UdakÈÄhakasatÈni
45, 296
UdÈyÊ
162, 284
UpakkilesÈ
13-14
Upanisasampanno
17, 176
UpavÈÓo
171
UpÈsakacaÓÉÈlo
181
UpÈsakaratanaÑ
181
UpÈsakassa parÈbhavÈ
417
UbhatobhÈgavimutto
454
Ussa~kitaparisa~kito
112
[E]

493
309
2, 25
138
60

EkacÈrÊ
Eko anto
Eko dhammo
EttakaÑ ÈsavÈnaÑ khÊÓaÑ
EsikÈ

113
349
320
494
480
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ka ]

[O]
OkÈsapharaÓo
OttappabalaÑ
OtiÓÓacittÈ
OdÈtÈ
OparajjaÑ
Orabbhiko
Oruddho
Orohanto
OhitabhÈro
Ohitasoto

138
2
59
209
136
267
345
299
315
143
[ Ka ]

Kakudho
107
KaÔÔhaggi
432
KataÒÒ|
209
KammaÑ tividhaÑ
363
KammadÈyado
64
KammÈrÈmatÈ
102, 153
KalyÈÓamitto
369
KÈkacchamÈnÈ
262
KÈmaguÓÈ paÒca
359
KÈmÈ
5
KÈmÈnaÑ vipÈko
360
KÈyasakkhÊ
455
KÈraÓapÈlÊ
206
KÈlaÒÒ|
484
KÈladÈnÈni paÒca
35
KÈveyyÈ
94
Kimilo
216, 298, 460
KuÔumalakajÈto
486

KuddÈlako
KumÈrikÈ
KumÈriyo
Kulaputte ÈnisaÑsÈ
Kulaputto
Kul|pako
Kuhako
Ketabino
KodhanaÑ
KorakajÈto
Korabyo
Kosalo
[ Kha ]
KhattiyakaÒÒaÑ
Khattiyo
KhantÈ
Khanti-ÈnisaÑsÈ
Khamo
KhÈrakajÈto
Khippanisanti
KhÊÓanirayo
KhuddarÈjÈno
KhelapiÓÉaÑ

326
503
31
36
5
120
98
174
469
487
324
50
495
133
143
222
99, 141
486
176
186
320
502

[ Ga ]
GaÓÉo
GarahitÈ
GarukaraÓÈ
GavesÊ
GahapatikÈ

274
261
256
189
319
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PiÔÔha~ko

[ Ga ]
GÈmadhammÈ
GÈvÊ
GiddhÈ
GilÈnasÈlÈ
GilÈnupaÔÔhÈko
GilÈno
GihÊnaÑ anukampati
GÊtassarena
GuttadvÈrÈ
GuttadvÈro
G|thak|po
Gedho
GoghÈtako
GopÈnasiyo

190
502
60
125
127
126
230
219
122
62
353
275
267, 334
320

[ Gha ]
Ghammapareto
GharasuÓhÈ
Ghoraviso

165
467
227

[ Ca ]
Ca~kame ÈnisaÑsÈ
CakkhunÈ
CakkhuviÒÒeyyÈ
CaÓÉÈ
Catasso paÔisambhidÈ
CatukkuÓÉiko
CatutthaÑ jhÈnaÑ
CatunnaÒca ÈhÈrÈnaÑ
CatunnaÑ jhÈnÈnaÑ

24
16
332
67
422
165
347
478
482

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ca ]
CatunnaÑ dhammÈnaÑ
CandappabhÈ
CapalÈ
CampeyyakÈ
CÈgÈnussatiÑ
CÈtuddiso
CittakathÊ
Cirapabbajito
Cudito
CundÊ rÈjakumÈrÊ
CetanÈhaÑ kammaÑ vadÈmi
CetasÈ
CetasovinibandhÈ
CetokhilÈ
Codakena
CorÈ

477
321
174
441
254
119
51
101
172
29
363
24
218
217
172
319

[ Cha ]
Cha anuttariyÈni
Cha anussatiÔÔhÈnÈni
Cha aparihÈniyÈ
Cha ÈnisaÑsÈ
Cha dhammÈ
Cha dhammÈ sÈraÓÊyÈ
Cha nissÈraÓÊyÈ
ChannaÑ pÈtubhÈvo
Cha vivÈdam|lÈni
Cha samayÈ
ChaÄa~gasamannÈgatÈ
ChaÄabhijÈtiyo

286
277
274
336
290
256
259
384
295
281
295
337

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ

519

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo
[ Ja - Jha ]
JarÈdhammo
Javasampanno
JaÄo
JÈÓussoÓi
JÈtibh|makÈ
JÈlakajÈto
JeÔÔho putto
JhÈyatha bhikkhave

PiÔÔha~ko
65
251
154
438
322
486
131, 134
504

[ Ta ]
TatiyaÑ jhÈnaÑ
347
TathÈgatabalÈni
8, 365
TathÈgato
132
Tapusso
392
Tayo aggÊ
432
Tayo parihÈniyÈ
273
Titthakaro
501
TilamuggamÈsÈparaÓÓaÑ
482
Tisso
292, 387, 453
TÊÓa~gÈni
295
TÊÓi nidÈnÈni
298
TÊÓi satthÈni
429
TÊradassÊsakuÓa
323
[ Tha ]
Thale tiÔÔhati
Thero bhikkhu

403
97

[ Da ]
DantakaÔÔha-ÈnisaÑsÈ
DaÓÉarÈji

219
502

[ Da ]
DassanÈnuttariyaÑ
286
DÈnapati
33
DÈnaÑ dinnaÑ mahapphalaÑ 442
DÈne ÈnisaÑsÈ
34
DÈyako
27
DÈrukammiko
343
DÈliddiyaÑ
309
DiÔÔhippatto
455
DÊghacÈrikaÑ
224
DukkathÈ
159
Duggati
3
DutiyaÑ jhÈnaÑ
346
Dutiyo s|riyo
474
DuppaÔivinodayÈ
162
DullabhÈ paÒca (cha)
41, 149
DussÊlo
221,
209, 384
D|ra~gamÈ
502
DevatÈnussatiÑ
255
Devadatto
352
Devasamo
198
DovÈriko
481
Dve devatÈ
453
[ Dha ]
Dhammacodaka
DhammaÒÒ|
DhammapariyÈyaÑ
DhammapariyÈyo
DhammamaccharinÊ

173
130, 483
440
55
122
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A~guttaranikÈye dutiyaganthe

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Dha ]
DhammayogÈ
312
DhammavihÈrÊ
76
Dhammassavana
216
DhammÈnudhammappaÔipanno 209
DhammÈnussatiÑ
252
Dhammiko
132, 323
DhammaÑ pariyÈpuÓÈti
317
[ Na ]
NakulapitÈ
Nagaropama
NandamÈtÈ
Namo tassa
NÈgito
NÈgo
NÈnÈbhÈvo
NÈrado
NigrodharÈjÈ
Niddasavatth|ni
NibbedhikapariyÈyo
NiraggaÄo
Nissayo
NissÈraÓÊyÈ
NÊlÈ

261
478
295, 444
208
25, 300
142, 303
65
50
324
407, 425
358
75
238
214
208

[ Pa ]
PaÑsuk|likÈ
PacÈlÈyamÈno
PaccantimaÑ nagaraÑ
PaÒca alabbhanÊyÈni
PaÒca asamayÈ
PaÒca ÈdÊnavÈ

193
461
478
54
58
233

PadÈnukkamo
[ Pa ]
PaÒca ÈnisaÑsÈ
PaÒca ÔhÈnÈni
PaÒca dhanÈni
PaÒca dhammÈ
PaÒcannaÑ ratanÈnaÑ
pÈtubhÈvo
PaÒca porÈÓÈ
PaÒca byasanÈni
PaÒca macchariyÈni
PaÒca mahÈsupinÈ
PaÒca yodhÈjÊvÈ
PaÒca saÒÒÈ
PaÒca samayÈ
PaÒca satthÈro
PaÒca sampadÈ
PacchÈsamaÓo
PaÒÒattibahulo
PaÒÒÈbalaÑ
PaÒÒÈvimutto
PaÔisa~khÈ yoniso
PaÔibujjhitabbÈni
PaÔisevanÈ
PaÔhamo dhammo
PaÔhamaÑ jhÈnaÑ
Pattheti rajjaÑ
PadajÈtÈni
PadhÈniya~gÈni
Pannaddhajo
PannapalÈso
ParikuppÈ
ParikkhÈ

PiÔÔha~ko
233
37
47
67, 73
209
196
130
238
209
83
70
59
110
46, 130
120
77
9-10
455
341
95
341
102
346
134
320
57
75
486
129
480

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Pa ]
Pariyattibahulo
ParivajjanÈ
Parivitakko
ParisaÒÒ|
PÈkÈro
PÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto
PÈpamitto
PÈmojjaÑ
PÈricariyÈnuttariyaÑ
PÈricchattako
Pi~giyÈnÊ
PuggalaparoparaÒÒ|
PuÒÒÈbhisandÈ
PubbuÔÔhÈyiniyo
PubbenivÈsaÑ
Purisagatiyo satta
PurisÈdhippÈyÈ
Puriso

77
342
489
484
481
134, 229
368
18
288
486
206
484
45
31
15, 24
449
138
440
333
350
105, 116
499

[ Ba ]
BalÈni
BalipaÔiggÈhikÈ
BahuÑ sÈliyavakaÑ
BahujanaparivÈro

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ba ]

[ Pha ]
Phagguno
Phasso
PhÈsuvihÈrÈ
PheÓuddehakaÑ

521

217
227
482
101

Bahukicco
BahubalakÈyo
BahubhaÓÉo
BahubhÈÓi
Bahussuto
Bah|pakÈro
BÈhirakÈ
BÈÄhagilÈno
BÊjÈni
BuddhÈnussatiÑ
Bodhisatto
ByÈdhidhammo
Brahmasamo
BrÈhmaÓa
BrÈhmaÓagÈmo
BrÈhmaÓacaÓÉÈlo

102
481
225
222
51
189, 230
94
166
354
252
72
65
198
318, 508
25
201

[ Bha ]
BhattantarÈyÈ
BhattÈdako
Bhattuddesako
BhaddakaÑ maraÓaÑ
Bhaddaji
BhaddÈ devÊ
Bhabbo
BhayaÑ
Bhalliko
BhassÈrÈmo
BhÈvanÈ
BhÈvanÊyo

503
138
240
259
177
50
121
274
392
259
21, 342
228

522

A~guttaranikÈye dutiyaganthe

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PiÔÔha~ko
[ Ma ]

[ Bha ]
Bhikkhu
BhesajjaÑ
BhogacÈgÊ
BhogÈ
BhojanaÑ dadamÈno

PadÈnukkamo

508
482
113
226
35

[ Ma ]
MaÑsapesi
502
Macchiko
266
MattaÒÒ|
484
ManobhÈvanÊyabhikkhu 280, 283
MaraÓassati
268
MariyÈdo
199
MahÈkaccÈno
277
MahÈcundo
312
MahÈcoro
113
MahÈnadiyo
474
MahÈnÈmo
253
MahÈnigrodho
36
MahÈpaÒÒasaÑvattanikaÑ
213
MahÈbhogasaÑvattanikaÑ
213
MahÈmegho
40
MahÈsarÈ
474
MahÈsÈlÈ
37
MahesakkhasaÑvattanikaÑ
213
MÈtÈputtÈ
59
MÈtugÈmo
81
MÈ puÒÒÈnaÑ bhÈyittha
465
MigarÈjÈ
106
MigasÈlÈ
305

MicchÈvÈcÈ
MicchÈdiÔÔhikÈ
MicchÈvÈyÈmÈ
MittadubbhÊ
Mitto
MuÔÔhassati
MuÓÉo
M|gapakkho
MettaÑ
MethunÈ satta
Mom|ho
MoÄiyasÊvako

124
124
125
227
151, 421
219
51
500
116
438
146
313

[ Ya ]
YasakÈmo
YÈgu-ÈnisaÑsa
YodhÈjÊvÈ
YodhÈjÊv|pamÈ

42
218
78
79

[ Ra ]
RakkhitÈ
RatanÈnaÑ pÈtubhÈvo
RattaÒÒ|
Ratt|parato
Ratto kho duccaritaÑ karoti
RÈgo
RÈjakumÈrÊ
RÈjabhoggo
RÈjamahÈmatto
RÈjÈ cakkavattÊ
RÈjÈno
Rukkham|likÈ

144
148
100
191
431
314
27
138
400
130
183
193

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ La ]
LÈbhamaccharÊ
LÈbhÈnuttariyaÑ
LicchavÊ
Lolo
LohaguÄaÑ

232
287
208, 407
146
497

[ Va ]
VaÉÉhamÈno
VaÓijjÈ
VaÓÓakÈmo
Vassassa antarÈyÈ
VassakÈro
VÈcÈ subhÈsitÈ
Vijitasa~gÈmo
VijjÈbhÈgiyÈ
Vitakkabahulo
Vinayadharo
VinodanÈ
VimuttÈyatanÈni
VisÈrado
VÊriyabalaÑ
VuÉÉhapabbajito
Vedag|
VemattatÈ
VesiyÈgocaro
VoropitÈ

70
183
41
212
409
213
81
294
78
504
342
17
179
2, 9
69
509
359
112
380

[ Sa ]
SagÈravo
SaggakÈmo
SaggasaÑvattanikaÑ

7
42
213

PadÈnukkamo

523
PiÔÔha~ko

[ Sa ]
Sa~gaÓikÈrÈmo
369
Sa~gÈravo
202
SajjhÈyabahulo
78
SatibalaÑ
9
Satta-aggi
428
Satta aparihÈniyÈ
408, 412
Satta balÈni
398
Satta dhanÈni
399
Satta bhÈriyÈyo
467
Sattamo s|riyo
475
Satta vassÈni
465
Satta viÒÒÈÓaÔÔhitiyo
428
Satta saÒÒÈ
433
SatthugÈravatÈ
370
SaddhammaÔÔhitiyÈ
157
Saddhammaniyato
384
Saddhammasammosa
155
Saddhammo ciraÔÔhitiko
216,
298, 460
SaddhÈbalaÑ
9
SandiÔÔhiko
313
SapattakantÈ satta
469
Sappasir|pamÈ
86
SappurisadÈnÈni
152
Sappuriso
40
SabbaphÈliphullo
487
SambhinnamariyÈdo
200
SabhÈgavuttiko
13
SamaÓadukkhÈni
129
SamaÓasukhumÈlo
115
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A~guttaranikÈye dutiyaganthe

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

SamaÓa
SamasaddhÈ
SamÈdhi
SamÈdhibalaÑ
SamÈpatti
SammukhÈvinayo
SavanÈnuttariyaÑ
SahadhammikÈ
SahÈyakÈ
SÈmaÓero
SÈmuddikÈ
SÈrajjaÑ okkanto
SÈrÈdÈyinÊ
SÈriputto
SikkhÈnuttariyaÑ
SivathikÈya ÈdÊnavÈ
Sineru
Sitassa pÈtukammaÑ
SÊtibhÈvaÑ
SÊlavÈ
SÊlÈnussatiÑ
SÊho
SÊho senÈpati
SukathÈ
SukhakÈmo

319, 508
27
20
9
4
507
287
3
349
238
323
161, 178
71
168
288
235
474
189
379
100
253
107
32, 456
160
42

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Sa ]
Sukhasomanassabahulo
375
Sutadharo
105
Sutavato
48
Sunetto
326, 476, 500
SuparikkhataÑ
478
SekhabalÈni
1, 8
Seto
303
SoÓo
329
SotÈ
143
SovacassatÈ
420
SosÈnikÈdi
194
SaÑkiÓÓaparikho
74
SaÑghÈnussatiÑ
253
SaÑyogavisaÑyogo
440
SaÑvutakammanto
186
[ Ha ]
Hat|paniso

16, 175,
316, 472
HantÈ
144
HatthidammasÈrathi
143
HatthisÈriputto
344
HÈnabhÈgiyÈ
372
HirigÈravatÈ
419
HirÊbalaÑ
2
HÊnÈyÈtthanassa ÈdÊnavÈ
3

A~guttaranikÈye dutiyaganthe

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

PiÔÔha~kÈ

[A]
Akuppadhammopi = Api-akuppadhammo (SÊ, SyÈ, KaÑ)
Agathito = Agadhito (SyÈ, I, Ka)
AgÈriyabh|to = ŒgÈrikabh|to (SyÈ) AgÈrikabh|to Vi 3. 269 piÔÔhe.
AcittÊkatvÈ = AcittikatvÈ (I) AcitiÑkatvÈ (SyÈ) AcittiÑkatvÈ (Ka)
Acchecchi = Acchejji (SyÈ, KaÑ, Ka)
AjjhattaÑ susamÈhito = AjjhattupasamÈhito (SyÈ, Ka)
AjjhÈvasissati = AjjhÈvasati (SyÈ, Ka)
AjjhÈvasin’ti = AjjhÈvasanti (SyÈ) AjjhÈvasati (SÊ, Ka)
AjjhosannÈ = AjjhopannÈ (bah|su)
AÒÒataraÒÒataramethunasaÑyogaÑ = AÒÒataraÑ
methunasaÑyogaÑ (SÊ, SyÈ)
AÒÒova aÒÒaÑ = AÒÒo vÈ aÒÒaÑ vÈ (SÊ) AÒÒo vÈ aÒÒaÑ
(SyÈ, KaÑ) AÒÒo vÈ aÒÒaÑ (?)
AÔÔhiÑkatvÈ = AÔÔhikatvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
AttakÈmena = AtthakÈmena (SyÈ, Ka)
AttanÈ tesu yogaÑ = AttanÈ voyogaÑ (SÊ, SyÈ)
AticaritÈ = AticarituÑ (SyÈ) AticÈrittaÑ (Ka)
AtÊradakkhiÓiyÈ = AtÊradassaniyÈ (SyÈ) AtÊradassiyÈ (Ka)
Attha~gamÈya = AtthagamÈya (SÊ)

112
212
330
151
215
304
268
465
60
439
22
143
466
415
446
323
287
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A~guttaranikÈye dutiyaganthe

NÈnÈpÈÔhÈ
[A]
Atthodha labbhÈ = Attho idha labbhati (SyÈ) Attho idha labbhÈ (I)
AdhigatÈ = AdhigataÑ (sabbattha)
Adhigato = Avigato (Ka)
Adhipajjati = Adhigacchati (SÊ) PaÔipajjati (SyÈ)
AdhisÊle = AdhisÊlesu (SyÈ)
AdhobhÈgÈ = AdhobhÈgaÑ (Ka)
Anajjhosanno = AnajjhÈpanno (Ka) Anajjhopanno (SÊ, SyÈ)
AnanuvajjÈ ca viÒÒ|naÑ = AnanuvajjÈ viÒÒ|naÑ (SyÈ, KaÑ)
Anabhinandi = Anabhiraddhi (SÊ)
AnabhiratasaÒÒÈ = Sabbatthapi evameva dissati.
AnabhiratasaÒÒÊ = Sabbatthapi evameva dissati.
AnabhiratasaÒÒÈ = AnabhiratisaÒÒÈ (Ka)
AnabhiratasaÒÒÊ = AnabhiratisaÒÒÊ (Ka)
AnavatthacÈrikaÑ = AvatthÈnacÈrikaÑ (SyÈ)
AnavatthitÈ = AnavaÔÔhitato (SÊ, SyÈ, I)
AnantariyaÑ kammaÑ = ŒnantariyakammaÑ (SÊ)
AnantariyakammaÑ (SyÈ, I)
AnÈÄhiko = Anaddhiko (SyÈ, KaÑ)
AnuggahÊtaÑ = AnaggahÊtaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Anuggahitacitto = Anaggahitacitto (SÊ)
AnupubbiÑ kathaÑ = ŒnupubbikathaÑ (SÊ)
AnupubbikathaÑ (SyÈ, I, Ka)
Anusandahati = AnusaÓÔhÈti (SÊ)
AnumajjitvÈ = PaniÒjitvÈ (Ka)
AnussukÈ = AnissukÈ (SÊ, SyÈ)
AnuyantÈ = AnuyuttÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Anuyantesu = Anuyuttesu (SÊ)
AnelagalÈya = AnelagaÄÈya (SyÈ, KaÑ)
ApÈdÈ vÈ -pa- bahuppadÈ vÈ = ApÈdÈ vÈ -pa- bahuppÈdÈ vÈ (SÊ)
ApaviddhaÑ = ApaviÔÔhaÑ (SyÈ, KaÑ)
AppaÔivattiyaÑ = AppativattiyaÑ (SÊ)

PiÔÔha~kÈ
49
220
307
471
230
497
212
213
325
244
126
70
73
151
385
382
309
44
152
162
433
462
472
320
132
171
29
151
130

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

527
PiÔÔha~kÈ

[A]
AppaÔik|le paÔik|lasaÒÒÊ = ApaÔikk|le paÔikk|lasaÒÒÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 149
Appiyato vÈ dÈyÈdato = Appiyato vÈ dÈyÈdato vÈ (bah|su)
39, 152
Abbuhi = Abbahi (SÊ)
49
AbyÈpajjÈdhimutto = AbyÈpajjhÈdhimutto
(Vi 3. 270 piÔÔhe passitabbaÑ)
331
AbyÈpajjhena = AbyÈbajjhena (?)
198
Abhimattheyya = AbhimaÔÔheyya (SyÈ)
334
Abhisa~khÈsi = Abhisa~khÈresi (SyÈ, Ka)
324
Abhisambuddhoti paccaÒÒÈsiÑ = Abhisambuddho
paccaÒÒÈsiÑ (SÊ, SyÈ)
439
AmmakÈ ammakasaÒÒÈ = AmbakÈ ambakapaÒÒÈ (SÊ, I)
AmbakÈ ambakasaÒÒÈ (SyÈ, KaÑ)
AÑ 3. 367 piÔÔhepi.
306
ArahattaÑ = ArahattaphalaÑ (SÊ)
239
ArahattaÑ = ArahattaphalaÑ (Ka)
384
ArahaÑ = ArahantaÑ (Ka) ArahÈ (SyÈ)
129
ArahaÑ = ArahÈ (SyÈ, KaÑ) Arahanto (Ka)
380
AvajjhÈyanti = ApajjhÈyanti (Ma 1. 410 piÔÔhe.)
312
Avigatapemo = Adhigatapemo (SyÈ)
407
AvÊtarÈgo = AvigatarÈgo (Ka)
218
Asa~khyeyyo = Asa~kheyyo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
296
AsanthavavissÈsÊ = AsanthutavissÈsÊ (SÊ)
AsandhavavissÈsÊ (Ka)
120
AsampavedhÊ = Asampavedhi (SÊ, SyÈ)
478
AsitabyÈbha~giÑ = AsitabyÈbha~giÑ cepi (?)
5
AhaÒceva = AhaÒce (?)
48
AhiÑsakÈ = AbhisekÈ (SyÈ)
327
AhuÑ = Ahu (bah|su) Ah| (Ka-SÊ)
327

528

A~guttaranikÈye dutiyaganthe

NÈnÈpÈÔhÈ
[Œ]
ŒkiÒcaÒÒÈbhinivesÈ = AkiÒcanÈbhinivesÈ (SyÈ, Ka)
ŒdÈnaÑ = ŒdhÈnaÑ (SÊ, SyÈ)
ŒdÈtukÈmo = ŒdhÈtukÈmo (SÊ, SyÈ)
Œdento = Œdhento (SÊ, SyÈ)
Œdheyyamukho = Œdiyyamukho (SÊ) Œdeyyamukho (SyÈ, KaÑ)
Œdiyamukho (I)
ŒpÈthaÑ = ŒpÈtaÑ (Ka)
ŒpÈdessÈmÊ”ti = ŒpÈdessÈmi vajjÊti (Ka) DÊ 2. 61 piÔÔhepi.
ŒyasakyaÑ = ŒyasakkhaÑ (SyÈ)
ŒrakattÈ = ArahattÈ (SÊ) ArÊ hatattÈ (Ka)
Œrakkhati = SÈrakkhati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Œrakkhena = ŒrakkhÈya (SÊ)
ŒraÒÒikena = AraÒÒakena (Ka)
ŒraÒÒikÈ = AraÒÒakÈ (sabbattha)
ŒrambhajÈ = ŒrabbhajÈ (I, Ka) ŒrabhajÈ (SyÈ, KaÑ)
ŒrÈcÈriÑ = AnÈcÈriÑ (I)
ŒrÈmiko vÈ -pa- tamhÈ = ŒrÈmiko vÈ -pa- taÑ tamhÈ (Ka-SÊ, I)
ŒrÈmiko vÈ -pa- so taÑ tamhÈ (Ka-SÊ)
AÑ 3. 156 piÔÔhe pÈÔho yuttataro.
Œlepito = Œlimpito (SÊ, SyÈ)
Œvajjeyya = ŒvaÔÔeyya (SyÈ, KaÑ)
Œvattati = Tharati (SÊ) Dharati (SyÈ) AvatiÔÔheyya (?)
ŒviÒcheyyÈsi = ŒviÒjeyyÈsi (SÊ, SyÈ)

PiÔÔha~kÈ
319
429
429
429
145
332
409
471
509
376
32
88
193
147
190

301
475
23
502
462

[I]
IcchÈna~galakÈ = IcchÈna~galikÈ (SÊ)
25
Itissa hoti ubhayeneva avippaÔisÈroti = Itissa hoti avippaÔisÈro (SÊ, SyÈ) 40
ItohaÑ = IdhÈhaÑ (SyÈ, KaÑ) Ito hi kho ahaÑ (Ma 1. 232)
206

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[I]
IdamatthitaÑyeva = IdamaÔÔhitaÑyeva (SÊ, I)
IdaÑ vatvÈna = IdaÑ vatvÈ (SÊ, I) evamuparipi.
ImÈnissa = ImÈnettha (SÊ)
IssÈcÈrena = IcchÈcÈrena (SÊ) IssÈvÈdena (I)
[U]
Ukkudhito = UkkaÔÔhito (SÊ, I) UkkuÔÔhito (SyÈ, KaÑ)
UggaÒchi = Uggacchi (Ka)
UgghÈtitÈpi = UgghÈnitÈpi (SÊ)
UcchecchÈmi = UcchejjissÈmi (SyÈ) UcchijjissÈmi (Ka)
UÔÔhÈhikÈ = UÔÔhÈyikÈ (SyÈ, KaÑ, Ka)
Uttari = UttariÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Uttaruttari = UttaruttariÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
UdakabubbuÄaÑ = UdakapupphuÄaÑ (Ka)
UpaÔÔhÈpeti = UpaÔÔhapeti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
UpadahÈtabbo = Upadahitabbo (SÊ, SyÈ, I)
Upapajje vÈ = UpapajjaÑ vÈ (Ka-SÊ) Upapajja vÈ (?)
Upaparikkhanti = UpaparikkhantÈ (Ka)
UpalÈpanÈya = UpalÈpanÈ (Ka-SÊ, Ka)
Upalippati = Upalimpati (Ka)
Upalikkhanti = Upalikhanti (Ka)
UpÈrambhacitto = Sa-upÈrambhacitto (SyÈ, KaÑ)
UpÈsakapatikuÔÔho ca = UpÈsakapatikiÔÔho ca (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
UpÈsakapuÓÉarÊkaÒca = UpÈsakapuÓÉarÊko ca (I, Ka)
Ubbhidodako = Ubbhitodako (SyÈ, KaÑ, Ka)
[U]
UssÈraÓaÒÒeva = UssÈdanaÑyeva (SÊ, I)
UssadakajÈto = UsumakajÈto (katthaci) UssurakajÈto (Ka)
UsmudakajÈto (Ma 3. 107 piÔÔhe)
UssoÄhiÒÒeva paÒcamiÑ = UssoÄhÊyeva paÒcamÊ (SÊ)
hasati = Uhasati (Ka) Ohasati (SyÈ, KaÑ)

529
PiÔÔha~kÈ
193
28
183
32
203
500
60
409
32
56, 77
192
502
381
172
363
485
412
201
83
155
181
181
21
78
203
72
80
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PiÔÔha~kÈ

[]
hananti = Hananti (SÊ, I) Ohananti (SyÈ)

334

[E]
Evar|piÑ khantiÑ = Evar|paÑ khantaÑ (SyÈ)
EvaÑanatÊto”ti = EtaÑ anatÊtoti (SÊ)
EvaÑkaÔukaÑ = EvaÑdukkhaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)

326
285
310

[O]
Okkamma = Ukkamma (katthaci)
Ottappino = OttÈpÊno (SÊ)
OparajjaÑ = UparajjaÑ (SyÈ, I, Ka)

189
414
136

[ Ka ]
KaÒci = KiÒci (Ka)
303, 382
KaÔiÔÔhikaÑ = KaÔaÔÔhikaÑ (SÊ)
285
KaÔhalaÑ = KathalaÑ (Ka)
5
Kadali...paccattharaÓo = KÈdali...paccattharaÓo (SÊ)
43
KabaÄÊkÈrÈhÈrabhakkhÈnaÑ = KabaÄiÑkÈrÈhÈrabhakkhÈnaÑ
(SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
169
KammantÈpi nappavatteyyuÑ = Kammantopi na pavatteyya (Ka)
48
KallavÈÄaputtagÈme = KallavÈlamuttagÈme (SyÈ)
461
Kallitakusalo = KallatÈkusalo (SyÈ, KaÑ, Ka)
275
KavitÈ = KavikatÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) ®ÊkÈ oloketabbÈ.
94
KÈmanirodhagÈminÊ = KÈmÈnaÑ nirodhagÈminÊ (Ka)
EvaÑ vedanÈnirodhagÈminÊ-iccÈdÊsupi.
358
KÈmanirodho = KÈmÈnaÑ nirodho (Ka)
EvaÑ vedanÈnirodho-iccÈdÊsupi.
358
KÈmasaÑyojanÈtigÈ = KÈmasaÑyojanÈtitÈ (SyÈ)
327
KÈmaÑ = KÈme (SyÈ, KaÑ) DÊ 3. 199 piÔÔhepi.
214
KÈla~kato = KÈlakato (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
44
KÈlÈbhataÑ = KÈlagataÑ (Ka)
309
KÈlakiriyÈ = KÈlaÑkiriyÈ (Ka)
259
Kima~gaÑ = Kima~ga (SÊ, I)
190

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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PiÔÔha~kÈ

[ Ka ]
Kimime = KiÑ hime (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

312

KimilÈyaÑ = KimbilÈyaÑ (SÊ, I)

216

Kimilo = Kimbilo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

216

KuÔumalakajÈto = KuÉumalakajÈto (SÊ, SyÈ, I)

486

KuddÈlako = KuddÈlo (SÊ, SyÈ)

500

KuppanÊye = KupanÊye (SÊ, SyÈ, KaÑ) KopanÊye (I)

97

Kul|pake = Kulupake (SyÈ, I) Kul|page (SÊ)

226

KusobbhÈ = KussubbhÈ (SÊ) KussobbhÈ (SyÈ)

474

Ketabino = KeÔubhino (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

174

KokanadaÑ = KokanudaÑ (SyÈ, KaÑ)

209

KomÈrabrahmacariyaÑ = KomÈraÑ brahmacariyaÑ (SyÈ, Ka)

198

KorakajÈto = KokÈsakajÈto (SÊ, SyÈ) KosakajÈto (Ka)

487

KosÈrakkhaÑ = SokÈrakkhaÑ (SyÈ)

51

Koliyaputto = KoÄiyaputto (SÊ, SyÈ, Ka)

107

Kvacani = Kvacini (SÊ, SyÈ, I)

150

[ Kha ]
KhÊyadhammaÑ = KhÊyanadhammaÑ (SÊ)

236

KhÊlajÈto = KhilajÈto (SyÈ, I)

155

KhuddaÑ = KhudaÑ (SÊ, I) KhudhÈti sakkatÈnulomaÑ.

218

KhuddarÈjÈno = KuÉÉarÈjÈno (SÊ, SyÈ-®Ôha) KuddarÈjÈno (I)

320

Kho pana saÑghe therÈ = Kho saÑghattherÈ (Ka)

415

[ Ga ]
GathitÈ = GadhitÈ (SyÈ, I, Ka)

60

Garuno = Guruno (Ka)

31

GaruÑ karissÈma = GarukarissÈma (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

31

GÈmagÈmaÓiko = GÈmagÈmiko (SÊ, I)

265

GÈÄhaÑ = BÈÄhaÑ (SyÈ)

224
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A~guttaranikÈye dutiyaganthe

NÈnÈpÈÔhÈ
[ Ga ]
GilÈnÈ vuÔÔhito = “GilÈnabhÈvato vuÔÔhÈya Ôhito, bhÈvappadhÈno
hi ayaÑ niddeso”ti ®ÊkÈsaÑvaÓÓanÈ.
GihidhammÈ anapagato = GihidhammÈ anapeto (SÊ, I)
Gihidhammamanupagato (Ka)
GihÊnaÑ = GihiÑ (SyÈ) GihÊ (katthaci)
GÊveyyakÈya = GÊveyyakena (SyÈ, KaÑ, Ka)
GuyhaÒca tassa = Guyhamassa ca (SyÈ)
Guyhamassa = Guyhassa (Ka) GuyhaÑ assa (SÊ)
Gopade = Gopadake (SÊ, SyÈ)
Gopadesu = Gopphakapadesesu (Ka)
GopphakamattÈni = GopadamattÈni (SÊ, SyÈ)
Govajjh|pamaÑ = GÈvÊvajjh|pamaÑ (SÊ, SyÈ)

PiÔÔha~kÈ

263
35
230
14
421
421
165
475
475
502

[ Ca ]
CatukkuÓÉiko = CatuguÓÉiko (SÊ) CatukuÓÉiko (SyÈ, KaÑ, I)
CatukoÓÉiko (DÊ 3. 4 piÔÔhe.)
165
CatutthaÑ = CatutthiÑ (SÊ)
198
CatuddisÈ = CatuddisaÑ (Ka)
106
CatumahÈpathe = CÈtummahÈpathe (SÊ, I) CatummahÈpathe (SyÈ, KaÑ) 23
Candimas|riye = Candimasuriye (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
14
CÈtumahÈrÈjikÈ = CÈtummahÈrÈjikÈ (SÊ, SyÈ KaÑ, I)
254
CittuppÈdampi = CittuppÈdamattampi (SyÈ)
446
CittÈla~kÈracittaparikkhÈraÑ = CittÈla~kÈraÑ cittaparikkhÈraÑ (SÊ, SyÈ)
CittÈla~kÈracittaparikkhÈratthaÑ
(AÑ 3. 68 piÔÔhe)
443
CÊrikasaddo = CiriÄikÈsaddo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
348
CetasovinibandhÈ = CetovinibaddhÈ (SÈratthadÊpanÊÔÊkÈyaÑ)
218
Codito = Cudito (SÊ, SyÈ, I)
173
[ Cha ]
ChaÔÔitaÑ = ChaÉÉitaÑ (SÊ, SyÈ, I)
Chinnaparipantho = Chinnaparibandho (Ka)

285
220

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Ja ]
Ja~galÈnaÑ = Ja~gamÈnaÑ (SÊ, I)
JambumaÓÉassa = JambudÊpassa (SÊ) JambusaÓÉassa (SyÈ)
JÈtibh|makÈnaÑ = JÈtibh|mikÈnaÑ (SyÈ, I, Ka)
JÈÓussoÓi = JÈÓusoÓi (Ka)
JigÊsato = JigiÑsato (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
JÊvikaÑ = JÊvitaÑ (Ka)
JevanikaÒca = JevaniyaÒca (SÊ-®Ôha)

320
466
321
318
188
201
478

[ ®ha ]
®hapesuÑ = PesesuÑ (SyÈ, Ka)
®hassÈmahaÑ = TiÔÔheyyÈmahaÑ (SyÈ)

148
325

[ Ta ]
TaÑ saÒÒaÑ mÈ bahulamakÈsi = TaÑ saÒÒaÑ bahulaÑ kareyyÈsi (SyÈ)
TaÑ saÒÒaÑ bahulamakÈsi (Ka)
462
TaÑ hi tassa = TaÑ hissa (Ka)
268
TaÓhÈnirodho = TaÓhÈnirodhÈ (Ka-SÊ, SyÈ, Ka)
364
Tatuttari = TatuttariÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) Taduttari (Ka)
254
TathÈgatakova = TathÈgato (Ka)
323
Tattha upapannÈ = Tattha uppannÈ (SÊ) Tatth|papannÈ (SyÈ, KaÑ)
TatthupapannÈ (AÑ 1. 210 piÔÔhe)
254
Tapusso = Tapasso (I)
392
Tamevassa = Tadevassa (SÊ, SyÈ)
165
Tameva pÈpakammaÑ
pavedenti = Tatheva pÈpakaÑ kammaÑ pavedayanti(SÊ)
Tadeva pÈpakammaÑ pavedeti (SyÈ, KaÑ)
212
Tayo -pa- duvepi cÈti = YathÈbhataÑ -pa- paÒcamenacÈti (SÊ, SyÈ)
YathÈbhataÑ -pa- macchariyena cÈti (Ka)
233
TibbÈnaÑ = TippÈnaÑ (SÊ)
127
Tyassa = TyÈssa (Ka)
115
[ Tha ]
ThinaÑ = ThÊnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
ThinamiddhaÑ = ThÊnamiddhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

368
14
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[ Da ]
Daliddo = DaÄiddo (SÊ)
309
Daheyya = aheyya (aÒÒattha)
452, 497
DÈliddiyaÑ = DÈÄiddiyaÑ (SÊ)
309
DiÔÔhippatto = DiÔÔhappatto (Ka)
403
DiÔÔhe dhamme ca = DiÔÔheva dhamme (SÊ)
42
DiÔÔheva dhamme = DiÔÔhe vÈ dhamme (SÊ) yuttaÑ.
363
DivasaÑsantatte = Divasasantatte (SÊ, SyÈ)
450
DisÈvidisÈvikkhittÈni = DisÈvidisÈsu vikkhittÈni (SÊ)
285
DisvÈna = DisvÈ (SÊ, I)
189
DukkhamÈni ca = DukkhamÈnipi (SÊ, SyÈ)
421
DukkhassantaÑ karoti = Dukkhassantakaro hoti (Ka)
404
DukkhudrayÈni = DukkhuddayÈni (SÊ)
429
DussanÊye = DusanÊye (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
97
D|paÔÔhÈko = DupaÔÔhÈko (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
126
D|ra~gamÈ = D|ragamÈ (SÊ)
56
Devoca -pa- nÈnuppaveccheyya = Nevo ca na kÈlena anupaveccheyya
(DÊ 1. 70; Ma 2. 208 piÔÔhesu)
21
Dosantaro = Dosantarena (SÊ, I, Ka)
172
[ Dha ]
Dhammassavane = DhammasavaÓe (SÊ)
DhÈtÈ = DhatÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
DhÈtÈnaÑ = DhatÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
DhÈrenti = DhÈrentÈ (Ka)

335
100
155
485

[ Na ]
Na akicchalÈbhÊ na akasiralÈbhÊ = KicchalÈbhÊkasiralÈbhÊ
(SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Na issatthena = Na issattena (Ka)
Na kaÒci = Na kiÒci (SÊ, I, Ka)
Na chinnam|lako = Acchinnam|lako (Ka)

103
198
302
158

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Na ]
NandanaÑ = Nandane (SyÈ, KaÑ)
34
Na no sabrahmacÈrÊsu = Na tveva amhaÑ sabrahmacÈrÊsu (SyÈ)
501
Na no samasabrahmacÈrÊsu = Na no ÈmasabrahmacÈrÊsu (SyÈ)
Na no sabrahmacÈrÊsu (SÊ, I)
327
Na paÔippassaddhiladdhena = Na paÔippassaddhaladdhena (SÊ)
371
Na lippati = Nalimpati (Ka)
349
NaragaÓasaÑghasevitÈ = MacchagaÓasaÑghasevitÈ (SyÈ, KaÑ, Ka)
46
Na veniÑ = Na veÓiÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
199
Na saÓÔhanti = Na saÓÔhahanti (SÊ)
321
Na samanupassati = Na sampassati (SÊ)
159
Na sammannitabbo = Na sammanitabbo (Ka)
240
Na samÈdhissa = Na samÈdhimhÈ (Ka)
373
Na sasa~khÈraniggayhavÈritagato”ti = Na ca sasa~khÈraniggayhavÈritappatitoti (SÊ) Na ca sasa~khÈraniggayhavÈritapattoti (SyÈ)
Na ca sasa~khÈraniggayhavÈrivÈvaÔoti (Ka) Na sasa~khÈraniggayhavÈriyÈdhigatoti (?) DÊ 3. 234; AÑ 1. 256 piÔÔhepi.
20
NÈtike = NÈdike (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
268
NÈbhiramissati = Na ramissati (Ka)
386
NikkujjitaÑ = NikujjitaÑ (Ka)
208
Niculavane = VeÄuvane (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
460
NijigÊsitÈ = NijigiÑsitÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
98
Nipakkasatino = Nipakasatino (SÊ, SyÈ) Nepakkasatino (?)
122
NibbattatelakaÑ = NibaddhatelakaÑ (I, SÊ-®Ôha)
NibbaÔÔatelakaÑ (SyÈ-®Ôha)
43
NiyyÈdetvÈ = NÊyyÈdetvÈ (SÊ) NÊyÈdetvÈ (I) NiyyÈtetvÈ (katthaci)
198
Niyojako = Niyojaye (SÊ, SyÈ)
422
NirayagamanÊyÈ = NirayagÈminiyÈ (SÊ, Ka)
362
NissÈraÓÊyÈ = NissaraÓÊyÈ (I) NissaraÓiyÈ (DÊ 3. 199)
214

536
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PiÔÔha~kÈ

[ Na ]
NissutattÈ = NissuttattÈ (SyÈ) Ma 1. 348 piÔÔhe passitabbaÑ.
Nupalippati = Na upalippati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) Nupalimpati (Ka)
NekkhammarataÑ = Nekkhamme rataÑ (Ka-SÊ)
NekkhammaÑ daÔÔhukhemato = Nekkhamme daÔÔhukhemataÑ
(AÑ 1. 145 piÔÔhe) ubhayatthapi AÔÔhakathÈya sameti.
Nekkhammasa~kappabahulo = Na kÈmasa~kappabahulo (Ka)
Nete kÈmÈ, kÈmaguÓÈ nÈmete = Te kÈmaguÓÈ nÈma nete kÈmÈ (Ka)
Nemittiko = Nimittiko (SyÈ-KaÑ) Nimittako (Ka)
NemittÈ = NemittakÈ (katthaci)
Neva attÈnaÑ = NevattÈnaÑ byÈbÈdheti (SÊ)
NesaÑ = TesaÑ (SÊ)
NopanÊyare = Nopaniyyare (SÊ, I, Ka)
NhÈtattÈ nhÈtako = NahÈtattÈ nahÈtako (SÊ, SyÈ)
NhÈnÊyacuÓÓÈni = NahÈnÊyacuÓÓÈni (SÊ, I)
NhÈpako = NahÈpako (SÊ, I)
NhÈyati = NahÈyati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
NhÈru = NahÈru (SÊ, I)
[ Pa ]
PakkamiÑ = PakkÈmiÑ (SÊ, SyÈ)
PaccÈjÈti dullabhÈ = PaccÈjÈto dullabho (SyÈ)
PaccÈsÊsati = PaccÈsiÑsati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
PaÒcupÈdÈnakkhandhÈ = PaÒcupÈdÈnakkhandhÈpi (Ka)
PaccaÑsena = PaccayaÑ tena (Ka-SÊ) PaccayaÑsena (SyÈ, KaÑ)
PaccayaÑ senÈsanaÑ paccattaÑsena (Ka)
PacchÈpuresaÒÒÊ = PacchÈpure tathÈsaÒÒÊ (katthaci)
PaÔikacceva = PaÔigacceva (SÊ)
PaÔikuÔÔhaÑ = PatikiÔÔhaÑ (SÊ, I) PaÔikkiÔÔhaÑ (SyÈ, KaÑ)
PaÔikiÔÔhaÑ (Ka)

508
304
304
66
129
359
98
212
107
27
316
509
21
21
51
285
425
384
109
364
32
463
91
238

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Pa ]
PaÔik|lasaÒÒÊ = PaÔikk|lasaÒÒÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
PaÔibuddhena ca = PaÔibuddheneva (SyÈ)
PaÔip|jessÈmÈ”ti = P|jessamÈti (SÊ)
PaÔibhÈnaÑ = PaÔibhÈÓaÑ (SÊ)
PaÔibhÈnakaÑ = PaÔibhÈÓakaÑ (SÊ) PaÔibhÈÓado (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
PaÔivirato”ti = PaÔivirato hotÊti (SÊ) PaÔivirato hoti (SyÈ, KaÑ, I)
PaÔivinenti = PaÔivinodenti (SÊ, I)
PaÔisanthÈragÈravatÈ = PaÔisandhÈragÈravatÈ (Ka)
PaÔisanthÈre = PaÔisandhÈre (Ka)
PaÔisallekhitÈ = SallekhitÈ (Ka-SÊ)
PatigatÈya = PaÔihitÈya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Patibaddhacitto = Patibandhacitto (Ka)
PatÈreti = Pakaroti (Ka)
PathantaÑ vÈ = PanthantaÑ vÈ (SÊ) SyÈmapotthake idaÑ na dissati.
PattharitvÈ = VitthÈretvÈ (SÊ, I)
PadmaÑ = PadumaÑ (Ka)
PanujjamÈnenapi = PaÓujjamÈnenapi (SÊ)
PabbajalÈyako pabbajaÑ = BabbajalÈyako babbajaÑ (SÊ, I)
ParikkhatÈ = ‘SaparikkhÈratÈ’tipi ‘saparikkhatÈ’tipi (SaÑ 3. 17 piÔÔhe)
ParikkhÈraÑ = ParikkhÈrÈnaÑ (SÊ, SyÈ, Ka)
Pariguhati = Parig|hati (SÊ, SyÈ) Pariguyhati (Ka)
PariccajanÈ = PariccajÈ (SyÈ, KaÑ)
ParinibbÈnaÑ = ParinibbÈÓaÑ (SÊ)
Parinibbanti anÈsavÈti = ParinibbissathanÈsavÈti (SyÈ)
ParinibbiÑsu anÈsavÈti (Ka)
Parinibbissati = ParinibbÈti (I, Ka)
Parimasati = ParÈmasati (Ka)
ParimaseyyaÑ = ParÈmaseyyaÑ (Ka)

74
463
31
35
36
183
213
290
298
228
270
442
376
452
164
209
422
320
428
500
421
158
449
472
305
248
14
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[ Pa ]
PariyÈdinnacitto = PariyÈdiÓÓacitto (Ka)
364
Pariyonandhati = Pariyonaddhanti (SÊ, I) Pariyonaddhati (SyÈ, KaÑ, Ka)
Vi 4. 278 piÔÔhe passitabbaÑ.
219
ParaÑkataÑ = ParakataÑ (SÊ, SyÈ)
383
Pavattesi = PÈtesi (SÊ, I)
325
Pasatthappasatthova = PasaÔÔhapasaÔÔho ca (SyÈ, KaÑ, Ka)
207
PasÈdenti = PasÊdanti (SyÈ, KaÑ, Ka)
213
PaheÓakÈni = PahÊnakÈni (SÊ) PahÊÓakÈni (SyÈ, KaÑ, I)
67
PÈÓupetÈ = PÈÓupetaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
211
PÈpamitte = PÈpake mitte (Ka)
386
PÈmojjaÑ = PÈmujjaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ)
18
PÈra~gato = PÈragato (SÊ, SyÈ, KaÑ)
403
PÈsaÑsÈ ÔhÈnÈ = PÈsaÑsaÑ ÔhÈnaÑ (SyÈ)
4
Puggale puggalaÑ = PuggalaÑ puggalaÑ (SÊ, I)
159
PaÒjakitÈni = PuÒjakatÈni (I)
286
PuÒÒaÒca puÒÒamahÊ ca, taÑ = PuÒÒaÑ hi taÑ (SÊ)
PuÒÒaÑ puÒÒamahitaÑ (SyÈ)
PuÒÒaÑ vÈ puÒÒamahaÑ vÈ (I)
PuÒÒaÑ vÈ puÒÒamahÊ vÈ (Ka)
446
PunÈgamiÑ = PunÈgamaÑ (SyÈ)
465
Pubbe sudaÑ = PubbassudaÑ (Ka)
195
Pecca sagge pamodatÊti = Pecca sagge ca modatÊti (SÊ, SyÈ)
40
Petteyyopi = Petteyyopiyo (SÊ, I, Ka) Pitu piyo (SyÈ, KaÑ)
305
Ponobhaviko = Ponobbhaviko (SyÈ, Ka)
74
Porisampi = Porisamattampi (SyÈ)
475
[ Pha ]
Phagguno = Phegguno (Ka) PhagguÓo (SÊ, SyÈ)
PhalagaÓÉassa = PalagaÓÉassa (?)
Phassanirodho = PhassanirodhÈ (SyÈ, KaÑ, Ka)
PhÈtiÑ kÈtuÑ = PhÈtikattuÑ (SÊ) PhÈtikÈtuÑ (SyÈ, KaÑ, I)

333
494
361, 363
376

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Pha ]
PhÈsuvihÈro ca = PhÈsuvihÈro cÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
341
PhÈsuÑ = PhÈsu (I, Ka)
91
PhÈsukaÔÔhikaÑ -pa- sÊsakaÔÈhaÑ = PiÔÔhikaÓÔakaÑ -pa- sÊsakaÔÈhaÑ
(SyÈ, KaÑ)
286
[ Ba ]
BahupÈyÈsÈ = Bah|pÈyÈsÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
85
BahulÊkÈsiÑ = BahulimakÈsiÑ (Ka) BahulamakÈsiÑ (Ka)
72
Bah|pakÈro = BahukÈro (katthaci)
189
BahussutÈ = Bah| sutÈ (?)
100, 137
BÈhulikÈ = BÈhullikÈ (SyÈ, KaÑ)
95
BibbohanaÑ = BimbohanaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Bimba + ohanaÑ-iti padavibhÈgo.
210
BÊjayamÈno = VÊjamÈno (SÊ, SyÈ)
410
BodhipakkhiyÈnaÑ = BodhapakkhiyÈnaÑ (SÊ) BodhapakkhikÈnaÑ (I) 266
ByÈdhidhammaÑ “mÈ byÈdhÊyÊ”ti = VyÈdhidhammaÑ
“mÈ vyÈdhÊyÊ”ti (SÊ, I)
47
ByÈdhinÈ abhibh|tena = ByÈdhÈbhibh|tena (SÊ, I, Ka)
91
ByÈdhipi dukkho = ByÈdhipi dukkhÈ (SyÈ, I, Ka)
364
BrahmacÈrayo = BrahmacÈrino (SyÈ, KaÑ)
296
[ Bha ]
Bhagavato sammukhÈ dhammiÑ kathaÑ = Bhagavato santikÈ dhammiÑ
kathaÑ (SÊ) Bhagavato dhammiÑ kathaÑ (SyÈ)
442
Bhagavato sammukhÈ = Bhagavato santike (SyÈ)
442
BhatÈ bhaccÈ = GatÈ tacchÈ (Ka)
40
Bhattu manÈpaÑ = ManÈpÈ (SÊ)
32
Bhante = Bhante sariputta (SÊ)
441
Bhadro = Bhaddo (I)
217
BhadraÑ yÈnaÑ = BhadraÑ bhadraÑ yÈnaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)
BhaddaÑ yÈnaÑ (I)
52
Bhikkhave = Bhikkhavo (SÊ)
465
BhikkhusatÈni v|pakaÔÔhÈ = BhikkhusatÈni ekekÈ v|pakaÔÔhÈ (SyÈ, KaÑ)192
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[ Bha ]
Bhikkh| nÈgatÈti = Bhikkh| navÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Bhikkh| gatÈti (?)
Bh|nahaccÈni = Bh|tahaccÈni (SÊ, SyÈ)
Bherisaddampi = Bherisaddassapi (Ka)
Bhogapariby|Äho = Bhogaparibb|Äho (SÊ)
[ Ma ]
MaÒcapÊÔhamaddano = PÊÔhamaddano (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
ManussarÈhasseyyakÈni = ManussarÈhaseyyakÈni (SÊ, SyÈ)
Mando mom|ho hoti = Mando hoti mom|ho (SÊ)
Mameva taÑ bhikkhave sammÈ = Mameva taÑ sammÈ (?)
MahaccÈ = Mahacca (bah|su)
MahantattaÑ = MahattaÑ (SyÈ, KaÑ)
MahantaÑ brahantaÑ = MahantaÑ bruhantaÑ (SÊ)
MahattaÑ brahmattaÑ (Ka)
MahÈkoÔÔhiko = MahÈkoÔÔhito (SÊ, I)
MahÈginÊva jalito = MahÈggini pajjalito (SÊ, SyÈ, KaÑ)
MahÈt|riya = MahÈturiya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
MahiÑsassa = Mahisassa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
MÈgadhakÈni = MÈgadhikÈni (SÊ, I, Ka)
MÈtÈpit|naÑ = MÈtÈpitunnaÑ (SÊ, I)
MÈ manasÈkÈsi = MÈ manasikÈsi (SÊ) Manasi kareyyÈsi (SyÈ)
ManasÈkÈsi (Ka)
MÈyaÑ ÈyasmÈ = AyamÈyasmÈ (Ka)
MigasÈlÈ = MigasÈÓÈ (Ka)
MigÈ = Migapakkhino (SÊ, SyÈ, I)
MicchÈsatinÊ ca = MicchÈsati ca (SyÈ)
Muddhani = MuddhÈnaÑ (SÊ, I)
MuddhÈvasittassa = MuddhÈbhisittassa (Ka)
MuddhÈvasitto = MuddhÈbhisitto (Ka)
Mettacitto = Mettacittena (SÊ, I, Ka)
Mokkho = PÈmokkho (AÑ 1. 408 piÔÔhe)

PiÔÔha~kÈ

265
472
287
29
138
464
145
115
52
376
303
264
305
303
106
107
40
462
166
305
324
125
334
67
265, 466
172
193

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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PiÔÔha~kÈ

[ Ma ]
Mom|hattÈ = MomuhattÈ (SÊ)
MoÄiyasÊvako = MoliyasÊvako (SÊ, I) MoÄisÊvako (Ka)
MaÑsapesi = MaÑsapesÊ (SÊ, SyÈ)
[ Ya ]
YaÒÒassa = PuÒÒassa (Ka)
YathÈ yathÈ yattha = YathÈ yathÈ yattha yattha (Ka)
YadidaÑ = YamidaÑ (Ma 1. 299 piÔÔhe)
YadidaÑ puÒÒÈnanti = YadidaÑ puÒÒanti (SÊ) YadidaÑ puÒÒÈni (Ka)
YampidaÑ = YamidaÑ (SÊ, I) YadidaÑ (Ka)
Yamadaggi = Yamataggi (SÊ)
Yaso ca vaÉÉhati = Yasassa vaÉÉhati (SyÈ, KaÑ)
YasaÑ pavaÉÉhati (Ka)
YÈvatatiyakampi = YÈvatatiyampi (SÊ, SyÈ, I)
YÈvade = YÈvadeva (SÊ, SyÈ) SaÑ 1. 412 piÔÔhe PÈÄi ca
AÔÔhakathÈÔÊkÈ ca passitabbÈ.
YÈva pÈpo manusso = YÈva pÈpamanusso (SyÈ)
YÈvatÈ pÈpamanusso (Ka)
Yo pavaÉÉhati = Yodha vaÉÉhati (SÊ)
YaÑ kaÒci = YaÑ kiÒci (SÊ, I)
YaÑ kiÒci = YaÑ kaÒci (SyÈ, KaÑ)
[ Ra ]
RattiyÈ pacc|sasamayaÑ = Rattipacc|sasamaye (Ka)
RattindivaÑ = RattidivaÑ (Ka)
Rathikampi = RathÈruhampi (I)
RÈgapariyuÔÔhitomhi = RÈgÈyitomhi (SÊ, SyÈ, KaÑ)
RÈjÈ = RÈjayutto (I, Ka)
Rukkham|likattaÑ = ŒraÒÒakattaÑ (SyÈ, KaÑ)
RodhaÑ = GedhaÑ (SÊ)

168
313
502
296
50
446
465
367
197
34
169
447
324
70
186
126
357
51
143
84
138
96
113
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[ La ]
LahukaÑ = LahusaÑ (®ÊkÈ)
LaÄitÈ = PalÈÄitÈ (SÊ)
[ Va ]
VaÓÓamaccharÊ = DhammamaccharÊ (Ka)
Vatteti = Pavatteti (SyÈ, I, Ka)
VadhÈyupanÊte = VadhÈyÈnÊte (SyÈ, KaÑ) VadhÈya nÊte (Ka)
VapakÈsituÑ = Vi + apa + kÈsituÑ-iti padavibhÈgo.
Vameyya = PatÈpeyya (Ka)
VÈdÈnupÈtÈ = VÈdÈnuvÈdÈ (Ka)
Vicayo = Vijayo (SÊ, SyÈ, I)
VicitakÈÄako = VigatakÈlako (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
Vicchiko = VicchikÈ (SyÈ)
Vijahati = VijahÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
VijayamÈhiko = Vajjiyamahito (SÊ, SyÈ, I)
ViÒÒassanti = ViÒÒissanti (Ka)
Vitarati = Vihanati (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
VimÈnito = VihanÊto (SyÈ) VihÈnito (katthaci)
VimuttaÑ = VippamuttaÑ (SÊ)
Vimutti = Cetovimutti (SÊ, Ka)
Viyatto = Vyatto (SÊ, I) Byatto (SyÈ, KaÑ) DÊ 2. 253 piÔÔhe.
VivaÔena = VivaÔÔena (SyÈ) Middhavigatena (Ka)
Vivattayi = VÈvattayi (SÊ)
VissaÔÔhupasevÊ = ViyatthupasevÊ (SÊ) ByatthupasevÊ (SyÈ, KaÑ)
Vyatt|pasevÊ (I)
VisÈrado = VisÈradova (SÊ)
VihiÑsÈ = VihesÈ (Ka)
VÊriyabalaÑ = ViriyabalaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
VÊriyÈrambhe = VÊriyÈrabbhe (Ka)
VÊriyaÑ = ViriyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

PiÔÔha~kÈ
501
5
232
130
267
128
502
3
392
43
89
40
392
305
216
139
14
440
51
463
215
120
33
389
1
407
403

NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Va ]
VediyamÈno = VedayamÈno (SyÈ, KaÑ)
Vedeti =Vedayati (SÊ)
Venakule = VeÓakule (sabbattha)
VeÄukaÓÉakÊ = VeÄukaÓÉakiyÈ (AÑ 1. 88; SaÑ 1. 432 piÔÔhepi.)
VeÄukaÓÉakÊ = VeÄukaÓÔakÊ (SyÈ)
VeÄuvane = Niculavane (Ka) ayameva AÔÔhakathÈya sameti.

360
18
338
295
444
216, 298

[ Sa ]
SakadÈgÈmÊ satto = SakadÈgÈmipatto (Ka)
Sakideva = SakiÑdeva (Ka)
Sa~khavaÓÓappaÔibhÈgÈni = Sa~khavaÓÓ|panibhÈni (SÊ, SyÈ, I)
Sa~khÈditvÈ = Sa~kharitvÈ-saÑharitvÈ (Ka)
Sa~khÈres|pasantesu = A~gÈresuca santesu (Ka)
SagahaÔÔhapabbajitÈnaÑ = GahaÔÔhapabbajitÈnaÑ (SÊ)
Sa~gaÓikÈpavaÉÉhano = Sa~gaÓikÈpavaddhano (SÊ)
Sa~gaÓikÈrÈmabandhano (Ka)
Sajotibh|taÑ = SaÒjotibh|taÑ (SyÈ)
SajjhaÑ = Sajjhu (SÊ)
SattÈ = SantÈ (SyÈ, KaÑ)
SÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ = SÈtthÈ sabyaÒjanÈ (SÊ)
Sandississanti = Sandissanti (SÊ, I, Ka)
Santharitunti = Sandharitunti (Ka) SaÓÔharituÑ (SyÈ)
SandhÈretuÑ = SantÈnetuÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
SappimhÈ sappimaÓÉo = SappimhÈ sappimaÓÉo, sappimaÓÉo
(SyÈ, KaÑ)
Sampadh|mÈyanti = Dh|pÈyanti sandh|pÈyanti sampadh|pÈyanti
(SÊ, SyÈ)
SampannakolakaÑ s|karamaÑsaÑ = Sampannas|karamaÑsaÑ (SÊ)
Sampannavaras|karamaÑsaÑ (SyÈ)
SampavattÈ = SampavattÈ hoti (Ka)
SabbaphÈliphullo = SabbapÈliphullo (SÊ, I)
SabbaÑ cetasÈ = SabbacetasÈ (?)

305
404
286
269
305
100
224
495
13
66
100
408
261
79
193
475
43
117
487
143
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[ Sa ]
Samadhosi (SaÑ + dh| + Ê) = SamaÒcopi (SÊ, SyÈ, I)
SamÈdhigaru ÈtÈpÊ = SamÈdhigÈravatÈpi ca (Ka)
SamÈdapetabbÈ = SamÈdÈpetabbÈ (?)
SamÈciÓÓaÑ = SamÈdinnaÑ (SÊ)
SamÈdapitÈni = SamÈdÈpitÈni (?)
SamÈdapetÈ = SamÈdÈpetÈ (?)
SamÈdapetuÑ = SamÈdÈpetuÑ (?)
SamÈrambhati = SamÈrabbhati (SÊ, Ka) SamÈrabhati (SyÈ)
SammÈsamÈdhi = SamÈdhi (SyÈ)
SamiÒjitaÑ = SammiÒjitaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
SayanamannapÈnaÑ = SayanamathannapÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
SayaÑjÈtiyaÑ = SahajÈtiyaÑ (SÊ, I) SaÒjÈtiyaÑ (SyÈ, KaÑ)
Sarissati = Padissati (Ka)
SarÊsapa = SiriÑsapa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
SÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ = SÈtthÈ sabyaÒjanÈ (SÊ)
SÈpekkho = SÈpekho (I, Ka)
SÈpekho = SÈpekkho (SyÈ)
SÈmantasabyohÈre = SÈmantasavohÈre (SÊ, I)
SÈyaÑ nhÈnÊyapiÓÉi = SÈssa nahÈnÊyapiÓÉÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ)
SÈyetha, labhateva = SÈyeyya, labhetheva (Ma 1. 161 piÔÔhe)
SÈraÓÊyÈ = SÈrÈÓÊyÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
SÈraÓÊyaÑ = SÈrÈÓÊyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
SÈlapupphakaÑ = SÈlipupphakaÑ (Ka)
Si~gÈlehi = SigÈlehi (SÊ)
Sitena ca = Mhitena ca (SyÈ, KaÑ)
Sibbini = Sibbani (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
SivathikÈya = SÊvathikÈya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
SÊghaÑ sÊghaÑ = SÊghasÊghaÑ (SÊ)
Sukhesino = SukhesinaÑ (SÊ)
SugataÑ = SukataÑ (I, Ka)

333
419
121
262
189
189
127
430
428
292
44
312
349
144, 341
100
261
442
68
21
207
225
176
43
285
61
349
235
5
465
214

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Sa ]
SuÓanti = SuÓantÈ (Ka)
SuparikkhataÑ = SuparikkhittaÑ (Ka)
SuppatiÔÔhitacitto = SupaÔÔhitacitto (SÊ, SyÈ) S|paÔÔhitacitto (Ka)
Suyyissati = S|yissati (SÊ, I)
SusumÈragire = SuÑsumÈragire (SÊ, I) SaÑsumÈragire (Ka)
SuvisaÑyuttaÑ = VisaÑyuttaÑ (Ka) DÊ 3. 199 piÔÔhepi.
S|kariko = Sokariko (SyÈ)
SekhabalÈni = SekkhabalÈni (Ka)
SekhaÑ = SekkhaÑ (Ka)
SetakÈ = SetodakÈ (Ka)
SeyyathÈpi vÈ pana = SeyyathÈ vÈ pana (SyÈ)
SeyyathidaÑ = SeyyathÊdaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
SokaparidevÈnaÑ = SokapariddavÈnaÑ (SÊ)
SotÈpannÈ nÈma = SotÈpannÈmhÈ (SÊ) SotÈpannÈmha (SyÈ, KaÑ, I)
So taÑ assÈdeti = So tadassÈdeti (SÊ)
Sottiyo = Sotthiko (SÊ) Sottiko (SyÈ)
“SaÑkiÓÓaparikho” = SaÑkiÓÓaparikkho (SyÈ, KaÑ)
SaÑkulikÈti vÈ = SakkhalikÈti vÈ (SÊ, I)
SaÑbandhÈya = SaÑsaggatthÈya (SÊ, I)
SaÑvibhajissÈmÈ”ti = VibhajissÈmÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ)
SaÑvijjantÊdha = SaÑvijjanti ca (Ka)
SaÑsaggaÑ = SamaggaÑ (Ka)
SvÈgataÑ = SÈgataÑ (SÊ)

485
478
137
184
261
214
267
1
12
166
285
15
287
292
438
508
74
67
196
32
421
464
292

[ Ha ]
HaÒÒati = ŒhaÒÒati (SÊ)
HatthidammasÈrathi = HatthidammasÈrathÊ (SÊ)
Hanati = Hanti (SÊ, I)
(Hanati) = ( ) Natthi SÊ-I-potthakesu.

79
143
143
144
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[ Ha ]
HantuÑ = HaÒÒantu (SÊ, SyÈ)
HantuÑ yaÒÒatthÈya = HaÒÒantu yaÒÒatthÈyÈti (SÊ, SyÈ)
HasamÈnakÈ maÒÒe = HasamÈnakaÑ maÒÒe (Ka) Vi 3. 272 piÔÔhepi.
HÈrahÈrÊ = HÈrahÈriÓÊ (SÊ)
Hirimanto = HirimÈ (SÊ)
HirÊ = Hiri (SÊ, I, Ka)
HirÊbalaÑ = HiribalaÑ (SÊ, I)

430
430
316
56
414
396
1

A~guttaranikÈye dutiyabhÈgapotthake

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

NÈmÈnukkamo
[U]

[A]
A~gÊrasa
AciravatÊ
AjÈtasattu
AÔÔhaka
Andhakavinda
Andhavana
AnÈthapiÓÉika
Anuruddha
AmbapÈlivana
Araka
Aranemi

197
352
409
197
121
315
1, 27, 38, 41,
180-2, 186, 466
264
473
500-1
326, 500
[Œ]

Œnanda

117, 121, 161,
170, 176-7, 189, 264,
284, 302-5, 317, 333,
336, 352, 429
[I-U]

IcchÈna~gala
Isidatta
Isipatana
UggatasarÊra
Uggaha
Ugga

PiÔÔha~ko

25, 299
305
282
428
30
42, 400

UdÈyÊ
UpavÈÓa

162-9, 284
171
[ Ka ]

Kakudha
107
Kapilavatthu
251
KalandakanivÈpa
29
KallavÈÄaputtagÈma
461
Kassapa
189, 197, 337
KÈraÓapÈlÊ
206
Kimila
216, 298, 460
KimilÈ
216, 298, 460
KukkuÔÈrÈma
50
KuddÈlaka
326, 500
K|ÔÈgÈra
66
Korabya
324
KosambÊ
107, 117,
162, 177, 425
Kosala
50, 303
Kosala (RaÔÔha)
25, 189,
266, 299, 352, 495
[ Kha - Ga ]
Khema
GaggarÈ
GaÓÉa (adhivacanaÑ)
GavesÊ

315
441
274
189
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[ Ga - Gha ]
Gotama
25, 197, 206
Gijjhak|Ôa
299, 409-12, 453
GhositÈrÈma
107-17, 425
[ Ca ]
CampÈ
CÈtumahÈrÈjika
Citta
CetÊ
CundÊ
Cunda

441
254
345
312
29
29

[ Ja ]
JÈÓussoÓi
JÈti
Jetavana
JotipÈla

318, 438
30
1
326, 500
[ Ta ]

TÈvatiÑsa
TikaÓÉakÊvana
Tissa
TÊradassÊ
TusitÈ
[ Da ]
DaÓÉakappaka
DÈrukammika
Dukkha (adhivacanaÑ)
Devadatta
DoÓa

254
149
292, 453
321
254
352
343
274
108
196

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Na ]
NakulamÈtÈ
NandamÈtÈ
NÈgita
NÈtika
NÈrada
NigrodhÈrÈma
Niculavana
NimmÈnaratÊ

261
295, 444
25, 300
268-70, 343
50
251
216, 298, 460
254

[ Pa - Pha - Ba ]
Pa~ka (adhivacanaÑ)
274
ParanimmitavasavattÊ
254
Pasenadi
303
PÈÔaliputta
50
PÈricchattaka
486
Pi~giyÈnÊ
206, 209
PuÒÒa (adhivacanaÑ)
465
PubbÈrÈma
302
PurÈÓa
305
P|raÓa kassapa
337
Phagguna
333
BÈrÈÓasÊ
282, 344, 349
[ Bha ]
Bhagu
Bhagga (raÔÔha)
Bhaddaji
BhaddÈ
Bhaya (adhivacanaÑ)
BhÈradvÈja
BhesakaÄÈvana

197
461
177
52
174
197
261, 461

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ma ]
Magadha
121, 461
MallikÈ
50
MahÈkaccÈna
264, 277, 283
MahÈkassapa
264
MahÈkoÔÔhika
344
MahÈcunda
312
MahÈnÈma
67, 251
MahÈmoggallÈna 107, 264, 291,
295, 444, 453, 461
MahÈvana
66
MigasÈlÈ
305
MuÓÉa (adhivacanaÑ)
50
M|gapakkha
326, 500
MoÄÊyasÊvaka
313
[ Ya - Ra ]
Yamadaggi
YÈmÈ
RÈjagaha

197
254
29, 299, 321, 329,
336, 409, 412, 453
Revata
264
Roga (adhivacanaÑ)
274
[ Va ]
VassakÈra
VÈmaka
VÈmadeva
VÈseÔÔha
VessavaÓa
VesÈmitta
VesÈlÊ

409
197
197
197
444
197
32, 42, 66, 125, 148,
206, 208, 407, 456, 473
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[ Va - Sa ]
VeÄukaÓÉakÊ
295, 444
Sakka (raÔÔha)
251, 272
Sakka
325
Sa~gÈrava
202
Sa~ga (adhivacanaÑ)
274
SÈketa
149
SÈmagÈmaka
272
SÈrandada
148, 407
SÈriputta
164, 167-8, 172,
176, 182, 186, 259-60,
264, 295, 299, 317,
420-1, 423-4, 441-4, 489
SÈvatthi
1, 38, 50, 56, 59, 178,
247, 264, 291, 295, 302,
315, 395, 415, 424
Sineru
474
SÊtavana
329
SÊvaka
313
SÊha
32, 456
SujÈtÈ
467
Sunetta
326, 476, 500
Sumana
315
SumanÈ
27
SusumÈragira
261, 461
SoÓa
329
[ Ha ]
HatthipÈla
HatthisÈriputta
Himavanta

326, 500
344
37, 211

A~guttaranikÈye dutiyabhÈgapotthake

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[A-Œ]
AkammakÈmÈ alasÈ
mahagghasÈ
468
AkkuddhasantÈ
vadhadaÓÉatajjitÈ
468
Aggato ve pasannÈnaÑ
30
Aggassa dÈtÈ medhÈvÊ
30
AggasmiÑ dÈnaÑ dadataÑ
30
Agge dhamme pasannÈnaÑ
30
Att|pamÈ hi te sattÈ
472
AtthassÈyaÑ viÒÒÈpanÊ
305
AdaÓÉena asatthena
466
Anatthajanano kodho
471
Anussareyya SambuddhaÑ
188
AppamÈdaÑ pasaÑsanti
42
AppamÈdagaru bhikkhu
419
AppamÈde pamuditÈ
289
AppasÈdo ca bhikkh|su 416, 417
AppahÈya paÒca verÈni
181
AvÊtarÈgo kÈmesu
327
AsinÈ hanti attÈnaÑ
472
AhaÒce taÑ jiguccheyyaÑ
66
AhesuÑ sÈvakÈ tesaÑ
327
ŒyuÑ datvÈ balaÑ vaÓÓaÑ
36
ŒyuÑ vaÓÓaÑ yasaÑ kittiÑ
42
Œyudo balado dhÊro
36
ŒyunÈ yasasÈ ceva
29

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[I-U]
IÔÔhÈ dhammÈ aniÔÔhÈ ca
333
ItÈyaÑ kodhar|pena
472
Iti Buddho abhiÒÒÈya
477
Ito ca bahiddhÈ aÒÒaÑ 416, 417
IddhimÈ yasavÈ hoti
466
Idha dhammaÑ caritvÈna
38
UÔÔhÈhikÈ analasÈ
32
UpaÔÔhitÈ pÈricariyÈ
289
UpaÔÔhite deyyadhamme
188
Ubhayattha kaÔaggÈho
311
UbhinnaÒceva atthÈya
69
[E]
EtaÑ anussaraÑ macco
40
EtaÑ kho paramaÑ ÒÈÓaÑ
311
EtaÑ hi bandhanaÑ dukkhaÑ 311
Ete kho aparihÈniye
417, 418
Ete kho parihÈniye
416, 417
EvaÑ ÒatvÈ yathÈbh|taÑ
311
EvaÑ dassanasampanno
28
EvaÑ naraÑ
annadapÈnavatthadaÑ
46
EvaÑ yajitvÈ medhÈvÊ
296
Evameva manussesu
188
Eso kho ariyavinaye
311
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PiÔÔha~kÈ

[E-O]
Eso hetu mahantassa

466

OvÈdakÈrÊ bhataposÊ

37

[ Ka ]
KatÈvakÈsÈ katakusalÈ

34

KammÈsÈsu sar|pÈsu

188

KalyÈÓamitto suvaco

421

KÈyaduccaritaÑ katvÈ

310

KÈle dadanti sappaÒÒÈ

35

Kuddho atthaÑ na jÈnÈti

471

Kuddho hi pitaraÑ hanti

471

KulavaÑso ciraÑ tiÔÔhe

37

Kodhano dubbaÓÓo hoti

471

Kodhasammadasammatto

471

[ Ga - Ca - Ja ]
GuyhaÒca tassa akkhÈti

421

CakkavattÊ ahuÑ rÈjÈ

466

CattaÒca muttaÒca anuggahÊtaÑ 44
Jappena mantena subhÈsitena 50, 55
JotipÈlo ca govindo

327

[ ©a - ®ha ]
©ÈtÊnaÑ pubbapetÈnaÑ

69

®hÈnÈnetÈni sampassaÑ

37

[ Ta ]
TaÓhÈkkhayÈdhimuttassa
Tato anucaranti naÑ
Tato kÈyena vÈcÈya

333
318, 311
471

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ta ]
Tatheva ariyavinaye
310, 311
Tatheva loke sujÈto
304
Tatheva sÊlasampannaÑ
36, 38
Tatheva sÊlasampanno
8
TapanÊyÈni kammÈni
471
Tapo ca brahmacariyaÑ
304
TasmÈ dade appaÔivÈnacitto
35
TasmÈ saddhaÒca sÊlaÒca 47, 398,
399, 400
TasmÈ hi attakÈmena
466
TasmÈ hi dÈnÈni dadanti
34
Tassa sammÈvimuttassa
311
Tassa sammÈ vimuttassa
333
TÈdisaÑ bhikkhumÈsajja
327
Te tassa dhammaÑ desenti 35, 37
TesaÑ kÈmoghav|ÄhÈnaÑ
61
Tyassa sÊlavato sÊlaÑ
38
[ Da - Dha ]
DadaÑ piyo hoti bhajanti
34
DadamÈno piyo hoti
35
DassanaÑ bhÈvitattÈnaÑ 416, 417
DÈliddiyaÑ dukkhaÑ loke
310
DiÔÔhe dhamme ca yo attho
42
DuddadaÑ dadÈti mitto
421
Dumma~kuyaÑ padasseti
471
DevalokaÒca te yanti
188
DhammaÔÔhaÑ sÊlasampannaÑ 41
Dhammena rajjaÑ kÈretvÈ
466
Dhorayho balasampanno
188

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Na ]
Na ito bahiddhÈ aÒÒaÑ 416, 418
Na ussesu na omesu
316
Na cÈpi sotthi bhattÈraÑ
32
Namo tassa Bhagavato
208
Na sÈdhur|paÑ ÈsÊse
327
Na socanÈya paridevanÈya 49, 54
Na hiÑse pÈÓabh|tÈni
187
NÈgaÑ vo kittayissÈmi
304
NÈssa hirÊ na ottappaÑ
471
NÈhaÑ bhabbo etarahi
66
Nirayesu bhayaÑ disvÈ
187
NirÈmagandhÈ karuÓedhimuttÈ 327
NekkhammaÑ adhimuttassa 333
[ Pa - Ba ]
PaÒca kÈmaguÓÈ ete
61
PaÒca ÔhÈnÈni sampassaÑ
37
PaÒca nÊvaraÓe hitvÈ
311
PaduÔÔhacittÈ ahitÈnukampinÊ 467
PadumaÑ yathÈ kokanadaÑ
sugandhaÑ
209
PasÈdo cassa
bhikkh|su
416, 417
Passa puÒÒÈnaÑ vipÈkaÑ
465
PahÈya paÒca verÈni
181
PahÊnajÈtimaraÓo
180
PÈrag| sabbadhammÈnaÑ
188
Piyo garu bhÈvanÊyo
422
Pubbeva dÈnÈ sumano
296
BÈlÈ ca avijÈnantÈ
188

PaÔhamapÈdÈ

553
PiÔÔha~kÈ

[ Ba - Bha - Ma ]
ByÈdhidhammÈ jarÈdhammÈ
Bharanti mÈtÈpitaro
BhuÒjati anavajjÈni
BhuttÈ bhogÈ bhatÈ bhaccÈ
Bh|nahaccÈni kammÈni
ManÈpadÈyÊ labhate manÈpaÑ
Manussabh|taÑ sambuddhaÑ
Manorame Èyatane
MahÈginÊva jalito
MahodadhiÑ aparimitaÑ
MÈtÈpitukiccakaro
MuÔÔhassatiÑ tÈ bandhanti

66
37
304
40
472
44
303
36
305
46
69
61

[ Ya ]
YaÑ itthiyÈ vindati sÈmiko
467
YaÑ kuddho uparodheti
471
YaÑ manussÈ namassanti
304
Yato ca kho paÓÉito
49, 55
YathÈpi udake jÈtaÑ
304
YathÈpi cando vimalo
28
YathÈpi jeÔÔhÈ bhaginÊ
kaniÔÔhakÈ
468
YathÈpi megho thanayaÑ
28
YathÈ metaÑ akusalaÑ
472
YathÈ hi pabbato selo
38
YadatthaÑ bhogaÑ iccheyya 40
Yamhi etÈni ÔhÈnÈni
421, 422
Yassa ete dhanÈ atthi
398,
399, 400
Yassa saddhÈ TathÈgate
47
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[ Ya ]

YÈ evaÑ vattatÊ nÈrÊ

32

YÈcÊdha disvÈna patiÑ
pamodati

468

YÈcÊdha bhariyÈ vadhakÈti
vuccati

468

YÈcÊdha mÈtÈ bhaginÊ
sakhÊti ca

469

YÈya mÈtu bhato poso

472

YÈ sabbadÈ hoti
hitÈnukampinÊ

468

YÈsu kÈsuci etÈsu

188

Ye ca kÈme pariÒÒÈya

61

Ye ca sante upÈsanti

188

Ye te isÊ bÈhirake

327

Ye dassanÈnuttaraÑ laddhÈ

289

Yo aggadÈsÊ varadÈsÊ

45

Yo ubhonte viditvÈna

349, 351

Yo ca papaÒcaÑ hitvÈna 260, 261
Yo ca rakkhati attÈnaÑ

328

Yo cekaÑ diÔÔhisampannaÑ

327

Yoniso vicine dhammaÑ 397, 398
Yo naÑ bharati sabbadÈ
Yo papaÒcamanuyutto

32
260, 261

Yo pÈÓamatipÈteti

181

Yo pÈÓaÑ nÈtipÈteti

181

PaÔhamapÈdÈ
[ Va ]
VippasannamanÈ tassa
VÊtakodhÈ anÈyÈsÈ
VÊtarÈgÈ vÊtadosÈ
VÊtarÈgo vÊtadoso

PiÔÔha~kÈ
35
472
37, 296
305

[ Sa ]
SaÑghe pasÈdo yassatthi
47
SaÑyojanaÑ aÓuÑ th|laÑ
304
SaÑvaÔÔamÈne lokamhi
465
Sa~kapparÈgo purisassa kÈmo 359
Sace pajÈneyya
alabbhaneyye
50, 55
Sati gÊvÈ siro paÒÒÈ
304
SattakkhattuÑ mahÈbrahmÈ 465
Satthugaru dhammagaru 419, 428
SaddhÈdhanaÑ
sÊladhanaÑ
398, 399, 400
SaddhÈbalaÑ vÊriyaÒca 396, 398
SaddhÈya sÊlena ca
70, 71
Santo have pavakkhÈmi
188
SabbakÈmehi sampanne
466
SabbasaÑyojanÈtÊtaÑ
304
Sabbe accarucÊ nÈgo
304
Sabbe made abhibhosmi
66
SayaÑ ÈcamayitvÈna
296
Sallape asihatthena
60
SÈkhÈpattaphal|peto
36
SÊlaÑ samÈdhi paÒÒÈ ca
477
Sunetto m|gapakkho ca
327

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
SeyyaÑ samÈhito nÈgo
Selo yathÈ ekagghano
Sehi dÈrehi santuÔÔho
So karitvÈna kalyÈÓaÑ
So jhÈyÊ assÈsarato
So pÈpakammo dummedho

304
333
187
69
304
311
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[ Sa ]

So saÑsappati kÈyena

311

SohaÑ evaÑ viharanto

66

[ Ha ]
Hito bahunnaÑ paÔipajja bhoge 40
Hiri-ottappasampanno

419

