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AÔÔhakanipÈtapÈÄi 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. PaÔhamapaÓÓÈsaka 
 

1. MettÈvagga 
 

1. MettÈsutta 

 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– 

 * MettÈya bhikkhave cetovimuttiyÈ ÈsevitÈya bhÈvitÈya bahulÊkatÈya 
yÈnÊkatÈya vatthukatÈya anuÔÔhitÈya paricitÈya susamÈraddhÈya aÔÔhÈnisaÑsÈ 
pÈÔika~khÈ. Katame aÔÔha? SukhaÑ supati, sukhaÑ paÔibujjhati, na pÈpakaÑ 
supinaÑ passati, manussÈnaÑ piyo hoti, amanussÈnaÑ piyo hoti, devatÈ 
rakkhanti, nÈssa aggi vÈ visaÑ vÈ satthaÑ vÈ kamati, uttariÑ appaÔivijjhanto 
brahmalok|pago hoti. MettÈya bhikkhave cetovimuttiyÈ ÈsevitÈya bhÈvitÈya 
bahulÊkatÈya yÈnÊkatÈya vatthukatÈya anuÔÔhitÈya paricitÈya susamÈraddhÈya 
ime aÔÔhÈnisaÑsÈ pÈÔika~khÈti.  
______________________________________________________________ 
 * Upari 542 piÔÔhepi. 
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  Yo ca mettaÑ bhÈvayati, appamÈÓaÑ paÔissato1. 
  Tan| saÑyojanÈ honti, passato upadhikkhayaÑ.  

  Ekampi ce pÈÓamaduÔÔhacitto, 
  MettÈyati kusalÊ tena hoti.  
  Sabbe ca pÈÓe manasÈnukampÊ,  
  Pah|tamariyo pakaroti puÒÒaÑ. 

  Ye sattasaÓÉaÑ pathaviÑ vijetvÈ,  
  RÈjisayo yajamÈnÈ anupariyagÈ. 
  AssamedhaÑ purisamedhaÑ, 
  SammÈpÈsaÑ vÈjapeyyaÑ niraggaÄaÑ. 

  Mettassa cittassa subhÈvitassa, 
  Kalampi te nÈnubhavanti soÄasiÑ. 
  CandappabhÈ tÈragaÓÈva sabbe, 
  YathÈ na agghanti kalampi soÄasiÑ2.   

  Yo na hanti na ghÈteti, na jinÈti na jÈpaye. 
  MettaÑso sabbabh|tÈnaÑ, veraÑ tassa na kenacÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. PaÒÒÈsutta 

 2. AÔÔhime bhikkhave het| aÔÔha paccayÈ ÈdibrahmacariyikÈya paÒÒÈya 
appaÔiladdhÈya paÔilÈbhÈya, paÔiladdhÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya 
bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ saÑvattanti. Katame aÔÔha? Idha bhikkhave bhikkhu 
satthÈraÑ upanissÈya viharati aÒÒataraÑ vÈ garuÔÔhÈniyaÑ sabrahmacÈriÑ, 
yatthassa tibbaÑ hirottappaÑ paccupaÔÔhitaÑ hoti pemaÒca gÈravo ca. 
AyaÑ bhikkhave paÔhamo hetu paÔhamo paccayo ÈdibrahmacariyikÈya 
paÒÒÈya appaÔiladdhÈya paÔilÈbhÈya paÔiladdhÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya 
bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ saÑvattati. 

 So taÑ satthÈraÑ upanissÈya viharanto aÒÒataraÑ vÈ garuÔÔhÈniyaÑ 
sabrahmacÈriÑ, yatthassa tibbaÑ hirottappaÑ paccupaÔÔhitaÑ hoti pemaÒca 
______________________________________________________________ 
 1. Patissato (SÊ) 2. AyaÑ pÈdo bah|su na dissati. 
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gÈravo ca, te kÈlena kÈlaÑ upasa~kamitvÈ paripucchati paripaÒhati “idaÑ 
bhante kathaÑ, imassa ko attho”ti. Tassa te Èyasmanto avivaÔaÒceva 
vivaranti, anuttÈnÊkataÒca uttÈnÊ karonti, anekavihitesu ca ka~khÈÔhÈniyesu 
dhammesu ka~khaÑ paÔivinodenti. AyaÑ bhikkhave dutiyo hetu dutiyo 
paccayo ÈdibrahmacariyikÈya paÒÒÈya appaÔiladdhÈya paÔilÈbhÈya 
paÔiladdhÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ saÑvattati. 

 So taÑ dhammaÑ sutvÈ dvayena v|pakÈsena sampÈdeti 
kÈyav|pakÈsena ca cittav|pakÈsena ca. AyaÑ bhikkhave tatiyo hetu tatiyo 
paccayo ÈdibrahmacariyikÈya paÒÒÈya appaÔiladdhÈya paÔilÈbhÈya 
paÔiladdhÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ saÑvattati. 

 SÊlavÈ hoti, pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati ÈcÈragocarasampanno, 
aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. AyaÑ 
bhikkhave catuttho hetu catuttho paccayo ÈdibrahmacariyikÈya paÒÒÈya 
appaÔiladdhÈya paÔilÈbhÈya paÔiladdhÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya 
bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ saÑvattati. 

 Bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo, ye te dhammÈ ÈdikalyÈÓÈ 
majjhekalyÈÓÈ pariyosÈnakalyÈÓÈ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ1 kevalaparipuÓÓaÑ 
parisuddhaÑ brahmacariyaÑ abhivadanti, tatthÈr|pÈssa dhammÈ bahussutÈ 
honti dhÈtÈ2 vacasÈ paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. 
AyaÑ bhikkhave paÒcamo hetu paÒcamo paccayo ÈdibrahmacariyikÈya 
paÒÒÈya appaÔiladdhÈya paÔilÈbhÈya paÔiladdhÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya 
bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ saÑvattati. 

 ŒraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ upasampadÈya, thÈmavÈ daÄhaparakkamo anikkhittadhuro 
kusalesu dhammesu. AyaÑ bhikkhave chaÔÔho hetu chaÔÔho paccayo 
ÈdibrahmacariyikÈya paÒÒÈya appaÔiladdhÈya paÔilÈbhÈya, paÔiladdhÈya 
bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ saÑvattati. 
______________________________________________________________ 
 1. SatthÈ sabyaÒjanÈ (Ka, SÊ) 2. DhatÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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 SaÑghagato kho pana anÈnÈkathiko hoti atiracchÈnakathiko, sÈmaÑ vÈ 
dhammaÑ bhÈsati, paraÑ vÈ ajjesati, ariyaÑ vÈ tuÓhÊbhÈvaÑ nÈtimaÒÒati. 
AyaÑ bhikkhave sattamo hetu sattamo paccayo ÈdibrahmacariyikÈya 
paÒÒÈya appaÔiladdhÈya paÔilÈbhÈya paÔaladdhÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya 
bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ saÑvattati. 

 PaÒcasu kho pana upÈdÈnakkhandhesu udayabbayÈnupassÊ viharati “iti 
r|paÑ iti r|passa samudayo iti r|passa attha~gamo, iti vedanÈ iti vedanÈya 
samudayo iti vedanÈya attha~gamo, iti saÒÒÈ -pa- iti sa~khÈrÈ. Iti viÒÒÈÓaÑ 
iti viÒÒÈÓassa samudayo iti viÒÒÈÓassa attha~gamo”ti. AyaÑ bhikkhave 
aÔÔhamo hetu aÔÔhamo paccayo ÈdibrahmacariyikÈya paÒÒÈya appaÔiladdhÈya 
paÔilÈbhÈya paÔiladdhÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ 
saÑvattati. 

 TamenaÑ sabrahmacÈrÊ evaÑ sambhÈventi “ayaÑ kho ÈyasmÈ 
satthÈraÑ upanissÈya viharati, aÒÒataraÑ vÈ garuÔÔhÈniyaÑ sabrahmacÈriÑ, 
yatthassa tibbaÑ hirottappaÑ paccupaÔÔhitaÑ hoti pemaÒca gÈravo ca, addhÈ 
ayamÈyasmÈ jÈnaÑ jÈnÈti, passaÑ passatÊ”ti. Ayampi dhammo piyattÈya 
garuttÈya1 bhÈvanÈya sÈmaÒÒÈya ekÊbhÈvÈya saÑvattati. (1) 

 TaÑ kho panÈyamÈyasmÈ satthÈraÑ upanissÈya viharanto aÒÒataraÑ vÈ 
garuÔÔhÈniyaÑ sabrahmacÈriÑ, yatthassa tibbaÑ hirottappaÑ paccupaÔÔhitaÑ 
hoti pemaÒca gÈravo ca, te kÈlena kÈlaÑ upasa~kamitvÈ paripucchati 
paripaÒhati “idaÑ bhante kathaÑ, imassa ko attho”ti. Tassa te Èyasmanto 
avivaÔaÒceva vivaranti, anuttÈnÊkataÒca uttÈnÊ karonti, anekavihitesu ca 
ka~khÈÔhÈniyesu dhammesu ka~khaÑ paÔivinodenti. AddhÈ ayamÈyasmÈ 
jÈnaÑ jÈnÈti, passaÑ passatÊti. Ayampi dhammo piyattÈya garuttÈya 
bhÈvanÈya sÈmaÒÒÈya ekÊbhÈvÈya saÑvattati. (2) 

 TaÑ kho panÈyamÈyasmÈ dhammaÑ sutvÈ dvayena v|pakÈsena 
sampÈdeti kÈyav|pakÈsena ca cittav|pakÈsena ca. AddhÈ ayamÈyasmÈ 
jÈnaÑ jÈnÈti, passaÑ passatÊti. Ayampi dhammo piyattÈya garuttÈya 
bhÈvanÈya sÈmaÒÒÈya ekÊbhÈvÈya saÑvattati. (3) 
______________________________________________________________ 
 1. PiyatÈya garutÈya (SyÈ) 
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 SÊlavÈ kho panÈyamÈyasmÈ pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati 
ÈcÈragocarasampanno, aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati 
sikkhÈpadesu. AddhÈ ayamÈyasmÈ jÈnaÑ jÈnÈti, passaÑ passatÊti. Ayampi 
dhammo piyattÈya garuttÈya bhÈvanÈya sÈmaÒÒÈya ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 
(4) 

 Bahussuto kho panÈyamÈyasmÈ 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. AddhÈ ayamÈyasmÈ jÈnaÑ jÈnÈti, passaÑ passatÊti. Ayampi 
dhammo piyattÈya garuttÈya bhÈvanÈya sÈmaÒÒÈya ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 
(5) 

 ŒraddhavÊriyo kho panÈyamÈyasmÈ viharati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
pahÈnÈya kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya thÈmavÈ daÄhaparakkamo 
anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. AddhÈ ayamÈyasmÈ jÈnaÑ jÈnÈti, 
passaÑ passatÊti. Ayampi dhammo piyattÈya garuttÈya bhÈvanÈya 
sÈmaÒÒÈya ekÊbhÈvÈya saÑvattati. (6) 

 SaÑghagato kho panÈyamÈyasmÈ anÈnÈkathiko hoti atiracchÈnakathiko, 
sÈmaÑ vÈ dhammaÑ bhÈsati, paraÑ vÈ ajjhesati, ariyaÑ vÈ tuÓhÊbhÈvaÑ 
nÈtimaÒÒati. AddhÈ ayamÈyasmÈ jÈnaÑ jÈnÈti, passaÑ passatÊti. Ayampi 
dhammo piyattÈya garuttÈya bhÈvanÈya sÈmaÒÒÈya ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 
(7) 

 PaÒcasu kho panÈyamÈyasmÈ upÈdÈnakkhandhesu udayabbayÈnupassÊ 
viharati “iti r|paÑ iti r|passa samudayo iti r|passa attha~gamo, iti vedanÈ 
-pa- iti saÒÒÈ. Iti sa~khÈrÈ. Iti viÒÒÈÓaÑ iti viÒÒÈÓassa samudayo iti 
viÒÒÈÓassa attha~gamo”ti. AddhÈ ayamÈyasmÈ jÈnaÑ jÈnÈti, passaÑ 
passatÊti. Ayampi dhammo piyattÈya garuttÈya bhÈvanÈya sÈmaÒÒÈya 
ekÊbhÈvÈya saÑvattati. (8) 

 Ime kho bhikkhave aÔÔha het| aÔÔha paccayÈ ÈdibrahmacariyikÈya 
paÒÒÈya appaÔiladdhÈya paÔilÈbhÈya, paÔiladdhÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya 
bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ saÑvattantÊti.  . DutiyaÑ.  
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3. PaÔhama-appiyasutta 

 3. AÔÔhahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu 
sabrahmacÈrÊnaÑ appiyo ca hoti amanÈpo ca agaru ca abhÈvanÊyo ca. 
Katamehi aÔÔhahi? Idha bhikkhave bhikkhu appiyapasaÑsÊ ca hoti 
piyagarahÊ ca lÈbhakÈmo ca sakkÈrakÈmo ca ahiriko ca anottappÊ ca 
pÈpiccho ca micchÈdiÔÔhi ca. Imehi kho bhikkhave aÔÔhahi dhammehi 
samannÈgato bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ appiyo ca hoti amanÈpo ca agaru ca 
abhÈvanÊyo ca. 

 AÔÔhahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ 
piyo ca hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo ca. Katamehi aÔÔhahi? Idha 
bhikkhave bhikkhu na appiyapasaÑsÊ ca hoti na piyagarahÊ ca na lÈbhakÈmo 
ca na sakkÈrakÈmo ca hirÊmÈ ca hoti ottappÊ ca appiccho ca sammÈdiÔÔhi ca. 
Imehi kho bhikkhave aÔÔhahi dhammehi samannÈgato bhikkhu 
sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo cÈti.  . 
TatiyaÑ. 
 

4. Dutiya-appiyasutta  

 4. AÔÔhahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu 
sabrahmacÈrÊnaÑ appiyo ca hoti amanÈpo ca agaru ca abhÈvanÊyo ca. 
Katamehi aÔÔhahi? Idha bhikkhave bhikkhu lÈbhakÈmo ca hoti sakkÈrakÈmo 
ca anavaÒÒattikÈmo ca akÈlaÒÒ| ca amattaÒÒ| ca asuci ca bahubhÈÓÊ ca 
akkosakaparibhÈsako ca sabrahmacÈrÊnaÑ. Imehi kho bhikkhave aÔÔhahi 
dhammehi samannÈgato bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ appiyo ca hoti amanÈpo 
ca agaru ca abhÈvanÊyo ca. 

 AÔÔhahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ 
piyo ca hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo ca. Katamehi aÔÔhahi? Idha 
bhikkhave bhikkhu na lÈbhakÈmo ca hoti na sakkÈrakÈmo ca na 
anavaÒÒattikÈmo ca kÈlaÒÒ| ca mattaÒÒ| ca suci ca na bahubhÈÓÊ ca 
anakkosakaparibhÈsako ca sabrahmacÈrÊnaÑ. Imehi kho bhikkhave aÔÔhahi 
dhammehi samannÈgato bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca hoti manÈpo ca 
garu ca bhÈvanÊyo cÈti.  . CatutthaÑ. 
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5. PaÔhamalokadhammasutta 

 5. AÔÔhime bhikkhave lokadhammÈ lokaÑ anuparivattanti, loko ca aÔÔha 
lokadhamme anuparivattati. Katame aÔÔha? LÈbho ca alÈbho ca yaso ca 
ayaso ca nindÈ ca pasaÑsÈ ca sukhaÒca dukkhaÒca. Ime kho bhikkhave 
aÔÔha lokadhammÈ lokaÑ anuparivattanti, loko ca ime aÔÔha lokadhamme 
anuparivattatÊti. 

   LÈbho alÈbho ca yasÈyaso ca, 
   NindÈ pasaÑsÈ ca sukhaÑ dukhaÒca. 
   Ete aniccÈ manujesu dhammÈ, 
   AsassatÈ vipariÓÈmadhammÈ. 

   Ete ca ÒatvÈ satimÈ sumedho, 
   Avekkhati vipariÓÈmadhamme. 
   IÔÔhassa dhammÈ na mathenti cittaÑ, 
   AniÔÔhato no paÔighÈtameti. 

   TassÈnurodhÈ atha vÈ virodhÈ, 
   Vidh|pitÈ attha~gatÈ na santi. 
   PadaÒca ÒatvÈ virajaÑ asokaÑ,  
   SammappajÈnÈti bhavassa pÈrag|ti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Dutiyalokadhammasutta 

 6. AÔÔhime bhikkhave lokadhammÈ lokaÑ anuparivattanti, loko ca aÔÔha 
lokadhamme anuparivattati. Katame aÔÔha? LÈbho ca alÈbho ca yaso ca 
ayaso ca nindÈ ca pasaÑsÈ ca sukhaÒca dukkhaÒca. Ime kho bhikkhave 
aÔÔha lokadhammÈ lokaÑ anuparivattanti, loko ca ime aÔÔha lokadhamme 
anuparivattati. 

 Assutavato bhikkhave puthujjanassa uppajjati lÈbhopi alÈbhopi yasopi 
ayasopi nindÈpi pasaÑsÈpi sukhampi dukkhampi. Sutavatopi bhikkhave 
ariyasÈvakassa uppajjati lÈbhopi alÈbhopi yasopi ayasopi nindÈpi pasaÑsÈpi 
sukhampi dukkhampi. Tatra bhikkhave ko viseso 
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ko adhippayÈso1 kiÑ nÈnÈkaraÓaÑ sutavato ariyasÈvakassa assutavatÈ 
puthujjanenÈti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ BhagavaÑnettikÈ 
BhagavaÑpaÔisaraÓÈ, sÈdhu vata bhante BhagavantaÑyeva paÔibhÈtu etassa 
bhÈsitassa attho, Bhagavato sutvÈ bhikkh| dhÈressantÊti. 

 Tena hi bhikkhave suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. 
“EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca–assutavato bhikkhave puthujjanassa uppajjati lÈbho. So na iti 
paÔisaÒcikkhati “uppanno kho me ayaÑ lÈbho, soca kho anicco dukkho 
vipariÓÈmadhammo”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. Uppajjati alÈbho -pa- 
uppajjati yaso. Uppajjati ayaso. Uppajjati nindÈ. Uppajjati pasaÑsÈ. 
Uppajjati sukhaÑ. Uppajjati dukkhaÑ. So na iti paÔisaÒcikkhati “uppannaÑ 
kho me idaÑ dukkhaÑ, taÒca kho aniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhamman”ti 
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. 

 Tassa lÈbhopi cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, alÈbhopi cittaÑ pariyÈdÈya 
tiÔÔhati, yasopi cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, ayasopi cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, 
nindÈpi cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, pasaÑsÈpi cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, 
sukhampi cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, dukkhampi cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati. 
So uppannaÑ lÈbhaÑ anurujjhati, alÈbhe paÔivirujjhati. UppannaÑ yasaÑ 
anurujjhati, ayase paÔivirujjhati. UppannaÑ pasaÑsaÑ anurujjhati, nindÈya 
paÔivirujjhati. UppannaÑ sukhaÑ anurujjhati, dukkhe paÔivirujjhati. So evaÑ 
anurodhavirodhasamÈpanno na parimuccati jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi 
paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, na parimuccati dukkhasmÈti 
vadÈmi. 

 Sutavato ca kho bhikkhave ariyasÈvakassa uppajjati lÈbho. So iti 
paÔisaÒcikkhati “uppanno kho me ayaÑ lÈbho, so ca kho anicco dukkho 
vipariÓÈmadhammo”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Uppajjati alÈbho -pa- uppajjati 
yaso. Uppajjati ayaso. Uppajjati nindÈ. Uppajjati pasaÑsÈ. Uppajjati 
sukhaÑ. Uppajjati dukkhaÑ. So iti paÔisaÒcikkhati “uppannaÑ kho me idaÑ 
dukkhaÑ, taÒca kho aniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhamman”ti yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. AdhippÈyo, (SÊ) adhippÈyaso (SyÈ, KaÑ), adhi + pa + yasu + Óa = adhippayÈso. 
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 Tassa lÈbhopi cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhati, alÈbhopi cittaÑ na 
pariyÈdÈya tiÔÔhati, yasopi cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhati, ayasopi cittaÑ na 
pariyÈdÈya tiÔÔhati, nindÈpi cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhati, pasaÑsÈpi cittaÑ 
na pariyÈdÈya tiÔÔhati, sukhampi cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhati, dukkhampi 
cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhati. So uppannaÑ lÈbhaÑ nÈnurujjhati, alÈbhe 
nappaÔivirujjhati. UppannaÑ yasaÑ nÈnurujjhati, ayase nappaÔivirujjhati. 
UppannaÑ pasaÑsaÑ nÈnurujjhati, nindÈya nappaÔivirujjhati. UppannaÑ 
sukhaÑ nÈnurujjhati, dukkhe nappaÔivirujjhati. So evaÑ 
anurodhavirodhavippahÊno parimuccati jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi 
paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, parimuccati dukkhasmÈti 
vadÈmi. AyaÑ kho bhikkhave viseso ayaÑ adhippayÈso idaÑ nÈnÈkaraÓaÑ 
sutavato ariyasÈvakassa assutavatÈ puthujjanenÈti. 

   LÈbho alÈbho ca yasÈyaso ca, 
   NindÈ pasaÑsÈ ca sukhaÑ dukhaÒca. 
   Ete aniccÈ manujesu dhammÈ, 
   AsassatÈ vipariÓÈmadhammÈ. 

   Ete ca ÒatvÈ satimÈ sumedho, 
   Avekkhati vipariÓÈmadhamme. 
   IÔÔhassa dhammÈ na mathenti cittaÑ, 
   AniÔÔhato no paÔighÈtameti. 

   TassÈnurodhÈ atha vÈ virodhÈ, 
   Vidh|pitÈ attha~gatÈ na santi. 
   PadaÒca ÒatvÈ virajaÑ asokaÑ, 
   SammappajÈnÈti bhavassa pÈrag|ti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Devadattavipattisutta 

 7. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati Gijjhak|Ôe pabbate 
acirapakkante Devadatte. Tatra BhagavÈ DevadattaÑ Èrabbha bhikkh| 
Èmantesi–sÈdhu bhikkhave bhikkhu kÈlena kÈlaÑ attavipattiÑ 
paccavekkhitÈ hoti, sÈdhu bhikkhave bhikkhu kÈlena kÈlaÑ paravipattiÑ 
paccavekkhitÈ hoti, sÈdhu bhikkhave bhikkhu kÈlena kÈlaÑ attasampattiÑ 
paccavekkhitÈ hoti, 
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sÈdhu bhikkhave bhikkhu kÈlena kÈlaÑ parasampattiÑ paccavekkhitÈ hoti. 
AÔÔhahi bhikkhave asaddhammehi abhibh|to pariyÈdinnacitto Devadatto 
ÈpÈyiko nerayiko kappaÔÔho atekiccho. 

 * Katamehi aÔÔhahi? LÈbhena hi bhikkhave abhibh|to pariyÈdinnacitto 
Devadatto ÈpÈyiko nerayiko kappaÔÔho atekiccho. AlÈbhena bhikkhave -pa-. 
Yasena bhikkhave. Ayasena bhikkhave. SakkÈrena bhikkhave. AsakkÈrena 
bhikkhave. PÈpicchatÈya bhikkhave. PÈpamittatÈya bhikkhave abhibh|to 
pariyÈdinnacitto Devadatto ÈpÈyiko nerayiko kappaÔÔho atekiccho. Imehi 
kho bhikkhave aÔÔhahi asaddhammehi abhibh|to pariyÈdinnacitto Devadatto 
ÈpÈyiko nerayiko kappaÔÔho atekiccho. 

 SÈdhu bhikkhave bhikkhu uppannaÑ lÈbhaÑ abhibhuyya abhibhuyya 
vihareyya. UppannaÑ alÈbhaÑ -pa- uppannaÑ yasaÑ. UppannaÑ ayasaÑ. 
UppannaÑ sakkÈraÑ. UppannaÑ asakkÈraÑ. UppannaÑ pÈpicchataÑ. 
UppannaÑ pÈpamittataÑ abhibhuyya abhibhuyya vihareyya. 

 KiÒca1 bhikkhave bhikkhu atthavasaÑ paÔicca uppannaÑ lÈbhaÑ 
abhibhuyya abhibhuyya vihareyya. UppannaÑ alÈbhaÑ -pa- uppannaÑ 
yasaÑ. UppannaÑ ayasaÑ. UppannaÑ sakkÈraÑ. UppannaÑ asakkÈraÑ. 
UppannaÑ pÈpicchataÑ. UppannaÑ pÈpamittataÑ abhibhuyya abhibhuyya 
vihareyya. 

 YaÑ hissa bhikkhave uppannaÑ lÈbhaÑ anabhibhuyya2 viharato 
uppajjeyyuÑ ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ, uppannaÑ lÈbhaÑ abhibhuyya3 viharato 
evaÑsa te ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ na honti. YaÑ hissa bhikkhave uppannaÑ 
alÈbhaÑ -pa- uppannaÑ yasaÑ. UppannaÑ ayasaÑ. UppannaÑ sakkÈraÑ. 
UppannaÑ asakkÈraÑ. UppannaÑ pÈpicchataÑ. UppannaÑ pÈpamittataÑ 
anabhibhuyya viharato uppajjeyyuÑ ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ, UppannaÑ 
pÈpamittataÑ abhibhuyya viharato evaÑsa te ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ na honti. 
IdaÑ kho bhikkhave bhikkhu atthavasaÑ paÔicca uppannaÑ lÈbhaÑ 
abhibhuyya abhibhuyya vihareyya. UppannaÑ alÈbhaÑ -pa- uppannaÑ 
yasaÑ. UppannaÑ ayasaÑ. UppannaÑ sakkÈraÑ. UppannaÑ asakkÈraÑ. 
UppannaÑ pÈpicchataÑ. UppannaÑ pÈpamittataÑ abhibhuyya abhibhuyya 
vihareyya. 
______________________________________________________________ 
 * Vi 4. 365 piÔÔhe. 1. KathaÒca(Ka) 
 2. Anabhibhuyya anabhibhuyya (Ka) 3. Abhibhuyya abhibhuyya (Ka) 
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 TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “uppannaÑ lÈbhaÑ 
abhibhuyya abhibhuyya viharissÈma. UppannaÑ alÈbhaÑ -pa- uppanaÑ 
yasaÑ. UppannaÑ ayasaÑ. UppannaÑ sakkÈraÑ. UppannaÑ asakkÈraÑ. 
UppannaÑ pÈpicchataÑ. UppannaÑ pÈpamittataÑ abhibhuyya abhibhuyya 
viharissÈmÈ”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.  . SattamaÑ. 
 

8. Uttaravipattisutta 

 8. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Uttaro MahisavatthusmiÑ viharati 
Sa~kheyyake pabbate VaÔajÈlikÈyaÑ1. Tatra kho ÈyasmÈ Uttaro bhikkh| 
Èmantesi “sÈdhÈvuso bhikkhu kÈlena kÈlaÑ attavipattiÑ paccavekkhitÈ hoti, 
sÈdhÈvuso bhikkhu kÈlena kÈlaÑ paravipattiÑ paccavekkhitÈ hoti, 
sÈdhÈvuso bhikkhu kÈlena kÈlaÑ attasampattiÑ paccavekkhitÈ hoti, 
sÈdhÈvuso bhikkhu kÈlena kÈlaÑ parasampattiÑ paccavekkhitÈ hotÊ”ti. 

 Tena kho pana samayena VessavaÓo mahÈrÈjÈ uttarÈya disÈya 
dakkhiÓaÑ disaÑ gacchati kenacideva karaÓÊyena. Assosi kho VessavaÓo 
mahÈrÈjÈ Èyasmato Uttarassa MahisavatthusmiÑ Sa~kheyyake pabbate 
VaÔajÈlikÈyaÑ bhikkh|naÑ evaÑ dhammaÑ desentassa “sÈdhÈvuso bhikkhu 
kÈlena kÈlaÑ attavipattiÑ paccavekkhitÈ hoti, sÈdhÈvuso bhikkhu kÈlena 
kÈlaÑ paravipattiÑ paccavekkhitÈ hoti, sÈdhÈvuso bhikkhu kÈlena kÈlaÑ 
attasampattiÑ paccavekkhitÈ hoti, sÈdhÈvuso bhikkhu kÈlena kÈlaÑ 
parasampattiÑ paccavekkhitÈ hotÊ”ti. 

 Atha kho VessavaÓo mahÈrÈjÈ seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso 
samiÒjitaÑ2 vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya3. 
EvamevaÑ MahisavatthusmiÑ Sa~kheyyake pabbate VaÔajÈlikÈyaÑ 
antarahito devesu TÈvatiÑsesu pÈturahosi. Atha kho VessavaÓo mahÈrÈjÈ 
yena Sakko devÈnamindo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ SakkaÑ 
devÈnamindaÑ etadavoca “yagghe mÈrisa jÈneyyÈsi, eso ÈyasmÈ Uttaro 
MahisavatthusmiÑ Sa~kheyyake pabbate VaÔajÈlikÈyaÑ bhikkh|naÑ evaÑ 
dhammaÑ deseti “sÈdhÈvuso bhikkhu kÈlena kÈlaÑ attavipattiÑ 
paccavekkhitÈ 
______________________________________________________________ 
 1. DhavajÈlikÈyaÑ (SÊ), vaÔÔajÈlikÈyaÑ (SyÈ)  
 2. SammiÒjitaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 3. SammiÒjeyya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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hoti, sÈdhÈvuso bhikkhu kÈlena kÈlaÑ paravipattiÑ -pa- attasampattiÑ. 
ParasampattiÑ paccavekkhitÈ hotÊ’ti”. 

 Atha kho Sakko devÈnamindo seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso 
samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya. 
EvamevaÑ devesu TÈvatiÑsesu antarahito MahisavatthusmiÑ Sa~kheyyake 
pabbate VaÔajÈlikÈyaÑ Èyasmato Uttarassa sammukhe pÈturahosi. Atha kho 
Sakko devÈnamindo yenÈyasmÈ Uttaro tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ UttaraÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho 
Sakko devÈnamindo ÈyasmantaÑ UttaraÑ etadavoca– 

 SaccaÑ kira bhante ÈyasmÈ Uttaro bhikkh|naÑ evaÑ dhammaÑ desesi 
“sÈdhÈvuso bhikkhu kÈlena kÈlaÑ attavipattiÑ paccavekkhitÈ hoti, 
sÈdhÈvuso bhikkhu kÈlena kÈlaÑ paravipattiÑ -pa- attasampattiÑ. 
ParasampattiÑ paccavekkhitÈ hotÊ”ti. EvaÑ devÈnamindÈti. KiÑ panidaÑ1 
bhante Èyasmato Uttarassa sakaÑ paÔibhÈnaÑ2 udÈhu tassa Bhagavato 
vacanaÑ Arahato SammÈsambuddhassÈti. Tena hi devÈnaminda upamaÑ te 
karissÈmi, upamÈya midhekacce viÒÒ| purisÈ bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈnanti. 

 SeyyathÈpi devÈnaminda gÈmassa vÈ nigamassa vÈ avid|re 
mahÈdhaÒÒarÈsi, tato mahÈjanakÈyo dhaÒÒaÑ Èhareyya kÈjehipi piÔakehipi 
uccha~gehipi aÒjalÊhipi. Yo nu kho devÈnaminda taÑ mahÈjanakÈyaÑ 
upasa~kamitvÈ evaÑ puccheyya “kuto imaÑ dhaÒÒaÑ ÈharathÈ”ti. KathaÑ 
byÈkaramÈno nu kho devÈnaminda so mahÈjanakÈyo sammÈ byÈkaramÈno 
byÈkareyyÈti. “AmumhÈ mahÈdhaÒÒarÈsimhÈ ÈharÈmÈ”ti kho bhante so 
mahÈjanakÈyo sammÈ byÈkaramÈno byÈkareyyÈti. EvamevaÑ kho 
devÈnaminda yaÑ kiÒci subhÈsitaÑ, sabbaÑ taÑ tassa Bhagavato vacanaÑ 
Arahato SammÈsambuddhassa. Tato upÈdÈyupÈdÈya mayaÒcaÒÒe ca 
bhaÓÈmÈti. 

 AcchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, yÈva subhÈsitaÒcidaÑ ÈyasmatÈ 
Uttarena yaÑ kiÒci subhÈsitaÑ, sabbaÑ taÑ tassa Bhagavato vacanaÑ 
Arahato 
______________________________________________________________ 
 1. KiÑ pana (SyÈ) 2. SakapaÔibhÈnaÑ upÈdÈya (Ka) 
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SammÈsambuddhassa. Tato upÈdÈyupÈdÈya mayaÒcaÒÒe ca bhaÓÈmÈti. 
EkamidaÑ bhante Uttara samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati Gijjhak|Ôe 
pabbate acirapakkante Devadatte. Tatra kho BhagavÈ DevadattaÑ Èrabbha 
bhikkh| Èmantesi– 

 SÈdhu bhikkhave bhikkhu kÈlena kÈlaÑ attavipattiÑ paccavekkhitÈ hoti, 
sÈdhu bhikkhave bhikkhu kÈlena kÈlaÑ paravipattiÑ -pa- attasampattiÑ. 
ParasampattiÑ paccavekkhitÈ hoti. AÔÔhahi bhikkhave asaddhammehi 
abhibh|to pariyÈdinnacitto Devadatto ÈpÈyiko nerayiko kappaÔÔho atekiccho. 
Katamehi aÔÔhahi? LÈbhena hi bhikkhave abhibh|to pariyÈdinnacitto 
Devadatto ÈpÈyiko nerayiko kappaÔÔho atekiccho. AlÈbhena bhikkhave -pa-. 
Yasena bhikkhave. Ayasena bhikkhave. SakkÈrena bhikkhave. AsakkÈrena 
bhikkhave. PÈpicchatÈya bhikkhave. PÈpamittatÈya bhikkhave abhibh|to 
pariyÈdinnacitto Devadatto ÈpÈyiko nerayiko kappaÔÔho atekiccho. Imehi 
kho bhikkhave aÔÔhahi asaddhammehi abhibh|to pariyÈdinnacitto Devadatto 
ÈpÈyiko nerayiko kappaÔÔho atekiccho. 

 SÈdhu bhikkhave bhikkhu uppannaÑ lÈbhaÑ abhibhuyya abhibhuyya 
vihareyya. UppannaÑ alÈbhaÑ -pa- uppannaÑ yasaÑ. UppannaÑ ayasaÑ. 
UppannaÑ sakkÈraÑ. UppannaÑ asakkÈraÑ. UppannaÑ pÈpicchataÑ. 
UppannaÑ pÈpamittataÑ abhibhuyya abhibhuyya vihareyya.  

 KiÒca bhikkhave bhikkhu atthavasaÑ paÔicca uppannaÑ lÈbhaÑ 
abhibhuyya abhibhuyya vihareyya. UppannaÑ alÈbhaÑ -pa- uppannaÑ 
yasaÑ. UppannaÑ ayasaÑ. UppannaÑ sakkÈraÑ. UppannaÑ asakkÈraÑ. 
UppannaÑ pÈpicchataÑ. UppannaÑ pÈpamittataÑ abhibhuyya abhibhuyya 
vihareyya. 

 YaÑ hissa bhikkhave uppannaÑ lÈbhaÑ anabhibhuyya viharato 
uppajjeyyuÑ ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ, uppannaÑ lÈbhaÑ abhibhuyya viharato 
evaÑsa te ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ na honti. YaÑ hissa bhikkhave uppannaÑ 
alÈbhaÑ -pa- uppannaÑ yasaÑ. UppannaÑ ayasaÑ. UppannaÑ sakkÈraÑ. 
UppannaÑ asakkÈraÑ. UppannaÑ pÈpicchataÑ. UppannaÑ pÈpamittataÑ 
anabhibhuyya viharato uppajjeyyuÑ ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ, uppannaÑ 
pÈpamittataÑ abhibhuyya viharato 

 



 AÔÔhakanipÈtapÈÄi 14 

evaÑsa te ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ na honti. IdaÑ kho bhikkhave bhikkhu 
atthavasaÑ paÔicca uppannaÑ lÈbhaÑ abhibhuyya abhibhuyya vihareyya. 
UppannaÑ alÈbhaÑ -pa- uppannaÑ yasaÑ. UppannaÑ ayasaÑ. UppannaÑ 
sakkÈraÑ. UppannaÑ asakkÈraÑ. UppannaÑ pÈpicchataÑ. UppannaÑ 
pÈpamittataÑ abhibhuyya abhibhuyya vihareyya. 

 TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “uppannaÑ lÈbhaÑ 
abhibhuyya abhibhuyya viharissÈma. UppannaÑ alÈbhaÑ -pa- uppannaÑ 
yasaÑ. UppannaÑ ayasaÑ. UppannaÑ sakkÈraÑ. UppannaÑ asakkÈraÑ. 
UppannaÑ pÈpicchataÑ. UppannaÑ pÈpamittataÑ abhibhuyya abhibhuyya 
viharissÈmÈ”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti. 

 EttÈvatÈ bhante Uttara manussesu catasso parisÈ bhikkh| bhikkhuniyo 
upÈsakÈ upÈsikÈyo. NÈyaÑ dhammapariyÈyo kismiÒci upaÔÔhito1. 
UggaÓhatu bhante ÈyasmÈ Uttaro imaÑ dhammapariyÈyaÑ, pariyÈpuÓÈtu 
bhante ÈyasmÈ Uttaro imaÑ dhammapariyÈyaÑ, dhÈretu bhante ÈyasmÈ 
Uttaro imaÑ dhammapariyÈyaÑ. atthasaÑhito ayaÑ bhante 
dhammapariyÈyo Èdibrahmacariyakoti2.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Nandasutta 

 9. “Kulaputto”ti bhikkhave NandaÑ sammÈ vadamÈno vadeyya, 
“balavÈ”ti bhikkhave NandaÑ sammÈ vadamÈno vadeyya, “pÈsÈdiko”ti 
bhikkhave NandaÑ sammÈ vadamÈno vadeyya, “tibbarÈgo”ti bhikkhave 
NandaÑ sammÈ vadamÈno vadeyya. KimaÒÒatra bhikkhave Nando 
indriyesu guttadvÈro bhojane mattaÒÒ| jÈgariyaÑ anuyutto 
satisampajaÒÒena samannÈgato, yehi3 Nando sakkoti paripuÓÓaÑ 
parisuddhaÑ brahmacariyaÑ carituÑ. TatridaÑ bhikkhave Nandassa 
indriyesu guttadvÈratÈya hoti. Sace bhikkhave Nandassa puratthimÈ disÈ 
ÈloketabbÈ hoti, sabbaÑ cetasÈ samannÈharitvÈ Nando puratthimaÑ disaÑ 
Èloketi “evaÑ me puratthimaÑ disaÑ Èlokayato nÈbhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ 
akusalÈ dhammÈ anvÈssavissantÊ”ti. Itiha tattha sampajÈno hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. PatiÔÔhito (SÊ, SyÈ) 2. Œdibrahmacariyiko (SÊ, Ka) 3. Yena (Ka) 
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 Sace bhikkhave Nandassa pacchimÈ disÈ ÈloketabbÈ hoti -pa- uttarÈ disÈ 
ÈloketabbÈ hoti. DakkhiÓÈ disÈ ÈloketabbÈ hoti. UddhaÑ ulloketabbÈ hoti. 
Adho oloketabbÈ hoti. AnudisÈ anuviloketabbÈ hoti, sabbaÑ cetasÈ 
samannÈharitvÈ Nando anudisaÑ anuviloketi “evaÑ me anudisaÑ 
anuvilokayato nÈbhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ 
anvÈssavissantÊ”ti. Itiha tattha sampajÈno hoti. IdaÑ kho bhikkhave 
Nandassa indriyesu guttadvÈratÈya hoti. 

 TatridaÑ bhikkhave Nandassa bhojane mattaÒÒutÈya hoti, idha 
bhikkhave Nando paÔisa~khÈ yoniso ÈhÈraÑ ÈhÈreti, neva davÈya na madÈya 
na maÓÉanÈya na vibh|sanÈya, yÈvadeva imassa kÈyassa ÔhitiyÈ yÈpanÈya 
vihiÑs|paratiyÈ brahmacariyÈnuggahÈya, iti purÈÓaÒca vedanaÑ 
paÔiha~khÈmi, navaÒca vedanaÑ na uppÈdessÈmi, yÈtrÈ ca me bhavissati 
anavajjatÈ ca phÈsuvihÈro cÈti. IdaÑ kho bhikkhave Nandassa bhojane 
mattaÒÒutÈya hoti. 

 TatridaÑ bhikkhave Nandassa jÈgariyÈnuyogasmiÑ hoti, idha 
bhikkhave Nando divasaÑ ca~kamena nisajjÈya ÈvaraÓÊyehi dhammehi 
cittaÑ parisodheti, rattiyÈ paÔhamaÑ yÈmaÑ ca~kamena nisajjÈya 
ÈvaraÓÊyehi dhammehi cittaÑ parisodheti, rattiyÈ majjhimaÑ yÈmaÑ 
dakkhiÓena passena sÊhaseyyaÑ kappeti pÈde pÈdaÑ accÈdhÈya sato 
sampajÈno uÔÔhÈnasaÒÒaÑ manasi karitvÈ, rattiyÈ pacchimaÑ yÈmaÑ 
paccuÔÔhÈya ca~kamena nisajjÈya ÈvaraÓÊyehi dhammehi cittaÑ parisodheti. 
IdaÑ kho bhikkhave Nandassa jÈgariyÈnuyogasmiÑ hoti. 

 TatridaÑ bhikkhave Nandassa satisampajaÒÒasmiÑ hoti, idha 
bhikkhave Nandassa viditÈ vedanÈ uppajjanti, viditÈ upaÔÔhahanti, viditÈ 
abbhatthaÑ gacchanti. ViditÈ saÒÒÈ -pa- viditÈ vitakkÈ -pa- abbhatthaÑ 
gacchanti. IdaÑ kho bhikkhave Nandassa satisampajaÒÒasmiÑ hoti. 

 KimaÒÒatra bhikkhave Nando indriyesu guttadvÈro bhojane mattaÒÒ| 
jÈgariyaÑ anuyutto satisampajaÒÒena samannÈgato, yehi Nando sakkoti 
paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ caritunti.  . NavamaÑ. 
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10. KÈraÓÉavasutta  

 10. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ CampÈyaÑ viharati GaggarÈya 
pokkharaÓiyÈ tÊre. Tena kho pana samayena bhikkh| bhikkhuÑ ÈpattiyÈ 
codenti. So bhikkhu bhikkh|hi ÈpattiyÈ codiyamÈno aÒÒenÈÒÒaÑ paÔicarati, 
bahiddhÈ kathaÑ apanÈmeti, kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti. 

 Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “niddhamathetaÑ bhikkhave 
puggalaÑ, niddhamathetaÑ bhikkhave puggalaÑ. Apaneyyeso1 bhikkhave 
puggalo, kiÑ vo tena paraputtena visodhitena2. Idha bhikkhave ekaccassa 
puggalassa tÈdisaÑyeva hoti abhikkantaÑ paÔikkantaÑ ÈlokitaÑ vilokitaÑ 
samiÒjitaÑ pasÈritaÑ saÑghÈÔipattacÊvaradhÈraÓaÑ, seyyathÈpi aÒÒesaÑ 
bhaddakÈnaÑ bhikkh|naÑ, yÈvassa bhikkh| ÈpattiÑ na passanti. Yato ca 
khvassa bhikkh| ÈpattiÑ passanti, tamenaÑ evaÑ jÈnanti 
“samaÓad|sÊvÈyaÑ3 samaÓapalÈpo samaÓakÈraÓÉavo”ti4. TamenaÑ iti 
viditvÈ bahiddhÈ nÈsenti. TaÑ kissa hetu? “MÈ aÒÒe bhaddake bhikkh| 
d|sesÊ”ti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave sampanne yavakaraÓe yavad|sÊ5 jÈyetha 
yavapalÈpo yavakÈraÓÉavoti. Tassa tÈdisaÑyeva m|laÑ hoti seyyathÈpi 
aÒÒesaÑ bhaddakÈnaÑ yavÈnaÑ, tÈdisaÑyeva nÈÄaÑ hoti seyyathÈpi 
aÒÒesaÑ bhaddakÈnaÑ yavÈnaÑ, tÈdisaÑyeva pattaÑ hoti seyyathÈpi 
aÒÒesaÑ bhaddakÈnaÑ yavÈnaÑ, yÈvassa sÊsaÑ na nibbattati. Yato ca 
khvassa sÊsaÑ nibbattati, tamenaÑ evaÑ “jÈnanti yavad|sÊvÈyaÑ 
yavapalÈpo yavakÈraÓÉavo”ti. TamenaÑ iti viditvÈ sam|laÑ uppÈÔetvÈ 
bahiddhÈ yavakaraÓassa chaÉÉenti. TaÑ kissa hetu? “MÈ aÒÒe bhaddake 
yave d|sesÊ”ti. 

 EvamevaÑ kho bhikkhave idhekaccassa puggalassa tÈdisaÑyeva hoti 
abhikkantaÑ paÔikkantaÑ ÈlokitaÑ vilokitaÑ samiÒjitaÑ pasÈritaÑ 
saÑghÈÔipattacÊvaradhÈraÓaÑ, seyyathÈpi aÒÒesaÑ bhaddakÈnaÑ 
bhikkh|naÑ, 
______________________________________________________________ 
 1. Apaneyyo so (SÊ), apaneyyo (SyÈ) 
 2. KiÑ vo paraputto viheÔhiyati (SÊ), kiÑ paraputto viheÔheti (SyÈ), kiÑ vo paraputtÈ 

viheÔheti (I), kiÑ so paraputto visodheti (Ka) 
 3. SamaÓar|pÊ cÈyaÑ (Ka) 4. SamaÓakaraÓÉavoti (Ka) 5. Yavar|pÊ (Ka) 
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yÈvassa bhikkh| ÈpattiÑ na passanti. Yato ca khvassa bhikkh| ÈpattiÑ 
passanti, tamenaÑ evaÑ jÈnanti “samaÓad|sÊvÈyaÑ samaÓapalÈpo 
samaÓakÈraÓÉavo”ti. TamenaÑ iti viditvÈ bahiddhÈ nÈsenti. TaÑ kissa hetu? 
“MÈ aÒÒe bhaddake bhikkh| d|sesÊ”ti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave mahato dhaÒÒarÈsissa phuÓamÈnassa1 tattha yÈni 
tÈni dhaÒÒÈni daÄhÈni sÈravantÈni, tÈni ekamantaÑ puÒjaÑ hoti. YÈni pana 
tÈni dhaÒÒÈni dubbalÈni palÈpÈni, tÈni vÈto ekamantaÑ apavahati2. 
TamenaÑ sÈmikÈ sammajjaniÑ gahetvÈ bhiyyosomattÈya apasammajjanti. 
TaÑ kissa hetu? “MÈ aÒÒe bhaddake dhaÒÒe d|sesÊ”ti. EvamevaÑ kho 
bhikkhave idhekaccassa puggalassa tÈdisaÑyeva hoti abhikkantaÑ 
paÔikkantaÑ ÈlokitaÑ vilokitaÑ samiÒjitaÑ pasÈritaÑ 
saÑghÈÔipattacÊvaradhÈraÓaÑ, seyyathÈpi aÒÒesaÑ bhaddakÈnaÑ 
bhikkh|naÑ, yÈvassa bhikkh| ÈpattiÑ na passanti. Yato ca khvassa bhikkh| 
ÈpattiÑ passanti, tamenaÑ evaÑ jÈnanti “samaÓad|sÊvÈyaÑ samaÓapalÈpo 
samaÓakÈraÓÉavo”ti. TamenaÑ iti viditvÈ bahiddhÈ nÈsenti. TaÑ kissa hetu? 
“MÈ aÒÒe bhaddake bhikkh| d|sesÊ”ti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave puriso udapÈnapanÈÄiyatthiko tiÓhaÑ kuÔhÈriÑ3 

ÈdÈya vanaÑ paviseyya, so yaÑ yadeva rukkhaÑ kuÔhÈripÈsena ÈkoÔeyya. 
Tattha yÈni tÈni rukkhÈni daÄhÈni sÈravantÈni, tÈni kuÔhÈripÈsena ÈkoÔitÈni 
kakkhaÄaÑ paÔinadanti. YÈni pana tÈni rukkhÈni antop|tÊni avassutÈni 
kasambujÈtÈni, tÈni kuÔhÈripÈsena ÈkoÔitÈni daddaraÑ paÔinadanti. TamenaÑ 
m|le chindati, m|le chinditvÈ agge chindati, agge chinditvÈ anto 
suvisodhitaÑ visodheti, anto suvisodhitaÑ visodhetvÈ udapÈnapanÈÄiÑ 
yojeti. EvamevaÑ kho bhikkhave idhekaccassa puggalassa tÈdisaÑyeva hoti 
abhikkantaÑ paÔikkantaÑ ÈlokitaÑ vilokitaÑ samiÒjitaÑ pasÈritaÑ 
saÑghÈÔipattacÊvaradhÈraÓaÑ, seyyathÈpi aÒÒesaÑ bhaddakÈnaÑ 
bhikkh|naÑ, yÈvassa bhikkh| ÈpattiÑ na passanti. Yato ca khvassa bhikkh| 
ÈpattiÑ passanti, tamenaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. VuyhamÈnassa (SÊ, I), phusayamÈnassa (SyÈ), punamÈnassa (?)  
 2. Apakassati (SÊ) 3. KudhÈriÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)
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evaÑ jÈnanti “samaÓad|sÊvÈyaÑ samaÓapalÈpo samaÓakÈraÓÉavo”ti. 
TamenaÑ iti viditvÈ bahiddhÈ nÈsenti. TaÑ kissa hetu? “MÈ aÒÒe bhaddake 
bhikkh| d|sesÊ”ti. 

  SaÑvÈsÈ’yaÑ vijÈnÈtha, pÈpiccho kodhano iti. 
  MakkhÊ thambhÊ paÄÈsÊ ca, issukÊ maccharÊ saÔho. 

  SantavÈco janavati, samaÓo viya bhÈsati. 
  Raho karoti karaÓaÑ, pÈpadiÔÔhi anÈdaro. 

  SaÑsappÊ ca musÈvÈdÊ, taÑ viditvÈ yathÈtathaÑ. 
  Sabbe samaggÈ hutvÈna, abhinibbajjayÈtha1 naÑ. 

  KÈraÓÉavaÑ2 niddhamatha, kasambuÑ apakassatha3. 
  Tato palÈpe vÈhetha, assamaÓe samaÓamÈnine. 

  NiddhamitvÈna pÈpicche, pÈpa-ÈcÈragocare. 
  SuddhÈsuddhehi saÑvÈsaÑ, kappayavho patissatÈ. 
  Tato samaggÈ nipakÈ, dukkhassantaÑ karissathÈti. .DasamaÑ. 

MettÈvaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   MettaÑ PaÒÒÈ ca dve PiyÈ, dve LokÈ dve Vipattiyo. 
   Devadatto ca Uttaro, Nando KÈraÓÉavena cÈti. 

_____ 
 

2. MahÈvagga 
 

1. VeraÒjasutta 

 11. EvaÑ me sutaÑ– * ekaÑ samayaÑ BhagavÈ VeraÒjÈyaÑ viharati 
NaÄerupucimandam|le. Atha kho VeraÒjo brÈhmaÓo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ4 
______________________________________________________________ 
 1. Abhinibbijjayetha (Ka) 2. KaraÓÉavaÑ (Ka) Khu 1. 322 piÔÔhepi passitabbaÑ. 
 3. Avakassatha (Ka) * Vi 1. 1 piÔÔhÈdÊsupi. 
 4. SÈrÈÓÊyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 

 



 2. MahÈvagga 19 

vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho VeraÒjo brÈhmaÓo 
BhagavantaÑ etadavoca– 

 SutaÑ metaÑ bho Gotama “na samaÓo Gotamo brÈhmaÓe jiÓÓe vuÉÉhe 
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. NÈhaÑ taÑ brÈhmaÓa passÈmi sadevake loke samÈrake 
sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya, yamahaÑ 
abhivÈdeyyaÑ vÈ paccuÔÔheyyaÑ vÈ Èsanena vÈ nimanteyyaÑ. YaÑ hi 
brÈhmaÓa TathÈgato abhivÈdeyya vÈ paccuÔÔheyya vÈ Èsanena vÈ 
nimanteyya, muddhÈpi tassa vipateyyÈti. 

 Arasar|po bhavaÑ Gotamoti. Atthi khvesa brÈhmaÓa pariyÈyo, yena 
maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “arasar|po samaÓo Gotamo”ti. 
Ye te brÈhmaÓa r|parasÈ saddarasÈ gandharasÈ rasarasÈ phoÔÔhabbarasÈ, te 

TathÈgatassa pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ1 ÈyatiÑ 
anuppÈdadhammÈ. AyaÑ kho brÈhmaÓa pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena 
sammÈ vadamÈno vadeyya “arasar|po samaÓo Gotamo”ti. No ca kho yaÑ 

tvaÑ sandhÈya vadesÊti2. (1) 

 Nibbhogo bhavaÑ Gotamoti. Atthi khvesa brÈhmaÓa pariyÈyo, yena 
maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “nibbhogo samaÓo Gotamo”ti. 
Ye te brÈhmaÓa r|pabhogÈ saddabhogÈ gandhabhogÈ rasabhogÈ 
phoÔÔhabbabhogÈ, te TathÈgatassa pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ 
anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. AyaÑ kho brÈhmaÓa pariyÈyo, 
yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “nibbhogo samaÓo 
Gotamo”ti. No ca kho yaÑ tvaÑ sandhÈya vadesÊti. (2) 
______________________________________________________________ 
 1. AnabhÈvakatÈ (SÊ, I) 2. Vadesi (SÊ, Ka) 
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 AkiriyavÈdo bhavaÑ Gotamoti. Atthi khvesa brÈhmaÓa pariyÈyo, yena 
maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “akiriyavÈdo samaÓo 
Gotamo”ti. AhaÑ hi brÈhmaÓa akiriyaÑ vadÈmi kÈyaduccaritassa 
vacÊduccaritassa manoduccaritassa, anekavihitÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ akiriyaÑ vadÈmi. AyaÑ kho brÈhmaÓa pariyÈyo, yena maÑ 
pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “akiriyavÈdo samaÓo Gotamo”ti. No 
ca kho yaÑ tvaÑ sandhÈya vadesÊti. (3) 

 UcchedavÈdo bhavaÑ Gotamoti. Atthi khvesa brÈhmaÓa pariyÈyo, yena 
maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “ucchedavÈdo samaÓo 
Gotamo”ti. AhaÑ hi brÈhmaÓa ucchedaÑ vadÈmi rÈgassa dosassa mohassa, 
anekavihitÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ucchedaÑ vadÈmi. 
AyaÑ kho brÈhmaÓa pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno 
vadeyya “ucchedavÈdo samaÓo Gotamo”ti. No ca kho yaÑ tvaÑ sandhÈya 
vadesÊti. (4) 

 JegucchÊ bhavaÑ Gotamoti. Atthi khvesa brÈhmaÓa pariyÈyo, yena 
maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “jegucchÊ samaÓo Gotamo”ti. 
AhaÑ hi brÈhmaÓa jigucchÈmi kÈyaduccaritena vacÊduccaritena 
manoduccaritena, jigucchÈmi anekavihitÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ. AyaÑ kho brÈhmaÓa pariyÈyo, yena maÑ 
pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “jegucchÊ samaÓo Gotamo”ti. No ca 
kho yaÑ tvaÑ sandhÈya vadesÊti. (5) 

 Venayiko bhavaÑ Gotamoti. Atthi khvesa brÈhmaÓa pariyÈyo, yena 
maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “venayiko samaÓo Gotamo”ti. 
AhaÑ hi brÈhmaÓa vinayÈya dhammaÑ desemi rÈgassa dosassa mohassa, 
anekavihitÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ vinayÈya dhammaÑ 
desemi. AyaÑ kho brÈhmaÓa pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ 
vadamÈno vadeyya “venayiko samaÓo Gotamo”ti. No ca kho yaÑ tvaÑ 
sandhÈya vadesÊti. (6) 

 TapassÊ bhavaÑ Gotamoti. Atthi khvesa brÈhmaÓa pariyÈyo, yena maÑ 
pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “tapassÊ samaÓo Gotamo”ti.  
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TapanÊyÈhaÑ brÈhmaÓa pÈpake akusale dhamme vadÈmi kÈyaduccaritaÑ 
vacÊduccaritaÑ manoduccaritaÑ, yassa kho brÈhmaÓa tapanÊyÈ pÈpakÈ 
akusalÈ dhammÈ pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ 
anuppÈdadhammÈ, tamahaÑ ‘tapassÊ’ti vadÈmi. TathÈgatassa kho brÈhmaÓa 
tapanÊyÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ 
anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. AyaÑ kho brÈhmaÓa pariyÈyo, 
yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “tapassÊ samaÓo 
Gotamo”ti. No ca kho yaÑ tvaÑ sandhÈya vadesÊti. (7) 

 Apagabbho bhavaÑ Gotamoti. Atthi khvesa brÈhmaÓa pariyÈyo, yena 
maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “apagabbho samaÓo Gotamo”ti. 
Yassa kho brÈhmaÓa ÈyatiÑ gabbhaseyyÈ punabbhavÈbhinibbatti pahÊnÈ 
ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ, 
tamahaÑ ‘apagabbho’ti vadÈmi. TathÈgatassa kho brÈhmaÓa ÈyatiÑ 
gabbhaseyyÈ punabbhavÈbhinibbatti pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ 
anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. AyaÑ kho brÈhmaÓa pariyÈyo, 
yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “apagabbho samaÓo 
Gotamo”ti. No ca kho yaÑ tvaÑ sandhÈya vadesi. (8) 

 SeyyathÈpi brÈhmaÓa kukkuÔiyÈ aÓÉÈni aÔÔha vÈ dasa vÈ dvÈdasa vÈ, 
tÈnÈssu kukkuÔiyÈ sammÈ adhisayitÈni sammÈ pariseditÈni sammÈ 
paribhÈvitÈni. Yo nu kho tesaÑ kukkuÔacchÈpakÈnaÑ paÔhamataraÑ 
pÈdanakhasikhÈya vÈ mukhatuÓÉakena vÈ aÓÉakosaÑ padÈletvÈ sotthinÈ 
abhinibbhijjeyya, kinti svÈssa vacanÊyo “jeÔÔho vÈ kaniÔÔho vÈ”ti. 
“JeÔÔho”tissa bho Gotama vacanÊyo. So hi nesaÑ bho Gotama jeÔÔho hotÊti. 

 EvamevaÑ kho ahaÑ brÈhmaÓa avijjÈgatÈya pajÈya aÓÉabh|tÈya 
pariyonaddhÈya avijjaÓÉakosaÑ padÈletvÈ ekova loke anuttaraÑ 
sammÈsambodhiÑ abhisambuddho, ahaÑ hi brÈhmaÓa jeÔÔho seÔÔho lokassa, 
ÈraddhaÑ kho pana me brÈhmaÓa vÊriyaÑ ahosi asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati 
asammuÔÔhÈ, passaddho kÈyo asÈraddho, samÈhitaÑ cittaÑ ekaggaÑ.  
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 So kho ahaÑ brÈhmaÓa vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi 
savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharÈmi. VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso 
ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharÈmi. PÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca viharÈmi, sato ca 
sampajÈno 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 viharÈmi.  

 So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese 
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓÈya cittaÑ 
abhininnÈmesiÑ. So anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarÈmi. SeyyathidaÑ, 
ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo tissopi jÈtiyo catassopi jÈtiyo paÒcapi jÈtiyo 
dasapi jÈtiyo vÊsampi jÈtiyo tiÑsampi jÈtiyo cattÈlÊsampi jÈtiyo paÒÒÈsampi 
jÈtiyo jÈtisatampi jÈtisahassampi jÈtisatasahassampi anekepi saÑvaÔÔakappe 
anekepi vivaÔÔakappe anekepi saÑvaÔÔavivaÔÔakappe, amutrÈsiÑ evaÑnÈmo 
evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ 
evamÈyupariyanto. So tato cuto amutra udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ “evaÑnÈmo 
evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ 
evamÈyupariyanto. So tato cuto idh|papanno”ti. Iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ 
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarÈmi.  

 AyaÑ kho me brÈhmaÓa rattiyÈ paÔhame yÈme paÔhamÈ vijjÈ adhigatÈ, 
avijjÈ vihatÈ, vijjÈ uppannÈ, tamo vihato, Èloko uppanno, yathÈ taÑ 
appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato. AyaÑ kho me brÈhmaÓa 
paÔhamÈ abhinibbhidÈ ahosi kukkuÔacchÈpakasseva aÓÉakosamhÈ. (1) 

 So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese 
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte sattÈnaÑ cut|papÈtaÒÈÓÈya cittaÑ 
abhininnÈmesiÑ. So dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena 
satte passÈmi camone upapajjamÈne hÊne 

 



 2. MahÈvagga 23 

paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈmi 
“ime vata bhonto sattÈ kÈyaduccaritena samannÈgatÈ vacÊduccaritena 
samannÈgatÈ manoduccaritena samannÈgatÈ, ariyÈnaÑ upavÈdakÈ 
micchÈdiÔÔhikÈ micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannÈ”ti. “Ime vÈ pana 
bhonto sattÈ kÈyasucaritena samannÈgatÈ vacÊsucaritena samannÈgatÈ 
manosucaritena samannÈgatÈ, ariyÈnaÑ anupavÈdakÈ. SammÈdiÔÔhikÈ 
sammÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ. Te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapannÈ”ti. Iti dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passÈmi cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈmi. 

 AyaÑ kho me brÈhmaÓa rattiyÈ majjhime yÈme dutiyÈ vijjÈ adhigatÈ, 
avijjÈ vihatÈ, vijjÈ uppannÈ, tamo vihato, Èloko uppanno, yathÈ taÑ 
appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato. AyaÑ kho me brÈhmaÓa dutiyÈ 
abhinibbhidÈ ahosi kukkuÔacchÈpakasseva aÓÉakosamhÈ. (2) 

 So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese 
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ khayaÒÈÓÈya cittaÑ 
abhininnÈmesiÑ. So “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, “ayaÑ 
dukkhasamudayo”ti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, “ayaÑ dukkhanirodho”ti 
yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti 
yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, “ime ÈsavÈ”ti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, “ayaÑ 
Èsavasamudayo”ti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, “ayaÑ Èsavanirodho”ti 
yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, “ayaÑ ÈsavanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti 
yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ. Tassa me evaÑ jÈnato evaÑ passato kÈmÈsavÈpi 
cittaÑ vimuccittha, bhavÈsavÈpi cittaÑ vimuccittha, avijjÈsavÈpi cittaÑ 
vimuccittha, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ ahosi, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti abbhaÒÒÈsiÑ. 

 AyaÑ kho me brÈhmaÓa rattiyÈ pacchime yÈme tatiyÈ vijjÈ adhigatÈ, 
avijjÈ vihatÈ, vijjÈ uppannÈ, tamo vihato, Èloko 

 



 AÔÔhakanipÈtapÈÄi 24 

uppanno, yathÈ taÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato. AyaÑ kho 
me brÈhmaÓa tatiyÈ abhinibbhidÈ ahosi kukkuÔacchÈpakasseva 
aÓÉakosamhÈti. (3) 

 EvaÑ vutte VeraÒjo brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “jeÔÔho bhavaÑ 
Gotamo, seÔÔho bhavaÑ Gotamo. AbhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ 
bho Gotama, seyyathÈpi bho Gotama nikkujjitaÑ1 vÈ ukkujjeyya, 
paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa vÈ maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ 
telapajjotaÑ dhÈreyya ‘cakkhumanto r|pÈni dakkhantÊ’ti. EvamevaÑ bhotÈ 
Gotamena anekapariyÈyena dhammo pakÈsito, esÈhaÑ bhavantaÑ GotamaÑ 
saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ 
Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti.  . PaÔhamaÑ.  
 

2. SÊhasutta 

 12. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Tena kho pana samayena sambahulÈ abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ 
LicchavÊ santhÈgÈre2 sannisinnÈ sannipatitÈ anekapariyÈyena Buddhassa 
vaÓÓaÑ bhÈsanti, dhammassa vaÓÓaÑ bhÈsanti, saÑghassa vaÓÓaÑ 
bhÈsanti.  

 Tena kho pana samayena SÊho senÈpati NigaÓÔhasÈvako tassaÑ 
parisÈyaÑ nisinno hoti, atha kho SÊhassa senÈpatissa etadahosi 
“nissaÑsayaÑ kho so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho bhavissati, tathÈ 
hime sambahulÈ abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ LicchavÊ santhÈgÈre sannisinnÈ 
sannipatitÈ anekapariyÈyena Buddhassa vaÓÓaÑ bhÈsanti, dhammassa 
vaÓÓaÑ bhÈsanti, saÑghassa vaÓÓaÑ bhÈsanti, yaÑn|nÈhaÑ taÑ 
BhagavantaÑ dassanÈya upasa~kameyyaÑ ArahantaÑ 
SammÈsambuddhan”ti. Atha kho SÊho senÈpati yena NigaÓÔho NÈÔaputto3 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ etadavoca 
“icchÈmahaÑ bhante samaÓaÑ GotamaÑ dassanÈya upasa~kamitun”ti.  
______________________________________________________________ 
 1. NikujjitaÑ (Ka) 2. SandhÈgÈre (Ka) 3. NÈthaputto (Ka-SÊ), NÈtaputto (Ka-SÊ) 
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 KiÑ pana tvaÑ SÊha kiriyavÈdo samÈno akiriyavÈdaÑ samaÓaÑ 
GotamaÑ dassanÈya upasa~kamissasi, samaÓo hi SÊha Gotamo akiriyavÈdo, 
akiriyÈya dhammaÑ deseti, tena ca sÈvake vinetÊti. Atha kho SÊhassa 
senÈpatissa yo ahosi gamiyÈbhisa~khÈro1 BhagavantaÑ dassanÈya, so 
paÔippassambhi. 

 Dutiyampi kho sambahulÈ abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ LicchavÊ santhÈgÈre 
sannisinnÈ sannipatitÈ anekapariyÈyena Buddhassa -pa- dhammassa -pa- 
saÑghassa vaÓÓaÑ bhÈsanti. Dutiyampi kho SÊhassa senÈpatissa etadahosi 
“nissaÑsayaÑ kho so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho bhavissati, tathÈ 
hime sambahulÈ abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ LicchavÊ santhÈgÈre sannisinnÈ 
sannipatitÈ anekapariyÈyena Buddhassa vaÓÓaÑ bhÈsanti, dhammassa -pa- 
saÑghassa vaÓÓaÑ bhÈsanti, yaÑn|nÈhaÑ taÑ BhagavantaÑ dassanÈya 
upasa~kameyyaÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhan”ti. Atha kho SÊho senÈpati 
yena NigaÓÔho NÈÔaputto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ NigaÓÔhaÑ 
NÈÔaputtaÑ etadavoca “icchÈmahaÑ bhante samaÓaÑ GotamaÑ dassanÈya 
upasa~kamitun”ti. 

 KiÑ pana tvaÑ SÊha kiriyavÈdo samÈno akiriyavÈdaÑ samaÓaÑ 
GotamaÑ dassanÈya upasa~kamissasi, samaÓo hi SÊha Gotamo akiriyavÈdo, 
akiriyÈya dhammaÑ deseti, tena ca sÈvake vinetÊ”ti. Dutiyampi kho SÊhassa 
senÈpatissa yo ahosi gamiyÈbhisa~khÈro BhagavantaÑ dassanÈya, so 
paÔippassambhi. 

 Tatiyampi kho sambahulÈ abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ LicchavÊ santhÈgÈre 
sannisinnÈ sannipatitÈ anekapariyÈyena Buddhassa -pa- dhammassa -pa- 
saÑghassa vaÓÓaÑ bhÈsanti. Tatiyampi kho SÊhassa senÈpatissa etadahosi 
“nissaÑsayaÑ kho so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho bhavissati, tathÈ 
hime sambahulÈ abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ LicchavÊ santhÈgÈre sannisinnÈ 
sannipatitÈ anekapariyÈyena Buddhassa vaÓÓaÑ bhÈsanti, dhammassa 
vaÓÓaÑ bhÈsanti, saÑghassa vaÓÓaÑ bhÈsanti. KiÑ hi me karissanti 
______________________________________________________________ 
 1. GamikÈbhisa~khÈro (Ka-SÊ) Vi 3. 328-9 PiÔÔhepi. 
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NigaÓÔhÈ apalokitÈ vÈ anapalokitÈ vÈ, yaÑn|nÈhaÑ anapaloketvÈva 
NigaÓÔhe1 taÑ BhagavantaÑ dassanÈya upasa~kameyyaÑ ArahantaÑ 
SammÈsambuddhan”ti. 

 Atha kho SÊho senÈpati paÒcamattehi rathasatehi divÈ divassa VesÈliyÈ 
niyyÈsi BhagavantaÑ dassanÈya. YÈvatikÈ yÈnassa bh|mi, yÈnena gantvÈ 
yÈnÈ paccorohitvÈ pattikova agamÈsi. Atha kho SÊho senÈpati yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho SÊho senÈpati BhagavantaÑ etadavoca– 

 SutaÑ metaÑ bhante “akiriyavÈdo samaÓo Gotamo, akiriyÈya 
dhammaÑ deseti, tena ca sÈvake vinetÊ”ti. Ye te bhante evamÈhaÑsu 
“akiriyavÈdo samaÓo Gotamo, akiriyÈya dhammaÑ deseti, tena ca sÈvake 
vinetÊ”ti. Kacci te bhante Bhagavato vuttavÈdino, na ca BhagavantaÑ 
abh|tena abbhÈcikkhanti, dhammassa cÈnudhammaÑ byÈkaronti, na ca koci 
sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo2 gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ Ègacchati. 
AnabbhakkhÈtukÈmÈ hi mayaÑ bhante Bhagavantanti. 

 Atthi SÊha pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya 
“akiriyavÈdo samaÓo Gotamo, akiriyÈya dhammaÑ deseti, tena ca sÈvake 
vinetÊ”ti. (1) 

 Atthi SÊha pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya 
“kiriyavÈdo samaÓo Gotamo, kiriyÈya dhammaÑ deseti, tena ca sÈvake 
vinetÊ”ti. (2) 

 Atthi SÊha pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya 
“ucchedavÈdo samaÓo Gotamo, ucchedÈya dhammaÑ deseti, tena ca sÈvake 
vinetÊ”ti. (3) 

 Atthi SÊha pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya 
“jegucchÊ samaÓo Gotamo, jegucchitÈya dhammaÑ deseti, tena ca sÈvake 
vinetÊ”ti. (4) 
______________________________________________________________ 
 1. NigaÓÔhaÑ (SyÈ, Ka) Vi 3. 329 piÔÔhe passitabbaÑ.  
 2. VÈdÈnupÈto (Ka, SÊ, SyÈ) AÑ 1. 161; AÑ 2. 3 piÔÔhesupi. 
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 Atthi SÊha pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya 
“venayiko samaÓo Gotamo,VinayÈya dhammaÑ deseti, tena ca sÈvake 
vinetÊ”ti. (5) 

 Atthi SÊha pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya 
“tapassÊ samaÓo Gotamo, tapassitÈya dhammaÑ deseti, tena ca sÈvake 
vinetÊ”ti. (6) 

 Atthi SÊha pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya 
“apagabbho samaÓo, apagabbhatÈya dhammaÑ deseti, tena ca sÈvake 
vinetÊ”ti. (7) 

 Atthi SÊha pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya 
“assÈsako samaÓo Gotamo, assÈsÈya dhammaÑ deseti, tena ca sÈvake 
vinetÊ”ti. (8) 

 Katamo ca SÊha pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno 
vadeyya “akiriyavÈdo samaÓo Gotamo, akiriyÈya dhammaÑ deseti, tena ca 
sÈvake vinetÊ”ti. AhaÑ hi SÊha akiriyaÑ vadÈmi kÈyaduccaritassa 
vacÊduccaritassa manoduccaritassa, anekavihitÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ akiriyaÑ vadÈmi. AyaÑ kho SÊha pariyÈyo, yena maÑ 
pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “akiriyavÈdo samaÓo Gotamo, 
akiriyÈya dhammaÑ deseti, tena ca sÈvake vinetÊ”ti. (1) 

 Katamo ca SÊha pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno 
vadeyya “kiriyavÈdo samaÓo Gotamo, kiriyÈya dhammaÑ deseti, tena ca 
sÈvake vinetÊ”ti. AhaÑ hi SÊha kiriyaÑ vadÈmi kÈyasucaritassa 
vacÊsucaritassa manosucaritassa, anekavihitÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
kiriyaÑ vadÈmi. AyaÑ kho SÊha pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ 
vadamÈno vadeyya “kiriyavÈdo samaÓo Gotamo, kiriyÈya dhammaÑ deseti, 
tena ca sÈvake vinetÊ”ti. (2) 

 Katamo ca SÊha pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno 
vadeyya “ucchedavÈdo samaÓo Gotamo, ucchedÈya dhammaÑ deseti, tena 
ca sÈvake vinetÊ”ti. AhaÑ hi SÊha ucchedaÑ vadÈmi rÈgassa 
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dosassa mohassa, anekavihitÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
ucchedaÑ vadÈmi. AyaÑ kho SÊha pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ 
vadamÈno vadeyya “ucchedavÈdo samaÓo Gotamo, ucchedÈya dhammaÑ 
deseti, tena ca sÈvake vinetÊ”ti. (3) 

 Katamo ca SÊha pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno 
vadeyya “jegucchÊ samaÓo Gotamo, jegucchitÈya dhammaÑ deseti, tena ca 
sÈvake vinetÊ”ti. AhaÑ hi SÊha jigucchÈmi kÈyaduccaritena vacÊduccaritena 
manoduccaritena, jigucchÈmi anekavihitÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ. AyaÑ kho SÊha pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena 
sammÈ vadamÈno vadeyya “jegucchÊ samaÓo Gotamo, jegucchitÈya 
dhammaÑ deseti, tena ca sÈvake vinetÊ”ti. (4) 

 Katamo ca SÊha pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno 
vadeyya “venayiko samaÓo Gotamo, VinayÈya dhammaÑ deseti, tena ca 
sÈvake vinetÊ”ti. AhaÑ hi SÊha vinayÈya dhammaÑ desemi rÈgassa dosassa 
mohassa, anekavihitÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ vinayÈya 
dhammaÑ desemi. AyaÑ kho SÊha pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ 
vadamÈno vadeyya “venayiko samaÓo Gotamo, VinayÈya dhammaÑ deseti, 
tena ca sÈvake vinetÊ”ti. (5) 

 Katamo ca SÊha pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno 
vadeyya “tapassÊ samaÓo Gotamo, tapassitÈya dhammaÑ deseti, tena ca 
sÈvake vinetÊ”ti. TapanÊyÈhaÑ SÊha pÈpake akusale dhamme vadÈmi 
kÈyaduccaritaÑ vacÊduccaritaÑ manoduccaritaÑ, yassa kho SÊha tapanÊyÈ 
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ 
ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ, tamahaÑ ‘tapassÊ’ti vadÈmi. TathÈgatassa kho 
SÊha tapanÊyÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ 
anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. AyaÑ kho SÊha pariyÈyo, yena 
maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “tapassÊ samaÓo Gotamo, 
tapassitÈya dhammaÑ deseti, tena ca sÈvake vinetÊ”ti. (6) 
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 Katamo ca SÊha pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno 
vadeyya “apagabbho samaÓo Gotamo, apagabbhatÈya dhammaÑ deseti, tena 
ca sÈvake vinetÊ”ti. Yassa kho SÊha ÈyatiÑ gabbhaseyyÈ 
punabbhavÈbhinibbatti pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ 
ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ, tamahaÑ ‘apagabbho’ti vadÈmi. TathÈgatassa kho 
SÊha ÈyatiÑ gabbhaseyyÈ punabbhavÈbhinibbatti pahÊnÈ ucchinnam|lÈ 
tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. AyaÑ kho SÊha 
pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “apagabbho 
samaÓo Gotamo, apagabbhatÈya dhammaÑ deseti, tena ca sÈvake vinetÊ”ti. 
(7) 
 Katamo ca SÊha pariyÈyo, yena maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno 
vadeyya “assÈsako samaÓo Gotamo, assÈsÈya dhammaÑ deseti, tena ca 
sÈvake vinetÊ”ti. AhaÑ hi SÊha assÈsako paramena assÈsena assÈsÈya 
dhammaÑ desemi, tena ca sÈvake vinemi. AyaÑ kho SÊha pariyÈyo, yena 
maÑ pariyÈyena sammÈ vadamÈno vadeyya “assÈsako samaÓo Gotamo, 
assÈsÈya dhammaÑ deseti, tena ca sÈvake vinetÊ”ti. (8) 

 EvaÑ vutte SÊho senÈpati BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ 
bhante, abhikkantaÑ bhante -pa- upÈsakaÑ maÑ bhante BhagavÈ dhÈretu 
ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. 

  AnuviccakÈraÑ kho SÊha karohi, anuviccakÈro tumhÈdisÈnaÑ 
ÒÈtamanussÈnaÑ sÈdhu hotÊti. IminÈpÈhaÑ bhante Bhagavato 
bhiyyosomattÈya attamano abhiraddho. YaÑ maÑ BhagavÈ evamÈha 
“anuviccakÈraÑ kho SÊha karohi, anuviccakÈro tumhÈdisÈnaÑ 
ÒÈtamanussÈnaÑ sÈdhu hotÊ”ti. MaÑ hi bhante aÒÒatitthiyÈ sÈvakaÑ 
labhitvÈ kevalakappaÑ VesÈliÑ paÔÈkaÑ parihareyyuÑ “SÊho amhÈkaÑ 
senÈpati sÈvakattaÑ upagato”ti. Atha ca pana BhagavÈ evamÈha 
“anuviccakÈraÑ SÊha karohi, anuviccakÈro tumhÈdisÈnaÑ ÒÈtamanussÈnaÑ 
sÈdhu hotÊ”ti. EsÈhaÑ bhante dutiyampi BhagavantaÑ saraÓaÑ gacchÈmi 
dhammaÒca BhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ BhagavÈ dhÈretu, ajjatagge 
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti.  
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 DÊgharattaÑ kho te SÊha NigaÓÔhÈnaÑ opÈnabh|taÑ kulaÑ, yena nesaÑ 
upagatÈnaÑ piÓÉakaÑ dÈtabbaÑ maÒÒeyyÈsÊti. IminÈpÈhaÑ bhante 
Bhagavato bhiyyosomattÈya attamano abhiraddho, yaÑ maÑ BhagavÈ 
evamÈha “dÊgharattaÑ kho te SÊha NigaÓÔhÈnaÑ opÈnabh|taÑ kulaÑ, yena 
nesaÑ upagatÈnaÑ piÓÉakaÑ dÈtabbaÑ maÒÒeyyÈsÊ”ti. SutaÑ metaÑ bhante 
samaÓo Gotamo evamÈha “mayhameva dÈnaÑ dÈtabbaÑ, mayhameva 
sÈvakÈnaÑ dÈtabbaÑ, mayhameva dinnaÑ mahapphalaÑ, na aÒÒesaÑ 
dinnaÑ mahapphalaÑ, mayhameva sÈvakÈnaÑ dinnaÑ mahapphalaÑ, na 
aÒÒesaÑ sÈvakÈnaÑ dinnaÑ mahapphalan”ti. Atha ca pana maÑ BhagavÈ 
NigaÓÔhesupi dÈne samÈdapeti1, api ca bhante mayamettha kÈlaÑ jÈnissÈma, 
esÈhaÑ bhante tatiyampi BhagavantaÑ saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca 
BhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ bhante BhagavÈ dhÈretu ajjatagge 
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti.  

  Atha kho BhagavÈ SÊhassa senÈpatissa anupubbiÑ kathaÑ2 kathesi. 
SeyyathidaÑ, dÈnakathaÑ sÊlakathaÑ saggakathaÑ kÈmÈnaÑ ÈdÊnavaÑ 
okÈraÑ saÑkilesaÑ nekkhamme ÈnisaÑsaÑ pakÈsesi, yadÈ BhagavÈ aÒÒÈsi 
SÊhaÑ senÈpatiÑ kallacittaÑ muducittaÑ vinÊvaraÓacittaÑ udaggacittaÑ 
pasannacittaÑ. Atha yÈ BuddhÈnaÑ sÈmukkaÑsikÈ dhammadesanÈ, taÑ 
pakÈsesi–dukkhaÑ samudayaÑ nirodhaÑ maggaÑ. SeyyathÈpi nÈma 
suddhaÑ vatthaÑ apagatakÈÄakaÑ sammadeva rajanaÑ paÔiggaÓheyya. 
EvamevaÑ SÊhassa senÈpatissa tasmiÑyeva Èsane virajaÑ vÊtamalaÑ 
dhammacakkhuÑ udapÈdi “yaÑ kiÒci samudayadhammaÑ, sabbaÑ taÑ 
nirodhadhamman”ti.  

 Atha kho SÊho senÈpati diÔÔhadhammo pattadhammo viditadhammo 
pariyogÈÄhadhammo tiÓÓavicikiccho vigatakathaÑkatho vesÈrajjappatto 
aparappaccayo SatthusÈsane BhagavantaÑ etadavoca “adhivÈsetu me bhante 
BhagavÈ svÈtanÈya bhattaÑ saddhiÑ bhikkhusaÑghenÈ”ti. AdhivÈsesi 
BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena.  

 Atha kho SÊho senÈpati Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi, atha kho SÊho 
senÈpati aÒÒataraÑ purisaÑ Èmantesi “gaccha tvaÑ ambho  
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purisa pavattamaÑsaÑ jÈnÈhÊ”ti. Atha kho SÊho senÈpati tassÈ rattiyÈ 
accayena sake nivesane paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ paÔiyÈdÈpetvÈ 
Bhagavato kÈlaÑ ÈrocÈpesi “kÈlo bhante niÔÔhitaÑ bhattan”ti.  

 Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
yena SÊhassa senÈpatissa nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte 
Èsane nisÊdi saddhiÑ bhikkhusaÑghena. Tena kho pana samayena 

sambahulÈ NigaÓÔhÈ VesÈliyaÑ rathikÈya rathikaÑ1 si~ghÈÔakena 
si~ghÈÔakaÑ bÈhÈ paggayha kandanti “ajja SÊhena senÈpatinÈ th|laÑ pasuÑ 
vadhitvÈ samaÓassa Gotamassa bhattaÑ kataÑ, taÑ samaÓo Gotamo jÈnaÑ 
uddissakataÑ maÑsaÑ paribhuÒjati, paÔiccakamman”ti. 

  Atha kho aÒÒataro puriso yena SÊho senÈpati tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ SÊhassa senÈpatissa upakaÓÓake Èrocesi “yagghe bhante 
jÈneyyÈsi ete sambahulÈ NigaÓÔhÈ VesÈliyaÑ rathikÈya rathikaÑ 
si~ghÈÔakena si~ghÈÔakaÑ bÈhÈ paggayha kandanti ‘ajja SÊhena senÈpatinÈ 
th|laÑ pasuÑ vadhitvÈ samaÓassa Gotamassa bhattaÑ kataÑ, taÑ samaÓo 
Gotamo jÈnaÑ uddissakataÑ maÑsaÑ paribhuÒjati, paÔiccakamman’ti. 
AlaÑ ayyo dÊgharattaÑ hi te Èyasmanto avaÓÓakÈmÈ Buddhassa, 
avaÓÓakÈmÈ dhammassa, avaÓÓakÈmÈ saÑghassa, na ca panete Èyasmanto 
jiridanti taÑ BhagavantaÑ asatÈ tucchÈ musÈ abh|tena abbhÈcikkhituÑ, na 
ca mayaÑ jÊvitahetupi saÒcicca pÈÓaÑ jÊvitÈ voropeyyÈmÈ”ti.  

  Atha kho SÊho senÈpati BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ paÓÊtena 
khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ santappesi sampavÈresi. Atha kho SÊho 
senÈpati BhagavantaÑ bhuttÈviÑ onÊtapattapÈÓiÑ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinnaÑ kho SÊhaÑ senÈpatiÑ BhagavÈ dhammiyÈ kathÈya 
sandassetvÈ samÈdapetvÈ samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
pakkÈmÊti.  . DutiyaÑ. 
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3. AssÈjÈnÊyasutta  

 13. AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgato raÒÒo bhaddo assÈjÈnÊyo 
rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo, raÒÒo a~ganteva sa~khaÑ gacchati. Katamehi 
aÔÔhahi? Idha bhikkhave raÒÒo bhaddo assÈjÈnÊyo ubhato sujÈto hoti mÈtito 
ca pitito ca. YassaÑ disÈyaÑ aÒÒepi bhaddÈ assÈjÈnÊyÈ jÈyanti, tassaÑ 
disÈyaÑ jÈto hoti. YaÑ kho panassa bhojanaÑ denti allaÑ vÈ sukkhaÑ vÈ, 
taÑ sakkaccaÑyeva paribhuÒjati avikiranto. JegucchÊ hoti ucchÈraÑ vÈ 
passÈvaÑ vÈ abhinisÊdituÑ vÈ abhinipajjituÑ vÈ. Sorato hoti sukhasaÑvÈso, 
na ca aÒÒe asse ubbejetÈ. YÈni kho panassa honti1 sÈÔheyyÈni k|ÔeyyÈni 
jimheyyÈni va~keyyÈni, tÈni yathÈbh|taÑ sÈrathissa ÈvikattÈ hoti, tesamassa 
sÈrathi abhinimmadanÈya vÈyamati. VÈhÊ kho pana hoti, “kÈmaÒÒe assÈ 
vahantu vÈ mÈ vÈ, ahamettha vahissÈmÊ”ti cittaÑ uppÈdeti. Gacchanto kho 
pana ujumaggeneva gacchati, thÈmavÈ hoti yÈva jÊvitamaraÓapariyÈdÈnÈ, 
thÈmaÑ upadaÑsetÈ. Imehi kho bhikkhave aÔÔhahi a~gehi samannÈgato 
raÒÒo bhaddo assÈjÈnÊyo rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo, raÒÒo a~ganteva 
sa~khaÑ gacchati.  

 EvamevaÑ kho bhikkhave aÔÔhahi dhammehi samannÈgato bhikkhu 
Èhuneyyo hoti -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katamehi aÔÔhahi? 
Idha bhikkhave bhikkhu sÊlavÈ hoti, pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati 
ÈcÈragocarasampanno, aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati 
sikkhÈpadesu. YaÑ kho panassa bhojanaÑ denti l|khaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ, taÑ 
sakkaccaÑyeva paribhuÒjati avihaÒÒamÈno. JegucchÊ hoti kÈyaduccaritena 
vacÊduccaritena manoduccaritena, jegucchÊ hoti anekavihitÈnaÑ pÈpakÈnaÑ 
akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ. Sorato hoti sukhasaÑvÈso, na aÒÒe 
bhikkh| ubbejetÈ. YÈni kho panassa honti sÈÔheyyÈni k|ÔeyyÈni jimheyyÈni 
va~keyyÈni, tÈni yathÈbh|taÑ ÈvikattÈ hoti Satthari vÈ viÒÒ|su vÈ 
sabrahmacÈrÊsu, tesamassa SatthÈ vÈ viÒÒ| vÈ sabrahmacÈrÊ 
abhinimmadanÈya vÈyamati. SikkhitÈ kho pana hoti,  
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“kÈmaÒÒe bhikkh| sikkhantu vÈ mÈ vÈ, ahamettha sikkhissÈmÊ”ti cittaÑ 
uppÈdeti. Gacchanto kho pana ujumaggeneva gacchati, tatrÈyaÑ ujumaggo, 
seyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. ŒraddhavÊriyo viharati 
“kÈmaÑ taco ca nhÈru1 ca aÔÔhi ca avasissatu sarÊre upasussatu 
maÑsalohitaÑ, yaÑ taÑ purisathÈmena purisavÊriyena purisaparakkamena 
pattabbaÑ, na taÑ apÈpuÓitvÈ vÊriyassa saÓÔhÈnaÑ bhavissatÊ”ti. Imehi kho 
bhikkhave aÔÔhahi dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti -pa- 
anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈti.  . TatiyaÑ.  
 

4. AssakhaÄu~kasutta 

  14. AÔÔha ca2 bhikkhave assakhaÄu~ke3 desessÈmi aÔÔha ca assadose, 
aÔÔha ca purisakhaÄu~ke aÔÔha ca purisadose, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi 
karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato 
paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 Katame ca bhikkhave aÔÔha assakhaÄu~kÈ? AÔÔha ca assadosÈ, idha 
bhikkhave ekacco assakhaÄu~ko “pehÊ”ti vutto viddho samÈno codito 
sÈrathinÈ pacchato paÔikkamati, piÔÔhito rathaÑ pavatteti, evar|popi 
bhikkhave idhekacco assakhaÄu~ko hoti. AyaÑ bhikkhave paÔhamo 
assadoso.  

  Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco assakhaÄu~ko “pehÊ”ti vutto viddho 
samÈno codito sÈrathinÈ pacchÈ la~ghati, kubbaraÑ hanati, tidaÓÉaÑ 
bhaÒjati, evar|popi bhikkhave idhekacco assakhaÄu~ko hoti. AyaÑ 
bhikkhave dutiyo assadoso.  

 Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco assakhaÄu~ko “pehÊ”ti vutto viddho 
samÈno codito sÈrathinÈ rathÊsÈya satthiÑ ussajjitvÈ rathÊsaÑyeva 
ajjhomaddati, evar|popi bhikkhave idhekacco assakhaÄu~ko hoti. AyaÑ 
bhikkhave tatiyo assadoso.  

 Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco assakhaÄu~ko “pehÊ”ti vutto viddho 
samÈno codito sÈrathinÈ ummaggaÑ gaÓhati, ubbaÔumaÑ rathaÑ karoti, 
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evar|popi bhikkhave idhekacco assakhaÄu~ko hoti. AyaÑ bhikkhave 
catuttho assadoso. 

 Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco assakhaÄu~ko “pehÊ”ti vutto viddho 
samÈno codito sÈrathinÈ la~ghati purimakÈyaÑ, paggaÓhati purime pÈde, 
evar|popi bhikkhave idhekacco assakhaÄu~ko hoti. AyaÑ bhikkhave 
paÒcamo assadoso.  

 Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco assakhaÄu~ko “pehÊ”ti vutto viddho 
samÈno codito sÈrathinÈ anÈdiyitvÈ sÈrathiÑ anÈdiyitvÈ patodalaÔÔhiÑ1 
dantehi mukhÈdhÈnaÑ2 vidhaÑsitvÈ yena kÈmaÑ pakkamati, evar|popi 
bhikkhave idhekacco assakhaÄu~ko hoti. AyaÑ bhikkhave chaÔÔho assadoso.  

  Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco assakhaÄu~ko “pehÊ”ti vutto viddho 
samÈno codito sÈrathinÈ neva abhikkamati, no paÔikkamati, tattheva 
khÊlaÔÔhÈyÊ Ôhito hoti, evar|popi bhikkhave idhekacco assakhaÄu~ko hoti. 
AyaÑ bhikkhave sattamo assadoso.  

 Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco assakhaÄu~ko “pehÊ”ti vutto viddho 
samÈno codito sÈrathinÈ purime ca pÈde saÑharitvÈ pacchime ca pÈde 
saÑharitvÈ3 tattheva cattÈro pÈde abhinisÊdati, evar|popi bhikkhave 
idhekacco assakhaÄu~ko hoti. AyaÑ bhikkhave aÔÔhamo assadoso. Ime kho 
bhikkhave aÔÔha assakhaÄu~kÈ, aÔÔha ca assadosÈ. 

  * Katame ca bhikkhave aÔÔha purisakhaÄu~kÈ, aÔÔha ca purisadosÈ, idha 
bhikkhave bhikkh| bhikkhuÑ ÈpattiyÈ codenti, so bhikkhu bhikkh|hi 
ÈpattiyÈ codiyamÈno “na sarÈmÊ”ti asatiyÈ nibbeÔheti. SeyyathÈpi so 
bhikkhave assakhaÄu~ko “pehÊ”ti vutto viddho samÈno codito sÈrathinÈ 
pacchato paÔikkamati, piÔÔhito rathaÑ vatteti. Tath|pamÈhaÑ bhikkhave 
imaÑ puggalaÑ vadÈmi. Evar|popi bhikkhave idhekacco purisakhaÄu~ko 
hoti. AyaÑ bhikkhave paÔhamo purisadoso.  
______________________________________________________________ 
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 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkh| bhikkhuÑ ÈpattiyÈ codenti, so 
bhikkhu bhikkh|hi ÈpattiyÈ codiyamÈno codakaÑyeva paÔippharati “kiÑ nu 
kho tuyhaÑ bÈlassa abyattassa bhaÓitena, tvampi nÈma bhaÓitabbaÑ 
maÒÒasÊ”ti. SeyyathÈpi so bhikkhave assakhaÄu~ko “pehÊ”ti vutto viddho 
samÈno codito sÈrathinÈ pacchÈ la~ghati, kubbaraÑ hanati, tidaÓÉaÑ 
bhaÒjati, tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi, evar|popi 
bhikkhave idhekacco purisakhaÄu~ko hoti. AyaÑ bhikkhave dutiyo 
purisadoso. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkh| bhikkhuÑ ÈpattiyÈ codenti, so 
bhikkhu bhikkh|hi ÈpattiyÈ codiyamÈno codakasseva paccÈropeti “tvaÑ 
khosi itthannÈmaÑ ÈpattiÑ Èpanno, tvaÑ tÈva paÔhamaÑ paÔikarohÊ”ti. 
SeyyathÈpi so bhikkhave assakhaÄu~ko “pehÊ”ti vutto viddho samÈno codito 
sÈrathinÈ rathÊsÈya satthiÑ ussajjitvÈ rathÊsaÑyeva ajjhomaddati, 
tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi, evar|popi bhikkhave 
idhekacco purisakhaÄu~ko hoti. AyaÑ bhikkhave tatiyo purisadoso. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkh| bhikkhuÑ ÈpattiyÈ codenti, so 
bhikkhu bhikkh|hi ÈpattiyÈ codiyamÈno aÒÒenÈÒÒaÑ paÔicarati, bahiddhÈ 
kathaÑ apanÈmeti, kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti. SeyyathÈpi so 
bhikkhave assakhaÄu~ko “pehÊ”ti vutto viddho samÈno codito sÈrathinÈ 
ummaggaÑ gaÓhati, ubbaÔumaÑ rathaÑ karoti, tath|pamÈhaÑ bhikkhave 
imaÑ puggalaÑ vadÈmi, evar|popi bhikkhave idhekacco purisakhaÄu~ko 
hoti. AyaÑ bhikkhave catuttho purisadoso. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkh| bhikkhuÑ ÈpattiyÈ codenti, so 
bhikkhu bhikkh|hi ÈpattiyÈ codiyamÈno saÑghamajjhe bÈhuvikkhepaÑ 
karoti. SeyyathÈpi so bhikkhave assakhaÄu~ko “pehÊ”ti vutto viddho samÈno 
codito sÈrathinÈ la~ghati purimakÈyaÑ, paggaÓhati purime pÈde, 
tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi, evar|popi bhikkhave 
idhekacco purisakhaÄu~ko hoti. AyaÑ bhikkhave paÒcamo purisadoso.  

 



 AÔÔhakanipÈtapÈÄi 36 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkh| bhikkhuÑ ÈpattiyÈ codenti, so 

bhikkhu bhikkh|hi ÈpattiyÈ codiyamÈno anÈdiyitvÈ saÑghaÑ anÈdiyitvÈ 

codakaÑ sÈpattikova yena kÈmaÑ pakkamati. SeyyathÈpi so bhikkhave 

assakhaÄu~ko “pehÊ”ti vutto viddho samÈno codito sÈrathinÈ anÈdiyitvÈ 

sÈrathiÑ anÈdiyitvÈ patodalaÔÔhiÑ dantehi mukhÈdhÈnaÑ vidhaÑsitvÈ yena 

kÈmaÑ pakkamati, tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi, 

evar|popi bhikkhave idhekacco purisakhaÄu~ko hoti. AyaÑ bhikkhave 

chaÔÔho purisadoso.  

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkh| bhikkhuÑ ÈpattiyÈ codenti, so 

bhikkhu bhikkh|hi ÈpattiyÈ codiyamÈno “nevÈhaÑ Èpannomhi, na panÈhaÑ 

ÈpannomhÊ”ti, so tuÓhÊbhÈvena saÑghaÑ viheÔheti1. SeyyathÈpi so 

bhikkhave assakhaÄu~ko “pehÊ”ti vutto viddho samÈno codito sÈrathinÈ neva 

abhikkamati, no paÔikkamati, tattheva khÊlaÔÔhÈyÊ Ôhito hoti, tath|pamÈhaÑ 

bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi, evar|popi bhikkhave idhekacco 

purisakhaÄu~ko hoti. AyaÑ bhikkhave sattamo purisadoso.  

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkh| bhikkhuÑ ÈpattiyÈ codenti, so 

bhikkhu bhikkh|hi ÈpattiyÈ codiyamÈno evamÈha “kiÑ nu kho tumhe 

Èyasmanto atibÈÄhaÑ mayi byÈvaÔÈ, yÈva2 idÈnÈhaÑ sikkhaÑ paccakkhÈya 

hÊnÈyÈvattissÈmÊ”ti. So sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattitvÈ evamÈha “idÈni 

kho tumhe Èyasmanto attamanÈ hothÈ”ti. SeyyathÈpi so bhikkhave 

assakhaÄu~ko “pehÊ”ti vutto viddho samÈno codito sÈrathinÈ purime ca pÈde 

saÑharitvÈ pacchime ca pÈde saÑharitvÈ tattheva cattÈro pÈde abhinisÊdati, 

tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi, evar|popi bhikkhave 

idhekacco purisakhaÄu~ko hoti. AyaÑ bhikkhave aÔÔhamo purisadoso, ime 

kho bhikkhave aÔÔha purisakhaÄu~kÈ, aÔÔha ca purisadosÈti.  . CatutthaÑ.  
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5. Malasutta 

  15. AÔÔhimÈni bhikkhave malÈni. KatamÈni aÔÔha? AsajjhÈyamalÈ 
bhikkhave mantÈ, anuÔÔhÈnamalÈ bhikkhave gharÈ. MalaÑ bhikkhave 
vaÓÓassa kosajjaÑ, pamÈdo bhikkhave rakkhato malaÑ. MalaÑ bhikkhave 
itthiyÈ duccaritaÑ, maccheraÑ bhikkhave dadato malaÑ, malÈ bhikkhave 
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ asmiÑ loke paramhi ca, tato1 bhikkhave malÈ 
malataraÑ avijjÈ paramaÑ malaÑ, imÈni kho bhikkhave aÔÔha malÈnÊti.  

    AsajjhÈyamalÈ mantÈ, anuÔÔhÈnamalÈ gharÈ.  
    MalaÑ vaÓÓassa kosajjaÑ, pamÈdo rakkhato malaÑ.  

    MalitthiyÈ duccaritaÑ, maccheraÑ dadato malaÑ.  
    MalÈ ve pÈpakÈ dhammÈ, asmiÑ loke paramhi ca.  
    Tato malÈ malataraÑ, avijjÈparamaÑ malanti.  . PaÒcamaÑ.  

 
6. D|teyyasutta 

 16. * AÔÔhahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu d|teyyaÑ 
gantumarahati. Katamehi aÔÔhahi? Idha bhikkhave bhikkhu sotÈ ca hoti 
sÈvetÈ ca uggahetÈ ca dhÈretÈ ca viÒÒÈtÈ ca viÒÒÈpetÈ ca, kusalo ca 
sahitÈsahitassa, no ca kalahakÈrako. Imehi kho bhikkhave aÔÔhahi dhammehi 
samannÈgato bhikkhu d|teyyaÑ gantumarahati. AÔÔhahi bhikkhave 
dhammehi samannÈgato SÈriputto d|teyyaÑ gantumarahati. Katamehi 
aÔÔhahi? Idha bhikkhave SÈriputto sotÈ ca hoti sÈvetÈ ca uggahetÈ ca dhÈretÈ 
ca viÒÒÈtÈ ca viÒÒÈpetÈ ca, kusalo ca sahitÈsahitassa, no ca kalahakÈrako. 
Imehi kho bhikkhave aÔÔhahi dhammehi samannÈgato SÈriputto d|teyyaÑ 
gantumarahatÊti. 

   Yo ve na byathati2 patvÈ, parisaÑ uggavÈdiniÑ3. 
   Na ca hÈpeti vacanaÑ, na ca chÈdeti sÈsanaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Tato ca (SyÈ, I) * Vi 4. 365 piÔÔhepi. 2. Na vedhati (SÊ), na byÈdhati (SyÈ, I)  
 3. UggavÈdinaÑ (SÊ), uggahavÈdinaÑ (SyÈ, I), uggatavÈdiniÑ (Ka) 
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   AsandiddhaÒca bhaÓati1, pucchito na ca kuppati. 
   Sa ve tÈdisako bhikkhu, d|teyyaÑ gantumarahatÊti. 

ChaÔÔhaÑ. 
 

7. PaÔhamabandhanasutta 

 17. AÔÔhahi bhikkhave ÈkÈrehi itthÊ purisaÑ bandhati. Katamehi aÔÔhahi? 
RuÓÓena bhikkhave itthÊ purisaÑ bandhati, hasitena bhikkhave itthÊ purisaÑ 
bandhati, bhaÓitena bhikkhave itthÊ purisaÑ bandhati, Èkappena bhikkhave 
itthÊ purisaÑ bandhati, vanabha~gena bhikkhave itthÊ purisaÑ bandhati, 
gandhena bhikkhave itthÊ purisaÑ bandhati, rasena bhikkhave itthÊ purisaÑ 
bandhati, phassena bhikkhave itthÊ purisaÑ bandhati. Imehi kho bhikkhave 
aÔÔhahÈkÈrehi itthÊ purisaÑ bandhati. Te bhikkhave sattÈ subaddhÈ2, ye3 

phassena baddhÈti4.  . SattamaÑ. 
 

8. Dutiyabandhanasutta 

 18. AÔÔhahi bhikkhave ÈkÈrehi puriso itthiÑ bandhati. Katamehi 
aÔÔhahi? RuÓÓena bhikkhave puriso itthiÑ bandhati, hasitena bhikkhave 
puriso itthiÑ bandhati, bhaÓitena bhikkhave puriso itthiÑ bandhati Èkappena 
bhikkhave puriso itthiÑ bandhati, vanabha~gena bhikkhave puriso itthiÑ 
bandhati, gandhena bhikkhave puriso itthiÑ bandhati, rasena bhikkhave 
puriso itthiÑ bandhati, phassena bhikkhave puriso itthiÑ bandhati. Imehi 
kho bhikkhave aÔÔhahÈkÈrehi puriso itthiÑ bandhati. Te bhikkhave sattÈ 
subaddhÈ, ye phassena baddhÈti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. PahÈrÈdasutta 

 19. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VeraÒjÈyaÑ viharati 
NaÄerupucimandam|le. Atha kho PahÈrÈdo Asurindo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitaÑ kho PahÈrÈdaÑ AsurindaÑ BhagavÈ etadavoca– 
______________________________________________________________ 
 1. Asandiddho ca akkhÈti(Vi 4. 365 piÔÔhe) 2. SubandhÈ (SÊ, SyÈ, Ka) 
 3. Yeva (SyÈ, I, Ka) 4. BandhÈti (SÊ, SyÈ, Ka) 
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 Api1 pana PahÈrÈda asurÈ mahÈsamudde abhiramantÊti. Abhiramanti 
bhante asurÈ mahÈsamuddeti. Kati pana PahÈrÈda mahÈsamudde acchariyÈ 
abbhutÈ dhammÈ2, ye disvÈ disvÈ asurÈ mahÈsamudde abhiramantÊti. AÔÔha 
bhante mahÈsamudde acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ, ye disvÈ disvÈ asurÈ 
mahÈsamudde abhiramanti. Katame aÔÔha? MahÈsamuddo bhante 
anupubbaninno anupubbapoÓo anupubbapabbhÈro na Èyatakeneva papÈto. 
Yampi bhante mahÈsamuddo anupubbaninno anupubbapoÓo 
anupubbapabbhÈro na Èyatakeneva papÈto. AyaÑ bhante mahÈsamudde 
paÔhamo acchariyo abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ asurÈ mahÈsamudde 
abhiramanti. 

 Puna caparaÑ bhante mahÈsamuddo Ôhitadhammo velaÑ nÈtivattati, 
yampi bhante mahÈsamuddo Ôhitadhammo velaÑ nÈtivattati. AyaÑ3 bhante 
mahÈsamudde dutiyo acchariyo abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ asurÈ 
mahÈsamudde abhiramanti. 

 Puna caparaÑ bhante mahÈsamuddo na matena kuÓapena saÑvasati4. 
YaÑ hoti mahÈsamudde mataÑ kuÓapaÑ, taÑ khippameva5 tÊraÑ vÈheti 
thalaÑ ussÈreti. Yampi bhante mahÈsamuddo na matena kuÓapena 
saÑvasati. YaÑ hoti mahÈsamudde mataÑ kuÓapaÑ, taÑ khippameva tÊraÑ 
vÈheti thalaÑ ussÈreti. AyaÑ bhante mahÈsamudde tatiyo acchariyo abbhuto 
dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ asurÈ mahÈsamudde abhiramanti. 

 Puna caparaÑ bhante yÈ kÈci mahÈnadiyo. SeyyathidaÑ, Ga~gÈ 
YamunÈ AciravatÊ Sarabh| MahÊ. TÈ mahÈsamuddaÑ patvÈ6 jahanti 
purimÈni nÈmagottÈni “mahÈsamuddo”tveva sa~khaÑ gacchanti. Yampi 
bhante yÈ kÈci mahÈnadiyo. SeyyathidaÑ, Ga~gÈ YamunÈ AciravatÊ Sarabh| 
MahÊ. TÈ mahÈsamuddaÑ patvÈ jahanti purimÈni nÈmagottÈni 
“mahÈsamuddo”tveva sa~khaÑ gacchanti. AyaÑ bhante mahÈsamudde 
catuttho acchariyo abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ asurÈ mahÈsamudde 
abhiramanti. 
______________________________________________________________ 
 1. KiÑ (Ka) 2. AbbhutadhammÈ (SyÈ, Ka) Vi 4. 419 piÔÔhe passitabbaÑ. 
 3. Ayampi (Ka) 4. SaÑvattati (SyÈ) 
 5. KhippaÑyeva (SÊ), khippaÑeva (I), khippaÒÒeva (Vi 4. 420 piÔÔhe)   
 6. PattÈ (Ka, Vi 4. 420 piÔÔhe) 
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 Puna caparaÑ bhante yÈ ca1 loke savantiyo mahÈsamuddaÑ appenti, yÈ 
ca antalikkhÈ dhÈrÈ papatanti, na tena mahÈsamuddassa |nattaÑ gÈ p|rattaÑ 
vÈ paÒÒÈyati. Yampi bhante yÈ ca loke savantiyo mahÈsamuddaÑ appenti, 
yÈ ca antalikkhÈ dhÈrÈ papatanti. Na tena mahÈsamuddassa |nattaÑ vÈ 
p|rattaÑ vÈ paÒÒÈyati. AyaÑ bhante mahÈsamudde paÒcamo acchariyo 
abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ asurÈ mahÈsamudde abhiramanti. 

 Puna caparaÑ bhante mahÈsamuddo ekaraso loÓaraso. Yampi bhante 
mahÈsamuddo ekaraso loÓaraso. AyaÑ bhante mahÈsamudde chaÔÔho 
acchariyo abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ asurÈ mahÈsamudde 
abhiramanti. 

 Puna caparaÑ bhante mahÈsamuddo bahuratano2 anekaratano. 
TatrimÈni ratanÈni, seyyathidaÑ, muttÈ maÓi veÄuriyo sa~kho silÈ pavÈÄaÑ 
rajataÑ jÈtar|paÑ lohitako masÈragallaÑ. Yampi bhante mahÈsamuddo 
bahuratano anekaratano. TatrimÈni ratanÈni, seyyathidaÑ, muttÈ maÓi 
veÄuriyo sa~kho silÈ pavÈÄaÑ rajataÑ jÈtar|paÑ lohitako masÈragallaÑ. 
AyaÑ bhante mahÈsamudde sattamo acchariyo abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ 
disvÈ asurÈ mahÈsamudde abhiramanti. 

 Puna caparaÑ bhante mahÈsamuddo mahataÑ bh|tÈnaÑ ÈvÈso. Tatrime 
bh|tÈ, timi timi~galo timirapi~galo3 asurÈ nÈgÈ gandhabbÈ, santi 
mahÈsamudde yojanasatikÈpi attabhÈvÈ, dviyojanasatikÈpi attabhÈvÈ, 
tiyojanasatikÈpi attabhÈvÈ, catuyojanasatikÈpi attabhÈvÈ, 
paÒcayojanasatikÈpi attabhÈvÈ. Yampi bhante mahÈsamuddo mahataÑ 
bh|tÈnaÑ ÈvÈso. Tatrime bh|tÈ, timi timi~galo timirapi~galo asurÈ nÈgÈ 
gandhabbÈ, santi mahÈsamudde yojanasatikÈpi attabhÈvÈ -pa- tiyojana. 
Catuyojana. PaÒcayojanasatikÈpi attabhÈvÈ. AyaÑ bhante mahÈsamudde 
aÔÔhamo acchariyo abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ asurÈ mahÈsamudde 
abhiramanti. Ime kho 
______________________________________________________________ 
 1. YÈ kÈci (SyÈ, I, Ka) 2. Pah|taratano (Ka) 
 3. Timitimi~galÈ timirapi~galÈ (SÊ), timitimi~galÈ timirami~galÈ (SyÈ, I) 
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bhante mahÈsamudde aÔÔha acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ, ye disvÈ disvÈ asurÈ 
mahÈsamudde abhiramantÊti. 

 Api pana bhante bhikkh| imasmiÑ dhammavinaye abhiramantÊti. 
Abhiramanti PahÈrÈda bhikkh| imasmiÑ dhammavinayeti. Kati pana bhante 
imasmiÑ dhammavinaye acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ, ye disvÈ disvÈ 
bhikkh| imasmiÑ dhammavinaye abhiramantÊti. AÔÔha PahÈrÈda imasmiÑ 
dhammavinaye acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ, ye disvÈ disvÈ bhikkh| 
imasmiÑ dhammavinaye abhiramanti. Katame aÔÔha? SeyyathÈpi PahÈrÈda 
mahÈsamuddo anupubbaninno anupubbapoÓo anupubbapabbhÈro na 
Èyatakeneva papÈto. EvamevaÑ kho PahÈrÈda imasmiÑ dhammavinaye 
anupubbasikkhÈ anupubbakiriyÈ anupubbapaÔipadÈ na Èyatakeneva 
aÒÒÈpaÔivedho. Yampi PahÈrÈda imasmiÑ dhammavinaye anupubbasikkhÈ 
anupubbakiriyÈ anupubbapaÔipadÈ na Èyatakeneva aÒÒÈpaÔivedho. AyaÑ 
PahÈrÈda imasmiÑ dhammavinaye paÔhamo acchariyo abbhuto dhammo, 
yaÑ disvÈ disvÈ bhikkh| imasmiÑ dhammavinaye abhiramanti. 

 SeyyathÈpi PahÈrÈda mahÈsamuddo Ôhitadhammo velaÑ nÈtivattati. 
EvamevaÑ kho PahÈrÈda yaÑ mayÈ sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, 
taÑ mama sÈvakÈ jÊvitahetupi nÈtikkamanti. Yampi PahÈrÈda mayÈ 
sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, taÑ mama sÈvakÈ jÊvitahetupi 
nÈtikkamanti. AyaÑ PahÈrÈda imasmiÑ dhammavinaye dutiyo acchariyo 
abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ bhikkh| imasmiÑ dhammavinaye 
abhiramanti. 

 SeyyathÈpi PahÈrÈda mahÈsamuddo na matena kuÓapena saÑvasati. 
YaÑ hoti mahÈsamudde mataÑ kuÓapaÑ, taÑ khippameva tÊraÑ vÈheti, 
thalaÑ ussÈreti. EvamevaÑ kho PahÈrÈda yo so puggalo dussÊlo 
pÈpadhammo asucisa~kassarasamÈcÈro paÔicchannakammanto assamaÓo 
samaÓapaÔiÒÒo abrahmacÈrÊ brahmacÈripaÔiÒÒo antop|ti avassuto 
kasambujÈto, na tena saÑgho saÑvasati, khippameva naÑ sannipatitvÈ 
ukkhipati. 

 KiÒcÈpi so hoti majjhe bhikkhusaÑghassa sannisinno, atha kho so 
ÈrakÈva saÑghamhÈ saÑgho ca tena. Yampi PahÈrÈda yo so 
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puggalo dussÊlo pÈpadhammo asucisa~kassarasamÈcÈro 
paÔicchannakammanto assamaÓo samaÓapaÔiÒÒo abrahmacÈrÊ 
brahmacÈripaÔiÒÒo antop|ti avassuto kasambujÈto, na tena saÑgho 
saÑvasati, khippameva naÑ sannipatitvÈ ukkhipati. KiÒcÈpi so hoti majjhe 
bhikkhusaÑghassa sannisinno, atha kho so ÈrakÈva saÑghamhÈ saÑgho ca 
tena. AyaÑ PahÈrÈda imasmiÑ dhammavinaye tatiyo acchariyo abbhuto 
dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ bhikkh| imasmiÑ dhammavinaye abhiramanti. 

 SeyyathÈpi PahÈrÈda yÈ kÈci mahÈnadiyo. SeyyathidaÑ, Ga~gÈ YamunÈ 
AciravatÊ Sarabh| MahÊ. TÈ mahÈsamuddaÑ patvÈ jahanti purimÈni nÈma 
gottÈni, “mahÈsamuddo”tveva sa~khaÑ gacchanti. EvamevaÑ kho PahÈrÈda 
cattÈrome vaÓÓÈ khattiyÈ brÈhmaÓÈ vessÈ suddÈ, te TathÈgatappavedite 
dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitvÈ jahanti purimÈni 
nÈmagottÈni, “samaÓÈ SakyaputtiyÈ”tveva1 sa~khaÑ gacchanti. Yampi 
PahÈrÈda cattÈrome vaÓÓÈ khattiyÈ brÈhmaÓÈ vessÈ suddÈ, te 
TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitvÈ jahanti 
purimÈni nÈmagottÈni, “samaÓÈ SakyaputtiyÈ”tveva sa~khaÑ gacchanti. 
AyaÑ PahÈrÈda imasmiÑ dhammavinaye catuttho acchariyo abbhuto 
dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ bhikkh| imasmiÑ dhammavinaye abhiramanti. 

 SeyyathÈpi PahÈrÈda yÈ ca loke savantiyo mahÈsamuddaÑ appenti, yÈ 
ca antalikkhÈ dhÈrÈ papatanti, na tena mahÈsamuddassa |nattaÑ vÈ p|rattaÑ 
vÈ paÒÒÈyati. EvamevaÑ kho PahÈrÈda bah| cepi bhikkh| anupÈdisesÈya 
nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyanti, na tena nibbÈnadhÈtuyÈ |nattaÑ vÈ p|rattaÑ 
vÈ paÒÒÈyati. Yampi PahÈrÈda bah| cepi bhikkh| anupÈdisesÈya 
nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyanti, na tena nibbÈnadhÈtuyÈ |nattaÑ vÈ p|rattaÑ 
vÈ paÒÒÈyati. AyaÑ PahÈrÈda imasmiÑ dhammavinaye paÒcamo acchariyo 
abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ bhikkh| imasmiÑ dhammavinaye 
abhiramanti. 

 SeyyathÈpi PahÈrÈda mahÈsamuddo ekaraso loÓaraso, evamevaÑ kho 
PahÈrÈda ayaÑ dhammavinayo ekaraso vimuttiraso. Yampi 
______________________________________________________________ 
 1. SamaÓo sakyaputtiyo tveva (SyÈ, Ka) 
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PahÈrÈda ayaÑ dhammavinayo ekaraso vimuttiraso. AyaÑ PahÈrÈda 
imasmiÑ dhammavinaye chaÔÔho acchariyo abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ 
disvÈ bhikkh| imasmiÑ dhammavinaye abhiramanti. 

 SeyyathÈpi PahÈrÈda mahÈsamuddo bahuratano anekaratano, tatrimÈni, 
ratanÈni, seyyathidaÑ, muttÈ maÓi veÄuriyo sa~kho silÈ pavÈÄaÑ rajataÑ 
jÈtar|paÑ lohitako masÈragallaÑ. EvamevaÑ kho PahÈrÈda ayaÑ 
dhammavinayo bahuratano anekaratano, tatrimÈni ratanÈni, seyyathidaÑ, 
cattÈro satipaÔÔhÈnÈ, cattÈro sammappadhÈnÈ, cattÈro iddhipÈdÈ, 
paÒcindriyÈni, paÒca balÈni, satta bojjha~gÈ, ariyo aÔÔha~giko maggo. 
Yampi PahÈrÈda ayaÑ dhammavinayo bahuratano anekaratano. TatrimÈni 
ratanÈni, seyyathidaÑ, cattÈro satipaÔÔhÈnÈ, cattÈro sammappadhÈnÈ, cattÈro 
iddhipÈdÈ, paÒcindriyÈni, paÒca balÈni, satta bojjha~gÈ, ariyo aÔÔha~giko 
maggo. AyaÑ PahÈrÈda imasmiÑ dhammavinaye sattamo acchariyo 
abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ bhikkh| imasmiÑ dhammavinaye 
abhiramanti. 

 SeyyathÈpi PahÈrÈda mahÈsamuddo mahataÑ bh|tÈnaÑ ÈvÈso. Tatrime 
bh|tÈ, timi timi~galo timirapi~galo asurÈ nÈgÈ gandhabbÈ. Santi 
mahÈsamudde yojanasatikÈpi attabhÈvÈ, dviyojanasatikÈpi attabhÈvÈ, 
tiyojanasatikÈpi attabhÈvÈ, catuyojanasatikÈpi attabhÈvÈ, 
paÒcayojanasatikÈpi attabhÈvÈ, evamevaÑ kho PahÈrÈda ayaÑ 
dhammavinayo mahataÑ bh|tÈnaÑ ÈvÈso. Tatrime bh|tÈ, sotÈpanno, 
sotÈpattiphalasacchikiriyÈya paÔipanno, sakadÈgÈmÊ, sakadÈgÈmiphala-
sacchikiriyÈya paÔipanno, anÈgÈmÊ, anÈgÈmiphalasacchikiriyÈya paÔipanno, 
arahÈ, arahattÈya paÔipanno. Yampi PahÈrÈda ayaÑ dhammavinayo 
mahataÑ bh|tÈnaÑ ÈvÈso. Tatrime bh|tÈ, sotÈpanno, sotÈpattiphala-
sacchikiriyÈya paÔipanno, sakadÈgÈmÊ, sakadÈgÈmiphalasacchikiriyÈya 
paÔipanno, anÈgÈmÊ, anÈgÈmiphalasacchikiriyÈya paÔipanno, arahÈ, 
arahattÈya paÔipanno. ayaÑ PahÈrÈda imasmiÑ dhammavinaye aÔÔhamo 
acchariyo abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ bhikkh| imasmiÑ 
dhammavinaye abhiramanti. Ime kho PahÈrÈda imasmiÑ dhammavinaye 
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aÔÔha acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ, ye disvÈ disvÈ bhikkh| imasmiÑ 
dhammavinaye abhiramantÊti. .NavamaÑ. 
 

10. Uposathasutta 

 20. * EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati PubbÈrÈme 
MigÈramÈtupÈsÈde. Tena kho pana samayena BhagavÈ tadahuposathe 
bhikkhusaÑghaparivuto nisinno hoti. Atha kho ÈyasmÈ Œnando 
abhikkantÈya rattiyÈ nikkhante paÔhame yÈme uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ 
etadavoca “abhikkantÈ bhante ratti, nikkhanto paÔhamo yÈmo, ciranisinno 
bhikkhusaÑgho, uddisatu bhante BhagavÈ bhikkh|naÑ pÈtimokkhan”ti. 

 EvaÑ vutte BhagavÈ tuÓhÊ ahosi. Dutiyampi kho ÈyasmÈ Œnando 
abhikkantÈya rattiyÈ nikkhante majjhime yÈme uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ 
etadavoca “abhikkantÈ bhante ratti, nikkhanto majjhimo yÈmo, ciranisinno 
bhikkhusaÑgho, uddisatu bhante BhagavÈ bhikkh|naÑ pÈtimokkhan”ti. 
Dutiyampi kho BhagavÈ tuÓhÊ ahosi. Tatiyampi kho ÈyasmÈ Œnando 
abhikkantÈya rattiyÈ nikkhante pacchime yÈme uddhaste aruÓe 
nandimukhiyÈ rattiyÈ uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ yena 
BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantÈ bhante 
ratti, nikkhanto pacchimo yÈme, uddhastaÑ aruÓaÑ, nandimukhÊ ratti, 
ciranisinno bhikkhusaÑgho, uddisatu bhante BhagavÈ bhikkh|naÑ 
pÈtimokkhan”ti. AparisuddhÈ Œnanda parisÈti. 

 Atha kho Èyasmato MahÈmoggallÈnassa etadahosi “kaÑ nu kho 
BhagavÈ puggalaÑ sandhÈya evamÈha ‘aparisuddhÈ Œnanda parisÈ’ti”. Atha 
kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno sabbÈvantaÑ bhikkhusaÑghaÑ cetasÈ ceto 
paricca manasÈkÈsi, addasÈ kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno taÑ puggalaÑ 
dussÊlaÑ pÈpadhammaÑ asuciÑ sa~kassarasamÈcÈraÑ 
paÔicchannakammantaÑ assamaÓaÑ samaÓapaÔiÒÒaÑ abrahmacÈriÑ 
brahmacÈripaÔiÒÒaÑ antop|tiÑ avassutaÑ kasambujÈtaÑ majjhe 
bhikkhusaÑghassa nisinnaÑ, disvÈna uÔÔhÈyÈsanÈ yena so puggalo 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ 
______________________________________________________________ 
 * Vi 4. 418; Khu 1. 138; Abhi 4. 168 piÔÔhesu. 
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puggalaÑ etadavoca “uÔÔhehÈvuso, diÔÔhosi BhagavatÈ, natthi te bhikkh|hi 
saddhiÑ saÑvÈso”ti. 

 EvaÑ vutte so puggalo tuÓhÊ ahosi, dutiyampi kho ÈyasmÈ 
MahÈmoggallÈno taÑ puggalaÑ etadavoca “uÔÔhehÈvuso, diÔÔhosi 
BhagavatÈ, natthi te bhikkh|hi saddhiÑ saÑvÈso”ti. Dutiyampi kho so 
puggalo tuÓhÊ ahosi. Tatiyampi kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno taÑ puggalaÑ 
etadavoca “uÔÔhehÈvuso, diÔÔhosi BhagavatÈ, natthi te bhikkh|hi saddhiÑ 
saÑvÈso”ti. Tatiyampi kho so puggalo tuÓhÊ ahosi. 

 Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno taÑ puggalaÑ bÈhÈyaÑ gahetvÈ 
bahidvÈrakoÔÔhakÈ nikkhÈmetvÈ s|cighaÔikaÑ datvÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ etadavoca “nikkhÈmito so 
bhante puggalo mayÈ, parisuddhÈ parisÈ, uddisatu bhante BhagavÈ 
bhikkh|naÑ pÈtimokkhan”ti. AcchariyaÑ moggallÈna, abbhutaÑ 
moggallÈna, yÈva bÈhÈ gahaÓÈpi nÈma so moghapuriso ÈgamissatÊti. 

 Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi–tumheva dÈni bhikkhave 
uposathaÑ kareyyÈtha, pÈtimokkhaÑ uddiseyyÈtha, na dÈnÈhaÑ bhikkhave 
ajjatagge uposathaÑ karissÈmi, pÈtimokkhaÑ uddisissÈmi. AÔÔhÈnametaÑ 
bhikkhave anavakÈso yaÑ TathÈgato aparisuddhÈya parisÈya pÈtimokkhaÑ 
uddiseyya. 

 AÔÔhime bhikkhave mahÈsamudde acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ, ye disvÈ 
disvÈ asurÈ mahÈsamudde abhiramanti. Katame aÔÔha? MahÈsamuddo 
bhikkhave anupubbaninno anupubbapoÓo anupubbapabbhÈro na 
Èyatakeneva papÈto. Yampi bhikkhave mahÈsamuddo anupubbaninno 
anupubbapoÓo anupubbapabbhÈro na Èyatakeneva papÈto. AyaÑ bhikkhave 
mahÈsamudde paÔhamo acchariyo abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ asurÈ 
mahÈsamudde abhiramanti. (YathÈ p|rime tathÈ vitthÈro) -pa-. 

 Puna caparaÑ bhikkhave mahÈsamuddo mahataÑ bh|tÈnaÑ ÈvÈso. 
Tatrime bh|tÈ, timi timi~galo timirapi~galo asurÈ nÈgÈ gandhabbÈ, vasanti 
mahÈsamudde yojanasatikÈpi attabhÈvÈ -pa-. PaÒcayojanasatikÈpi 
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attabhÈvÈ. Yampi bhikkhave mahÈsamuddo mahataÑ bh|tÈnaÑ ÈvÈso. 
Tatrime bh|tÈ, timi timi~galo timirapi~galo asurÈ nÈgÈ gandhabbÈ, vasanti 
mahÈsamudde yojanasatikÈpi attabhÈvÈ -pa- paÒcayojanasatikÈpi attabhÈvÈ. 
AyaÑ bhikkhave mahÈsamudde aÔÔhamo acchariyo abbhuto dhammo, yaÑ 
disvÈ disvÈ asurÈ mahÈsamudde abhiramanti. Ime kho bhikkhave 
mahÈsamudde aÔÔha acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ, yaÑ disvÈ disvÈ asurÈ 
mahÈsamudde abhiramanti. 

 EvamevaÑ kho bhikkhave aÔÔha imasmiÑ dhammavinaye acchariyÈ 
abbhutÈ dhammÈ, ye disvÈ disvÈ bhikkh| imasmiÑ dhammavinaye 
abhiramanti. Katame aÔÔha? SeyyathÈpi bhikkhave mahÈsamuddo 
anupubbaninno anupubbapoÓo anupubbapabbhÈro na Èyatakeneva papÈto. 
EvamevaÑ kho bhikkhave imasmiÑ dhammavinaye anupubbasikkhÈ 
anupubbakiriyÈ anupubbapaÔipadÈ na Èyatakeneva aÒÒÈpaÔivedho. Yampi 
bhikkhave imasmiÑ dhammavinaye anupubbasikkhÈ anupubbakiriyÈ 
anupubbapaÔipadÈ na Èyatakeneva aÒÒÈpaÔivedho. AyaÑ bhikkhave 
imasmiÑ dhammavinaye paÔhamo acchariyo abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ 
disvÈ bhikkh| imasmiÑ dhammavinaye abhiramanti -pa-. SeyyathÈpi 
bhikkhave mahÈsamuddo mahataÑ bh|tÈnaÑ ÈvÈso. Tatrime bh|tÈ, timi 
timi~galo timirapi~galo asurÈ nÈgÈ gandhabbÈ, vasanti mahÈsamudde 
yojanasatikÈpi attabhÈvÈ -pa- paÒcayojanasatikÈpi attabhÈvÈ. EvamevaÑ 
kho bhikkhave ayaÑ dhammavinayo mahataÑ bh|tÈnaÑ ÈvÈso. Tatrime 
bh|tÈ, sotÈpanno, sotÈpattiphalasacchikiriyÈya paÔipanno -pa- arahÈ, 
arahattÈya paÔipanno. Yampi bhikkhave ayaÑ dhammavinayo mahataÑ 
bh|tÈnaÑ ÈvÈso. Tatrime bh|tÈ, sotÈpanno, sotapattiphalasacchikiriyÈya 
paÔipanno -pa- arahÈ, arahattÈya paÔipanno. AyaÑ bhikkhave imasmiÑ 
dhammavinaye aÔÔhamo acchariyo abbhuto dhammo, yaÑ disvÈ disvÈ 
bhikkh| imasmiÑ dhammavinaye abhiramanti. Ime kho bhikkhave imasmiÑ 
dhammavinaye aÔÔha acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ, yedisvÈ disvÈ bhikkh| 
imasmiÑ dhammavinaye abhiramantÊti.  . DasamaÑ. 
 

MahÈvaggo dutiyo.

 



 3. Gahapativagga 47 

TassuddÈnaÑ 

   VeraÒjo SÊho ŒjaÒÒaÑ, KhaÄu~kena MalÈni ca. 
   D|teyyaÑ dve ca BandhanÈ, PahÈrÈdo Uposathoti. 

_____ 
 

3. Gahapativagga 
 

1. PaÔhama-uggasutta 

 21. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “aÔÔhahi bhikkhave 
acchariyehi abbhutehi dhammehi1 samannÈgataÑ UggaÑ gahapatiÑ 
VesÈlikaÑ dhÈrethÈ”ti. Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato 
uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ pÈvisi. 

 Atha kho aÒÒataro bhikkhu pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya yena Uggassa gahapatino VesÈlikassa nivesanaÑ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. Atha kho Uggo 
gahapati VesÈliko yena so bhikkhu tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ 
bhikkhuÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho UggaÑ 
gahapatiÑ VesÈlikaÑ so bhikkhu etadavoca– 

 AÔÔhahi kho tvaÑ gahapati acchariyehi abbhutehi dhammehi 
samannÈgato BhagavatÈ byÈkato. Katame te gahapati aÔÔha acchariyÈ 
abbhutÈ dhammÈ, yehi tvaÑ samannÈgato BhagavatÈ byÈkatoti. Na kho 
ahaÑ bhante jÈnÈmi “katamehi aÔÔhahi acchariyehi abbhutehi dhammehi 
samannÈgato BhagavatÈ byÈkato”ti. Api ca bhante ye me aÔÔha acchariyÈ 
abbhutÈ dhammÈ saÑvijjanti, taÑ suÓohi sÈdhukaÑ manasi karohi, 
bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ gahapatÊ”ti kho so bhikkhu Uggassa gahapatino 
VesÈlikassa paccassosi. Uggo gahapati VesÈliko etadavoca “yadÈhaÑ bhante 
BhagavantaÑ paÔhamaÑ d|ratova addasaÑ, saha dassaneneva me 
______________________________________________________________ 
 1. Abbhutadhammehi (SyÈ, Ka) 
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bhante Bhagavato cittaÑ pasÊdi. AyaÑ kho me bhante paÔhamo acchariyo 
abbhuto dhammo saÑvijjati. 

 So kho ahaÑ bhante pasannacitto BhagavantaÑ payirupÈsiÑ. Tassa me 
BhagavÈ anupubbiÑ kathaÑ kathesi. SeyyathidaÑ, dÈnakathaÑ sÊlakathaÑ 
saggakathaÑ kÈmÈnaÑ ÈdÊnavaÑ okÈraÑ saÑkilesaÑ nekkhamme 
ÈnisaÑsaÑ pakÈsesi. YadÈ maÑ BhagavÈ aÒÒÈsi kallacittaÑ muducittaÑ 
vinÊvaraÓacittaÑ udaggacittaÑ pasannacittaÑ, atha yÈ BuddhÈnaÑ 
sÈmukkaÑsikÈ dhammadesanÈ, taÑ pakÈsesi–dukkhaÑ samudayaÑ 
nirodhaÑ maggaÑ. SeyyathÈpi nÈma suddhaÑ vatthaÑ apagatakÈÄakaÑ 
sammadeva rajanaÑ paÔiggaÓheyya. EvamevaÑ kho me tasmiÑyeva Èsane 
virajaÑ vÊtamalaÑ dhammacakkhuÑ udapÈdi “yaÑ kiÒci 
samudayadhammaÑ, sabbaÑ taÑ nirodhadhamman”ti. So kho ahaÑ bhante 
diÔÔhadhammo pattadhammo viditadhammo pariyogÈÄhadhammo 
tiÓÓavicikiccho vigatakathaÑkatho vesÈrajjappatto aparappaccayo 
SatthusÈsane tattheva BuddhaÒca dhammaÒca saÑghaÒca saraÓaÑ 
agamÈsiÑ, brahmacariyapaÒcamÈni ca sikkhÈpadÈni samÈdiyiÑ. AyaÑ kho 
me bhante dutiyo acchariyo abbhuto dhammo saÑvijjati. 

 Tassa mayhaÑ bhante catasso komÈriyo pajÈpatiyo ahesuÑ. Atha 
khvÈhaÑ bhante yena tÈ pajÈpatiyo tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ tÈ 
pajÈpatiyo etadavacaÑ “mayÈ kho bhaginiyo brahmacariyapaÒcamÈni 
sikkhÈpadÈni samÈdinnÈni1. YÈ icchati, sÈ idheva bhoge ca bhuÒjatu, 
puÒÒÈni ca karotu, sakÈni vÈ ÒÈtikulÈni gacchatu, hoti vÈ pana 
purisÈdhippÈyo ‘kassa vo dammÊ’ti”. EvaÑ vutte sÈ bhante jeÔÔhÈ pajÈpati 
maÑ etadavoca “itthannÈmassa maÑ ayyaputta purisassa dehÊ”ti. Atha kho 
ahaÑ bhante taÑ purisaÑ pakkosÈpetvÈ vÈmena hatthena pajÈpatiÑ gahetvÈ 
dakkhiÓena hatthena bhi~gÈraÑ gahetvÈ tassa purisassa oÓojesiÑ. KomÈriÑ 
kho panÈhaÑ bhante dÈraÑ pariccajanto nÈbhijÈnÈmi cittassa aÒÒathattaÑ. 
AyaÑ kho me bhante tatiyo acchariyo abbhuto dhammo saÑvijjati. 

 SaÑvijjanti kho pana me bhante kule bhogÈ, te ca kho appaÔivibhattÈ 
sÊlavantehi kalyÈÓadhammehi. AyaÑ kho me bhante catuttho acchariyo 
abbhuto dhammo saÑvijjati. 
______________________________________________________________ 
 1. SamÈdiÓÓÈni (SÊ, Ka) 
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 YaÑ kho panÈhaÑ bhante bhikkhuÑ payirupÈsÈmi, sakkaccaÑyeva 
payirupÈsÈmi no asakkaccaÑ. AyaÑ kho me bhante paÒcamo acchariyo 
abbhuto dhammo saÑvijjati. 

 So ce bhante me ÈyasmÈ dhammaÑ deseti, sakkaccaÑyeva suÓomi no 
asakkaccaÑ. No ce me so ÈyasmÈ dhammaÑ deseti, ahamassa dhammaÑ 
desemi. AyaÑ kho me bhante chaÔÔho acchariyo abbhuto dhammo 
saÑvijjati. 

 AnacchariyaÑ kho pana maÑ bhante devatÈ upasa~kamitvÈ Èrocenti 
“svÈkkhÈto gahapati BhagavatÈ dhammo”ti. EvaÑ vutte ahaÑ bhante tÈ 
devatÈ evaÑ vadÈmi “vadeyyÈtha vÈ evaÑ kho tumhe devatÈ, no vÈ 
vadeyyÈtha, atha kho SvÈkkhÈto BhagavatÈ Dhammo”ti. Na kho panÈhaÑ 
bhante abhijÈnÈmi “tatonidÈnaÑ cittassa unnatiÑ1 ‘maÑ vÈ devatÈ 
upasa~kamanti, ahaÑ vÈ devatÈhi saddhiÑ sallapÈmÊ’ti”. AyaÑ kho me 
bhante sattamo acchariyo abbhuto dhammo saÑvijjati. 

 YÈnimÈni bhante BhagavatÈ desitÈni paÒcorambhÈgiyÈni saÑyojanÈni, 
nÈhaÑ tesaÑ kiÒci attani appahÊnaÑ samanupassÈmi. AyaÑ kho me bhante 
aÔÔhamo acchariyo abbhuto dhammo saÑvijjati. Ime kho me bhante aÔÔha 
acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ saÑvijjanti. Na ca kho ahaÑ jÈnÈmi “katamehi 
cÈhaÑ2 aÔÔhahi acchariyehi abbhutehi dhammehi samannÈgato BhagavatÈ 
byÈkato”ti. 

 Atha kho so bhikkhu Uggassa gahapatino VesÈlikassa nivesane 
piÓÉapÈtaÑ gahetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. Atha kho so bhikkhu 
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho so bhikkhu yÈvatako ahosi Uggena gahapatinÈ VesÈlikena 
saddhiÑ kathÈsallÈpo, taÑ sabbaÑ Bhagavato Èrocesi. 

 SÈdhu sÈdhu bhikkhu, yathÈ taÑ Uggo gahapati VesÈliko sammÈ 
byÈkaramÈno byÈkareyya. Imeheva kho bhikkhu aÔÔhahi acchariyehi 
______________________________________________________________ 
 1. UÓÓatiÑ (Ka) Abhi1. 225; Abhi 2. 363 piÔÔhesupi passitabbaÑ. 
 2. KatamehipahaÑ (SÊ), katamehipÈhaÑ (I, Ka) 
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abbhutehi dhammehi samannÈgato Uggo gahapati VesÈliko mayÈ byÈkato. 
Imehi ca pana bhikkhu aÔÔhahi acchariyehi abbhutehi dhammehi 
samannÈgataÑ UggaÑ gahapatiÑ VesÈlikaÑ dhÈrehÊti. . PaÔhamaÑ. 
 

2. Dutiya-uggasutta 

 22. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VajjÊsu viharati HatthigÈme. Tatra kho 
BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “aÔÔhahi bhikkhave acchariyehi abbhutehi 
dhammehi samannÈgataÑ UggaÑ gahapatiÑ HatthigÈmakaÑ dhÈrethÈ”ti. 
Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ pÈvisi. 

 Atha kho aÒÒataro bhikkhu pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya yena Uggassa gahapatino HatthigÈmakassa nivesanaÑ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. Atha kho Uggo 
gahapati HatthigÈmako yena so bhikkhu tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ 
bhikkhuÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho UggaÑ 
gahapatiÑ HatthigÈmakaÑ so bhikkhu etadavoca “aÔÔhahi kho tvaÑ gahapati 
acchariyehi abbhutehi dhammehi samannÈgato BhagavatÈ byÈkato. Katame 
te gahapati aÔÔha acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ, yehi tvaÑ samannÈgato 
BhagavatÈ byÈkato”ti. 

 Na kho ahaÑ bhante jÈnÈmi “katamehi aÔÔhahi acchariyehi abbhutehi 
dhammehi samannÈgato BhagavatÈ byÈkato”ti. Api ca bhante ye me aÔÔha 
acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ saÑvijjanti. TaÑ suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi 
karohi, bhÈsissÈmÊ”ti. “EvaÑ gahapatÊ”ti kho so bhikkhu Uggassa 
gahapatino HatthigÈmakassa paccassosi. Uggo gahapati HatthigÈmako 
etadavoca “yadÈhaÑ bhante nÈgavane paricaranto BhagavantaÑ paÔhamaÑ 
d|ratova addasaÑ, saha dassaneneva me bhante Bhagavato cittaÑ pasÊdi, 
surÈmado ca pahÊyi. AyaÑ kho me bhante paÔhamo acchariyo abbhuto 
dhammo saÑvijjati. 

 So kho ahaÑ bhante pasannacitto BhagavantaÑ payirupÈsiÑ, tassa me 
BhagavÈ anupubbiÑ kathaÑ kathesi. SeyyathidaÑ, dÈnakathaÑ sÊlakathaÑ 
kÈmÈnaÑ ÈdÊnavaÑ okÈraÑ saÑkilesaÑ nekkhamme ÈnisaÑsaÑ pakÈsesi. 
YadÈ maÑ BhagavÈ aÒÒÈsi kallacittaÑ muducittaÑ vinÊvaraÓacittaÑ 
udaggacittaÑ pasannacittaÑ. Atha 
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yÈ BuddhÈnaÑ sÈmukkaÑsikÈ dhammadesanÈ, taÑ pakÈsesi–dukkhaÑ 
samudayaÑ nirodhaÑ maggaÑ. SeyyathÈpi nÈma suddhaÑ vatthaÑ 
apagatakÈÄakaÑ sammadeva rajanaÑ paÔiggaÓheyya. EvamevaÑ kho me 
tasmiÑ yeva Èsane virajaÑ vÊtamalaÑ dhammacakkhuÑ udapÈdi “yaÑ kiÒci 
samudayadhammaÑ, sabbaÑ taÑ nirodhadhamman”ti. So kho ahaÑ bhante 
diÔÔhadhammo pattadhammo viditadhammo pariyogÈÄhadhammo 
tiÓÓavicikiccho vigatakathaÑkatho vesÈrajjappatto aparappaccayo 
SatthusÈsane tattheva BuddhaÒca dhammaÒca saÑghaÒca saraÓaÑ 
agamÈsiÑ. BrahmacariyapaÒcamÈni ca sikkhÈpadÈni samÈdiyiÑ. AyaÑ kho 
me bhante dutiyo acchariyo abbhuto dhammo saÑvijjati. 

 Tassa mayhaÑ bhante catasso komÈriyo pajÈpatiyo ahesuÑ. Atha 
khvÈhaÑ bhante yena tÈ pajÈpatiyo tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ tÈ 
pajÈpatiyo etadavacaÑ “mayÈ kho bhaginiyo brahmacariyapaÒcamÈni 
sikkhÈpadÈni samÈdinnÈni. YÈ icchati, sÈ idheva bhoge ca bhuÒcatu, 
puÒÒÈni ca karotu, sakÈni vÈ ÒÈtikulÈni gacchatu, hoti vÈpana 
purisÈdhippÈyo, ‘kassa vo dammÊ’ti”. EvaÑ vutte sÈ bhante jeÔÔhÈ pajÈpati 
maÑ etadavoca “itthannÈmassa maÑ ayyaputta purisassa dehÊ”ti. Atha kho 
ahaÑ bhante taÑ purisaÑ pakkosÈpetvÈ vÈmena hatthena pajÈpatiÑ gahetvÈ 
dakkhiÓena hatthena bhi~gÈraÑ gahetvÈ tassa purisassa oÓojesiÑ. KomÈriÑ 
kho panÈhaÑ bhante dÈraÑ pariccajanto nÈbhijÈnÈmi cittassa aÒÒathatthaÑ. 
AyaÑ kho me bhante tatiyo acchariyo abbhuto dhammo. 

 SaÑvijjanti kho pana me bhante kule bhogÈ, te ca kho appaÔivibhattÈ 
sÊlavantehi kalyÈÓadhammehi. AyaÑ kho me bhante catuttho acchariyo 
abbhuto dhammo saÑvijjati. 

 YaÑ kho panÈhaÑ bhante bhikkhu payirupÈsÈmi, sakkaccaÑyeva 
payirupÈsÈmi no asakkaccaÑ. So ce me ÈyasmÈ dhammaÑ deseti, 
sakkaccaÑyeva suÓomi no asakkaccaÑ. No ce me so ÈyasmÈ dhammaÑ 
deseti, ahamassa dhammaÑ desemi. AyaÑ kho me bhante paÒcamo 
acchariyo abbhuto dhammo saÑvijjati. 
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 AnacchariyaÑ kho pana bhante saÑghe nimantite devatÈ 
upasa~kamitvÈ Èrocenti “asuko gahapati bhikkhu ubhatobhÈgavimutto, 
asuko paÒÒÈvimutto, asuko kÈyasakkhÊ, asuko diÔÔhippatto1, asuko 
saddhÈvimutto, asuko dhammÈnusÈrÊ, asuko saddhÈnusÈrÊ, asuko sÊlavÈ 
kalyÈÓadhammo, asuko dussÊlo pÈpadhammo”ti. SaÑghaÑ kho panÈhaÑ 
bhante parivisanto nÈbhijÈnÈmi evaÑ cittaÑ uppÈdento “imassa vÈ thokaÑ 
demi, imassa vÈ bahukan”ti. Atha khvÈhaÑ bhante samacittova demi. AyaÑ 
kho me bhante chaÔÔho acchariyo abbhuto dhammo saÑvijjati. 

 AnacchariyaÑ kho pana maÑ bhante devatÈ upasa~kamitvÈ Èrocenti 
“svÈkkhÈto gahapati BhagavatÈ dhammo”ti. EvaÑ vutte ahaÑ bhante tÈ 
devatÈ evaÑ vademi “vadeyyÈtha vÈ evaÑ kho tumhe devatÈ, no vÈ 
vadeyyÈtha. Atha kho svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo”ti. Na kho panÈhaÑ 
bhante abhijÈnÈmi tatonidÈnaÑ cittassa unnatiÑ “maÑ tÈ devatÈ 
upasa~kamanti, ahaÑ vÈ devatÈhi saddhiÑ sallapÈmÊ”ti. AyaÑ kho me 
bhante sattamo acchariyo abbhuto dhammo saÑvijjati. 

 Sace kho panÈhaÑ bhante Bhagavato paÔhamataraÑ kÈlaÑ kareyyaÑ, 
anacchariyaÑ kho panetaÑ. YaÑ maÑ BhagavÈ evaÑ byÈkareyya “natthi 
taÑ saÑyojanaÑ yena saÑyutto Uggo gahapati HatthigÈmako puna imaÑ 
lokaÑ ÈgaccheyyÈ”ti. AyaÑ kho me bhante aÔÔhamo acchariyo abbhuto 
dhammo saÑvijjati. Ime kho me bhante aÔÔha acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ 
saÑvijjanti. Na ca kho ahaÑ jÈnÈmi “katamehi cÈhaÑ aÔÔhahi acchariyehi 
abbhutehi dhammehi samannÈgato BhagavatÈ byÈkato”ti. 

 Atha kho so bhikkhu Uggassa gahapatino HatthigÈmakassa nivesane 
piÓÉapÈtaÑ gahetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. Atha kho so bhikkhu 
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho so bhikkhu yÈvatako ahosi Uggena gahapatinÈ HatthigÈmakena 
saddhiÑ kathÈsallÈpo, taÑ sabbaÑ Bhagavato Èrocesi. 
______________________________________________________________ 
 1. DiÔÔhappatto (Ka) 
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 SÈdhu sÈdhu bhikkhu, yathÈ taÑ Uggo gahapati HatthigÈmako sammÈ 
byÈkaramÈno byÈkareyya, imeheva kho bhikkhu aÔÔhahi acchariyehi 
abbhutehi dhammehi samannÈgato Uggo gahapati HatthigÈmako mayÈ 
byÈkato, imehi ca pana bhikkhu aÔÔhahi acchariyehi abbhutehi dhammehi 
samannÈgataÑ UggaÑ gahapatiÑ HatthigÈmakaÑ dhÈrehÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. PaÔhamahatthakasutta 

 23. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ ŒÄaviyaÑ viharati AggÈÄave cetiye. Tatra 
kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi–sattahi bhikkhave acchariyehi abbhutehi 
dhammehi samannÈgataÑ HatthakaÑ ŒÄavakaÑ dhÈretha. Katamehi sattahi? 
Saddho hi bhikkhave Hatthako ŒÄavako, sÊlavÈ bhikkhave Hatthako 
ŒÄavako, hirÊmÈ bhikkhave Hatthako ŒÄavako, ottappÊ bhikkhave Hatthako 
ŒÄavako, bahussuto bhikkhave Hatthako ŒÄavako, cÈgavÈ bhikkhave 
Hatthako ŒÄavako, paÒÒavÈ bhikkhave Hatthako ŒÄavako. Imehi kho 
bhikkhave sattahi acchariyehi abbhutehi dhammehi samannÈgataÑ 
HatthakaÑ ŒÄavakaÑ dhÈrethÈti. Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato 
uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ pÈvisi. 

 Atha kho aÒÒataro bhikkhu pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya yena Hatthakassa ŒÄavakassa nivesanaÑ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. Atha kho Hatthako ŒÄavako yena so 
bhikkhu tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ bhikkhuÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho HatthakaÑ ŒÄavakaÑ so 
bhikkhu etadavoca– 

 Sattahi kho tvaÑ Èvuso acchariyehi abbhutehi dhammehi samannÈgato 
BhagavatÈ byÈkato. Katamehi sattahi? Saddho bhikkhave Hatthako ŒÄavako, 
sÊlavÈ -pa-. HirÊmÈ. OttappÊ. Bahussuto. CÈgavÈ, paÒÒÈvÈ bhikkhave 
Hatthako ŒÄavakoti. Imehi kho tvaÑ Èvuso sattahi acchariyehi abbhutehi 
dhammehi samannÈgato BhagavatÈ byÈkatoti. Kaccittha bhante na koci gihÊ 
ahosi odÈtavasanoti. Na hettha Èvuso koci gihÊ ahosi odÈtavasanoti. SÈdhu 
bhante yadettha na koci gihÊ ahosi odÈtavasanoti. 
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 Atha kho so bhikkhu Hatthakassa ŒÄavakassa nivesane piÓÉapÈtaÑ 
gahetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. Atha kho so bhikkhu pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho so 
bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca– 

 IdhÈhaÑ bhante pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena 
Hatthakassa ŒÄavakassa nivesanaÑ tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ 
paÒÒatte Èsane nisÊdiÑ. Atha kho bhante Hatthako ŒÄavako yenÈhaÑ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. 
EkamantaÑ nisinnaÑ kho ahaÑ bhante HatthakaÑ ŒÄavakaÑ etadavacaÑ 
“sattahi kho tvaÑ Èvuso acchariyehi abbhutehi dhammehi samannÈgato 
BhagavatÈ byÈkato. Katamehi sattahi saddho bhikkhave Hatthako ŒÄavako, 
sÊlavÈ -pa-. HirÊmÈ. OttappÊ. Bahussuto. CÈgavÈ. PaÒÒavÈ bhikkhave 
Hatthako ŒÄavakoti. Imehi kho tvaÑ Èvuso sattahi acchariyehi abbhutehi 
dhammehi samannÈgato BhagavatÈ byÈkato”ti. 

 EvaÑ vutte bhante Hatthako maÑ etadavoca “kaccittha bhante na koci 
gihÊ ahosi odÈtavasano”ti. Na hettha Èvuso koci gihÊ ahosi odÈtavasanoti. 
SÈdhu bhante yadettha na koci gihÊ ahosi odÈtavasanoti. 

 SÈdhu sÈdhu bhikkhu, appiccho so bhikkhu kulaputto santeyeva attani 
kusaladhamme na icchati parehi ÒÈyamÈne1. Tena hi tvaÑ bhikkhu iminÈpi 
aÔÔhamena acchariyena abbhutena dhammena samannÈgataÑ HatthakaÑ 
ŒÄavakaÑ dhÈrehi, yadidaÑ appicchatÈyÈti.  . TatiyaÑ. 
     

4. Dutiyahatthakasutta 

 24. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ ŒÄaviyaÑ viharati AggÈÄave cetiye. Atha 
kho Hatthako ŒÄavako paÒcamattehi upÈsakasatehi parivuto yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. 
EkamantaÑ nisinnaÑ kho HatthakaÑ ŒÄavakaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. PaÒÒÈpayamÈne (Ka) 
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BhagavÈ etadavoca “mahatÊ kho tyÈyaÑ Hatthaka parisÈ, kathaÑ pana tvaÑ 
Hatthaka imaÑ mahatiÑ parisaÑ sa~gaÓhÈsÊ”ti. YÈnimÈni bhante BhagavatÈ 
desitÈni * cattÈri sa~gahavatth|ni, tehÈhaÑ1 imaÑ mahatiÑ parisaÑ 
sa~gaÓhÈmi, ahaÑ bhante yaÑ jÈnÈmi “ayaÑ dÈnena sa~gahetabbo”ti, taÑ 
dÈnena sa~gaÓhÈmi, yaÑ jÈnÈmi “ayaÑ peyyavajjena sa~gahetabbo”ti, taÑ 
peyyavajjena sa~gaÓhÈmi, yaÑ jÈnÈmi “ayaÑ atthacariyÈya sa~gahetabbo”ti, 
taÑ atthacariyÈya sa~gaÓhÈmi, yaÑ jÈnÈmi “ayaÑ samÈnattatÈya 
sa~gahetabbo”ti, taÑ samÈnattatÈya sa~gaÓhÈmi. SaÑvijjanti kho pana me 
bhante kule bhogÈ, daliddassa kho no tathÈ sotabbaÑ maÒÒantÊti. SÈdhu 
sÈdhu Hatthaka, yoni kho tyÈyaÑ Hatthaka mahatiÑ parisaÑ sa~gahetuÑ. 
Ye hi keci Hatthaka atÊtamaddhÈnaÑ mahatiÑ parisaÑ sa~ghahesuÑ, 
sabbete imeheva cat|hi a~gahavatth|hi mahatiÑ parisaÑ sa~gahesuÑ. Yepi 
hi keci Hatthaka anÈgatamaddhÈnaÑ mahatiÑ parisaÑ sa~gaÓhissanti, 
sabbete imeheva cat|hi sa~gahavatth|hi mahatiÑ parisaÑ sa~gaÓhissanti. 
Yepi hi keci Hatthaka etarahi mahatiÑ parisaÑ sa~gaÓhanti, sabbete 
imeheva cat|hi sa~gahavatth|hi mahatiÑ parisaÑ sa~gaÓhantÊti. 

 Atha kho Hatthako ŒÄavako BhagavatÈ dhammiyÈ kathÈya sandassito 
samÈdapito samuttejito sampahaÑsito uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. Atha kho BhagavÈ acirapakkante 
Hatthake ŒÄavake bhikkh| Èmantesi “aÔÔhahi bhikkhave acchariyehi 
abbhutehi dhammehi samannÈgataÑ HatthakaÑ ŒÄavakaÑ dhÈretha. 
Katamehi aÔÔhahi? Saddho bhikkhave Hatthako ŒÄavako, sÊlavÈ bhikkhave 
-pa-. HirÊmÈ. OttappÊ. Bahussuto. CÈgavÈ. PaÒÒavÈ bhikkhave Hatthako 
ŒÄavako, appiccho bhikkhave Hatthako ŒÄavako. Imehi kho bhikkhave 
aÔÔhahi acchariyehi abbhutehi dhammehi samannÈgataÑ HatthakaÑ 
ŒÄavakaÑ dhÈrethÈti.  . CatutthaÑ.  
   

5. MahÈnÈmasutta 

 25. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati KapilavatthusmiÑ 
NigrodhÈrÈme. Atha kho MahÈnÈmo Sakko yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
______________________________________________________________ 
 * AÑ 1. 341; DÊ 3. 193 piÔÔhesupi. 1. TenÈhaÑ (SÊ) 
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upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho MahÈnÈmo Sakko BhagavantaÑ etadavoca “kittÈvatÈ nu kho 
bhante upÈsako hotÊ”ti. Yato kho MahÈnÈma BuddhaÑ saraÓaÑ gato hoti, 
dhammaÑ saraÓaÑ gato hoti, saÑghaÑ saraÓaÑ gato hoti. EttÈvatÈ kho 
MahÈnÈma upÈsako hotÊti. 

 “KittÈvatÈ pana bhante upÈsako sÊlavÈ hotÊ”ti. Yato kho MahÈnÈma 
upÈsako pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, 
kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, 
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti. EttÈvatÈ kho MahÈnÈma 
upÈsako sÊlavÈ hotÊti. 

 “KittÈvatÈ pana bhante upÈsako attahitÈya paÔipanno hoti, no 
parahitÈyÈ”ti. Yato kho MahÈnÈma upÈsako attanÈva saddhÈsampanno hoti, 
no paraÑ saddhÈsampadÈya samÈdapeti1. AttanÈva sÊlasampanno hoti, no 
paraÑ sÊlasampadÈya samÈdapeti. AttanÈva cÈgasampanno hoti, no paraÑ 
cÈgasampadÈya samÈdapeti. AttanÈva bhikkh|naÑ dassanakÈmo hoti, no 
paraÑ bhikkh|naÑ dassane samÈdapeti. AttanÈva saddhammaÑ sotukÈmo 
hoti, no paraÑ saddhammassavane samÈdapeti. AttanÈva sutÈnaÑ 
dhammÈnaÑ dhÈraÓajÈtiko hoti, no paraÑ dhammadhÈraÓÈya samÈdapeti. 
AttanÈva sutÈnaÑ dhammÈnaÑ atth|paparikkhitÈ hoti, no paraÑ 
atth|paparikkhÈya samÈdapeti. AttanÈva atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya 
dhammÈnudhammappaÔipanno hoti, no paraÑ dhammÈnudhammappaÔi-
pattiyÈ samÈdapeti. EttÈvatÈ kho MahÈnÈma upÈsako attahitÈya paÔipanno 
hoti, no parahitÈyÈti. 

 “KittÈvatÈ pana bhante upÈsako attahitÈya ca paÔipanno hoti parahitÈya 
cÈ”ti. Yato kho MahÈnÈma upÈsako attanÈ ca saddhÈsampanno hoti, paraÒca 
saddhÈsampadÈya samÈdapeti. AttanÈ ca sÊlasampanno hoti, paraÒca 
sÊlasampadÈya samÈdapeti. AttanÈ ca cÈgasampanno hoti, paraÒca 
cÈgasampadÈya samÈdapeti. AttanÈ ca bhikkh|naÑ dassanakÈmo hoti, 
paraÒca bhikkh|naÑ dassane samÈdapeti. AttanÈ ca 
______________________________________________________________ 
 1. SamÈdÈpeti (?) 
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saddhammaÑ sotukÈmo hoti, paraÒca saddhammassavane samÈdapeti. 
AttanÈ ca sutÈnaÑ dhammÈnaÑ dhÈraÓajÈtiko hoti, paraÒca 
dhammadhÈraÓÈya samÈdapeti. AttanÈ ca sutÈnaÑ dhammÈnaÑ 
atth|paparikkhitÈ hoti, paraÒca atth|paparikkhÈya samÈdapeti. AttanÈ ca 
atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammappaÔipanno hoti, paraÒca 
dhammÈnudhammappaÔipattiyÈ samÈdapeti. EttÈvatÈ kho MahÈnÈma 
upÈsako attahitÈya ca paÔipanno hoti parahitÈya cÈti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. JÊvakasutta 

 26. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati JÊvakambavane. Atha 
kho JÊvako komÈrabhacco yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho JÊvako 
komÈrabhacco BhagavantaÑ etadavoca “kittÈvatÈ nu kho bhante upÈsako 
hotÊ”ti. Yato kho JÊvaka BuddhaÑ saraÓaÑ gato hoti, dhammaÑ saraÓaÑ 
gato hoti, saÑghaÑ saraÓaÑ gato hoti. EttÈvatÈ kho JÊvaka upÈsako hotÊti. 

 “KittÈvatÈ pana bhante upÈsako sÊlavÈ hotÊ”ti. Yato kho JÊvaka upÈsako 
pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti -pa- surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti. 
EttÈvatÈ kho JÊvaka upÈsako sÊlavÈ hotÊti. 

 “KittÈvatÈ pana bhante upÈsako attahitÈya paÔipanno hoti, no 
parahitÈyÈ”ti. Yato kho JÊvaka upÈsako attanÈva saddhÈsampanno hoti, no 
paraÑ saddhÈsampadÈya samÈdapeti -pa-. AttanÈva atthamaÒÒÈya 
dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammappaÔipanno hoti, no paraÑ 
dhammÈnudhammappaÔipattiyÈ samÈdapeti. EttÈvatÈ kho JÊvaka upÈsako 
attahitÈya paÔipanno hoti, no parahitÈyÈti. 

 “KittÈvatÈ pana bhante upÈsako attahitÈya ca paÔipanno hoti parahitÈya 
cÈ”ti. Yato kho JÊvaka upÈsako attanÈ ca saddhÈsampanno hoti, paraÒca 
saddhÈsampadÈya samÈdapeti. AttanÈ ca sÊlasampanno hoti, paraÒca 
sÊlasampadÈya samÈdapeti. AttanÈ ca 
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cÈgasampanno hoti, paraÒca cÈgasampadÈya samÈdapeti. AttanÈ ca 
bhikkh|naÑ dassanakÈmo hoti, paraÒca bhikkh|naÑ dassane samÈdapeti. 
AttanÈ ca saddhammaÑ sotukÈmo hoti, paraÒca saddhammassavane 
samÈdapeti. AttanÈ ca sutÈnaÑ dhammÈnaÑ dhÈraÓajÈtiko hoti, paraÒca 
dhammadhÈraÓÈya samÈdapeti. AttanÈ ca sutÈnaÑ dhammÈnaÑ 
atth|paparikkhitÈ hoti, paraÒca atth|paparikkhÈya samÈdapeti. AttanÈ ca 
atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammappaÔipanno hoti, paraÒca 
dhammÈnudhammappaÔipattiyÈ samÈdapeti. EttÈvatÈ kho JÊvaka upÈsako 
attahitÈya ca paÔipanno hoti parahitÈya cÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. PaÔhamabalasutta 

 27. AÔÔhimÈni bhikkhave balÈni. KatamÈni aÔÔha? RuÓÓabalÈ bhikkhave 
dÈrakÈ, kodhabalÈ mÈtugÈmÈ, ÈvudhabalÈ corÈ, issariyabalÈ rÈjÈno, 
ujjhattibalÈ bÈlÈ, nijjhattibalÈ paÓÉitÈ, paÔisa~khÈnabalÈ bahussutÈ, 
khantibalÈ samaÓabrÈhmaÓÈ. ImÈni kho bhikkhave aÔÔha balÈnÊti.
 .SattamaÑ. 
 

8. Dutiyabalasutta 

 28. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ BhagavÈ etadavoca “kati nu kho 
SÈriputta khÊÓÈsavassa bhikkhuno balÈni, yehi balehi samannÈgato 
khÊÓÈsavo bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayaÑ paÔijÈnÈti ‘khÊÓÈ me ÈsavÈ’ti”. AÔÔha 
bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno balÈni, yehi balehi samannÈgato khÊÓÈsavo 
bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayaÑ paÔijÈnÈti “khÊÓÈ me ÈsavÈ”ti.  

 KatamÈni aÔÔha? * Idha bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno aniccato sabbe 
sa~khÈrÈ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔhÈ honti. Yampi bhante 
khÊÓÈsavassa bhikkhuno aniccato sabbe sa~khÈrÈ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya sudiÔÔhÈ honti. Idampi bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno 
balaÑ hoti, yaÑ balaÑ Ègamma khÊÓÈsavo bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayaÑ 
paÔijÈnÈti “khÊÓÈ me ÈsavÈ”ti. (1) 
______________________________________________________________ 
 * Upari 397; Khu 9. 355 piÔÔhepi. 
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 Puna caparaÑ bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno a~gÈrakÈs|pamÈ kÈmÈ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔhÈ honti. Yampi bhante khÊÓÈsavassa 
bhikkhuno a~gÈrakÈs|pamÈ kÈmÈ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔhÈ 
honti. Idampi bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno balaÑ hoti, yaÑ balaÑ 
Ègamma khÊÓÈsavo bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayaÑ paÔijÈnÈti “khÊÓÈ me 
ÈsavÈ”ti. (2) 

 Puna caparaÑ bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno vivekaninnaÑ cittaÑ hoti 
vivekapoÓaÑ vivekapabbhÈraÑ vivekaÔÔhaÑ nekkhammÈbhirataÑ 
byantibh|taÑ sabbaso ÈsavaÔÔhÈniyehi dhammehi. Yampi bhante 
khÊÓÈsavassa bhikkhuno vivekaninnaÑ cittaÑ hoti vivekapoÓaÑ 
vivekapabbhÈraÑ vivekaÔÔhaÑ nekkhammÈbhirataÑ byantibh|taÑ sabbaso 
ÈsavaÔÔhÈniyehi dhammehi. Idampi bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno balaÑ 
hoti, yaÑ balaÑ Ègamma khÊÓÈsavo bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayaÑ paÔijÈnÈti 
“khÊÓÈ me ÈsavÈ”ti. (3) 

 Puna caparaÑ bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno cattÈro satipaÔÔhÈnÈ 
bhÈvitÈ honti subhÈvitÈ. Yampi bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno cattÈro 
satipaÔÔhÈnÈ bhÈvitÈ honti subhÈvitÈ. Idampi bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno 
balaÑ hoti. YaÑ balaÑ Ègamma khÊÓÈsavo bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayaÑ 
paÔijÈnÈti “khÊÓÈ me ÈsavÈ”ti. (4)  

 Puna caparaÑ bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvitÈ 
honti subhÈvitÈ -pa- paÒcindriyÈni bhÈvitÈni honti subhÈvitÈni -pa- satta 
bojjha~gÈ bhÈvitÈ honti subhÈvitÈ -pa- ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvito hoti 
subhÈvito. Yampi bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno ariyo aÔÔha~giko maggo 
bhÈvito hoti subhÈvito. Idampi bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno balaÑ hoti, 
yaÑ balaÑ Ègamma khÊÓÈsavo bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayaÑ paÔijÈnÈti “khÊÓÈ 
me ÈsavÈ”ti. (5-8) 

 ImÈni kho bhante aÔÔha khÊÓÈsavassa bhikkhuno balÈni, yehi balehi 
samannÈgato khÊÓÈsavo bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayaÑ paÔijÈnÈti “khÊÓÈ me 
ÈsavÈ”ti.  . AÔÔhamaÑ. 
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9. AkkhaÓasutta 

 29. “KhaÓakicco loko khaÓakicco loko”ti bhikkhave assutavÈ 
puthujjano bhÈsati, no ca kho so jÈnÈti khaÓaÑ vÈ akkhaÓaÑ vÈ. AÔÔhime 
bhikkhave akkhaÓÈ asamayÈ brahmacariyavÈsÈya. Katame aÔÔha? Idha 
bhikkhave TathÈgato ca loke uppanno hoti ArahaÑ SammÈsambuddho 
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ. Dhammo ca desiyati opasamiko 
parinibbÈniko sambodhagÈmÊ sugatappavedito, ayaÒca puggalo nirayaÑ 
upapanno hoti. AyaÑ bhikkhave paÔhamo akkhaÓo asamayo 
brahmacariyavÈsÈya. (1)  

 Puna caparaÑ bhikkhave TathÈgato ca loke uppanno hoti -pa- SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ. Dhammo ca desiyati opasamiko 
parinibbÈniko sambodhagÈmÊ sugatappavedito, ayaÒca puggalo 
tiracchÈnayoniÑ upapanno hoti -pa-. (2)   

 Puna caparaÑ bhikkhave -pa- ayaÒca puggalo pettivisayaÑ 
upapannohoti -pa-. (3) 

 Puna caparaÑ bhikkhave -pa- ayaÒca puggalo aÒÒataraÑ dÊghÈyukaÑ 
devanikÈyaÑ upapanno hoti -pa-. (4)  

 Puna caparaÑ bhikkhave -pa- ayaÒca puggalo paccantimesu janapadesu 
paccÈjÈto hoti, so ca hoti aviÒÒÈtÈresu milakkhesu1. Yattha natthi gati 
bhikkh|naÑ bhikkhunÊnaÑ upÈsakÈnaÑ upÈsikÈnaÑ -pa-. (5) 

 Puna caparaÑ bhikkhave -pa- ayaÒca puggalo majjhimesu janapadesu 
paccÈjÈto hoti, so ca hoti micchÈdiÔÔhiko viparÊtadassano “natthi dinnaÑ, 
natthi yiÔÔhaÑ, natthi hutaÑ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ 
vipÈko, natthi ayaÑ loko, natthi paro loko, natthi mÈtÈ, natthi pitÈ, natthi 
sattÈ opapÈtikÈ, natthi loke samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ sammÈ paÔipannÈ, 
ye imaÒca lokaÑ paraÒca lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊti 
-pa-. (6) 
______________________________________________________________ 
 1. Milakkh|su (SyÈ, Ka) DÊ 3. 249 piÔÔhepi. 
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 Puna caparaÑ bhikkhave -pa- ayaÒca puggalo majjhimesu janapadesu 
paccÈjÈto hoti, so ca hoti duppaÒÒo jaÄo eÄam|go appaÔibalo 
subhÈsitadubbhÈsitassa atthamaÒÒÈtuÑ. AyaÑ bhikkhave sattamo akkhaÓo 
asamayo brahmacariyavÈsÈya. (7) 

 Puna caparaÑ bhikkhave TathÈgato ca loke anuppanno hoti ArahaÑ 
SammÈsambuddho -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ. Dhammo 
ca na desiyati opasamiko parinibbÈniko sambodhagÈmÊ sugatappavedito, 
ayaÒca puggalo majjhimesu janapadesu paccÈjÈto hoti, so ca hoti paÒÒavÈ 
ajaÄo aneÄam|go paÔibalo subhÈsitadubbhÈsitassa atthamaÒÒÈtuÑ. AyaÑ 
bhikkhave aÔÔhamo akkhaÓo asamayo brahmacariyavÈsÈya. Ime kho 
bhikkhave aÔÔha akkhaÓÈ asamayÈ brahmacariyavÈsÈya. (8)  

 Ekova kho bhikkhave khaÓo ca samayo ca brahmacariyavÈsÈya. 
Katamo eko? Idha bhikkhave TathÈgato ca loke uppanno hoti ArahaÑ 
SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro 
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ. Dhammo ca 
desiyati opasamiko parinibbÈniko sambodhagÈmÊ sugatappavedito, ayaÒca 
puggalo majjhimesu janapadesu paccÈjÈto hoti, so ca hoti paÒÒavÈ ajaÄo 
aneÄam|go paÔibalo subhÈsitadubbhÈsitassa atthamaÒÒÈtuÑ. AyaÑ 
bhikkhave ekova khaÓo ca samayo ca brahmacariyavÈsÈyÈti. (1) 

  ManussalÈbhaÑ1 laddhÈna, saddhamme suppavedite. 
  Ye khaÓaÑ nÈdhigacchanti, atinÈmenti te khaÓaÑ. 

  Bah| hi akkhaÓÈ vuttÈ, maggassa antarÈyikÈ. 
  KadÈci karahaci loke, uppajjanti TathÈgatÈ. 

  TayidaÑ2 sammukhÊbh|taÑ, yaÑ lokasmiÑ sudullabhaÑ. 
  ManussapaÔilÈbho ca, saddhammassa ca desanÈ. 
  AlaÑ vÈyamituÑ tattha, attakÈmena3 jantunÈ, 
______________________________________________________________ 
 1. ManussalokaÑ (SyÈ) 2. TassidaÑ (Ka) 3. AtthakÈmena (SÊ, SyÈ, Ka) 
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  KathaÑ vijaÒÒÈ saddhammaÑ, khaÓo ve1 mÈ upaccagÈ. 
  KhaÓÈtÊtÈ hi socanti, nirayamhi samappitÈ. 

  Idha ce naÑ virÈdheti, saddhammassa niyÈmataÑ2.  
  VÈÓijova atÊtattho, cirattaÑ3 anutapissati. 

  AvijjÈnivuto poso, saddhammaÑ aparÈdhiko. 
  JÈtimaraÓasaÑsÈraÑ, ciraÑ paccanubhossati. 

  Ye ca laddhÈ manussattaÑ, saddhamme suppavedite. 
  AkaÑsu Satthu vacanaÑ, karissanti karonti vÈ. 

  KhaÓaÑ paccaviduÑ loke, brahmacariyaÑ anuttaraÑ. 
  Ye maggaÑ paÔipajjiÑsu, TathÈgatappaveditaÑ. 

  Ye saÑvarÈ cakkhumatÈ, desitÈdiccabandhunÈ. 
  Tesu4 gutto sadÈ sato, vihare anavassuto. 

  Sabbe anusaye chetvÈ, mÈradheyyaparÈnuge. 
  Te ve pÈra~gatÈ5 loke, ye pattÈ Èsavakkhayanti. 

NavamaÑ. 
 

10. AnuruddhamahÈvitakkasutta 

 30. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Bhaggesu viharati SusumÈragire 
BhesakaÄÈvane migadÈye. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Anuruddho 
CetÊsu viharati PÈcÊnavaÑsadÈye. Atha kho Èyasmato Anuruddhassa 
rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “appicchassÈyaÑ 
dhammo, nÈyaÑ dhammo mahicchassa. SantuÔÔhassÈyaÑ dhammo, nÈyaÑ 
dhammo asantuÔÔhassa. PavivittassÈyaÑ dhammo, nÈyaÑ dhammo 
sa~gaÓikÈrÈmassa. ŒraddhavÊriyassÈyaÑ dhammo, nÈyaÑ dhammo 
kusÊtassa. UpaÔÔhitassatissÈyaÑ6 dhammo, nÈyaÑ dhammo muÔÔhassatissa7. 
SamÈhitassÈyaÑ dhammo, nÈyaÑ dhammo asamÈhitassa. PaÒÒavato ayaÑ 
dhammo, nÈyaÑ dhammo duppaÒÒassÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Vo (SyÈ) 2. NiyÈmitaÑ (SyÈ) 3. CirantaÑ (Ka) 
 4. TesaÑ(Ka) 5. PÈragatÈ (SÊ, SyÈ, I) 6. UpaÔÔhitasatissÈyaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
 7. MuÔÔhasatissa (SÊ, SyÈ, I) 
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 Atha kho BhagavÈ Èyasmato Anuruddhassa cetasÈ 
cetoparivitakkamaÒÒÈya seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ 
bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya. EvamevaÑ Bhaggesu 
SusumÈragire BhesakaÄÈvane migadÈye antarahito CetÊsu PÈcÊnavaÑsadÈye 
Èyasmato Anuruddhassa sammukhe pÈturahosi. NisÊdi BhagavÈ paÒÒatte 
Èsane. ŒyasmÈpi kho Anuruddho BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdi. EkamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ BhagavÈ 
etadavoca– 

 SÈdhu sÈdhu Anuruddha, sÈdhu kho tvaÑ Anuruddha (yaÑ taÑ 
mahÈpurisavitakkaÑ)1 vitakkesi “appicchassÈyaÑ dhammo, nÈyaÑ dhammo 
mahicchassa. SantuÔÔhassÈyaÑ dhammo, nÈyaÑ dhammo asantuÔÔhassa. 
PavivittassÈyaÑ dhammo, nÈyaÑ dhammo sa~gaÓikÈrÈmassa. 
ŒraddhavÊriyassÈyaÑ dhammo, nÈyaÑ dhammo kusÊtassa. 
UpaÔÔhitassatissÈyaÑ dhammo, nÈyaÑ dhammo muÔÔhassatissa. 
SamÈhitassÈyaÑ dhammo, nÈyaÑ dhammo asamÈhitassa. PaÒÒavato ayaÑ 
dhammo, nÈyaÑ dhammo duppaÒÒassÈ”ti. Tena hi tvaÑ Anuruddha imampi 
aÔÔhamaÑ mahÈpurisavitakkaÑ vitakkehi “nippapaÒcÈrÈmassÈyaÑ dhammo 
nippapaÒcaratino, nÈyaÑ dhammo papaÒcÈrÈmassa papaÒcaratino”ti. 

 Yato kho tvaÑ Anuruddha ime aÔÔha mahÈpurisavitakke vitakkessasi, 
tato tvaÑ Anuruddha yÈvadeva2 Èka~khissasi, vivicceva kÈmehi vivicca 
akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharissasi. 

 Yato kho tvaÑ Anuruddha ime aÔÔha mahÈpurisavitakke vitakkessasi, 
tato tvaÑ Anuruddha yÈvadeva Èka~khissasi, vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ 
ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ 
samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharissasi. 

 Yato kho tvaÑ Anuruddha ime aÔÔha mahÈpurisavitakke vitakkessasi, 
tato tvaÑ Anuruddha yÈvadeva Èka~khissasi, pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca 
viharissasi, sato ca sampajÈno sukhaÒca kÈyena 
______________________________________________________________ 
 1. Satta mahÈpurisavitakke (SÊ, I) DÊ 3. 249 piÔÔhepi. 2. YÈvade (SaÑ 1. 412 piÔÔhe)  
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paÔisaÑvedissasi, yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti “upekkhako satimÈ 
sukhavihÈrÊ”ti tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharissasi. 

 Yato kho tvaÑ Anuruddha ime aÔÔha mahÈpurisavitakke vitakkessasi, 
tato tvaÑ Anuruddha yÈvadeva Èka~khissasi, sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa 
ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ 
adukkhamasukhaÑ upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharissasi. 

 Yato kho tvaÑ Anuruddha ime ca aÔÔha mahÈpurisavitakke vitakkessasi, 
imesaÒca catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ bhavissasi akicchalÈbhÊ 
akasiralÈbhÊ, tato tuyhaÑ Anuruddha seyyathÈpi nÈma gahapatissa vÈ 
gahapatiputtassa vÈ nÈnÈrattÈnaÑ dussÈnaÑ dussakaraÓÉako p|ro. 
EvamevaÑ te paÑsuk|lacÊvaraÑ khÈyissati santuÔÔhassa viharato ratiyÈ 
aparitassÈya phÈsuvihÈrÈya okkamanÈya nibbÈnassa. 

 Yato kho tvaÑ Anuruddha ime ca aÔÔha mahÈpurisavitakke vitakkessasi, 
imesaÒca catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ bhavissasi akicchalÈbhÊ 
akasiralÈbhÊ, tato tuyhaÑ Anuruddha seyyathÈpi nÈma gahapatissa vÈ 
gahapatiputtassa vÈ sÈlÊnaÑ odano vicitakÈÄako anekas|po anekabyaÒjano. 
EvamevaÑ te piÓÉiyÈlopabhojanaÑ khÈyissati santuÔÔhassa viharato ratiyÈ 
aparitassÈya phÈsuvihÈrÈya okkamanÈya nibbÈnassa. 

 Yato kho tvaÑ Anuruddha ime ca aÔÔha mahÈpurisavitakke vitakkessasi, 
imesaÒca catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ bhavissasi akicchalÈbhÊ 
akasiralÈbhÊ, tato tuyhaÑ Anuruddha seyyathÈpi nÈma gahapatissa vÈ 
gahapatiputtassa vÈ k|ÔÈgÈraÑ ullittÈvalittaÑ nivÈtaÑ phusitaggaÄaÑ 
pihitavÈtapÈnaÑ. EvamevaÑ te rukkham|lasenÈsanaÑ khÈyissati 
santuÔÔhassa viharato ratiyÈ apiritassÈya phÈsuvihÈrÈya okkamanÈya 
nibbÈnassa. 

 Yato kho tvaÑ Anuruddha ime ca aÔÔha mahÈpurisavitakke vitakkessasi, 
imesaÒca catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukha-
vihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ bhavissasi akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ, tato tuyhaÑ 
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Anuruddha seyyathÈpi nÈma gahapatissa vÈ gahapatiputtassa vÈ palla~ko 
gonakatthato paÔikatthato paÔalikatthato kadalimigapavarapaccattharaÓo1 
sa-uttaracchado ubhatolohitak|padhÈno. EvamevaÑ te 
tiÓasanthÈrakasayanÈsanaÑ khÈyissati santuÔÔhassa viharato ratiyÈ 
aparitassÈya phÈsuvihÈrÈya okkamanÈya nibbÈnassa. 

 Yato kho tvaÑ Anuruddha ime ca aÔÔha mahÈpurisavitakke vitakkessasi, 
imesaÒca catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ bhavissasi akicchalÈbhÊ 
akasiralÈbhÊ, tato tuyhaÑ Anuruddha seyyathÈpi nÈma gahapatissa vÈ 
gahapatiputtassa vÈ nÈnÈbhesajjÈni. SeyyathidaÑ, sappi navanÊtaÑ telaÑ 
madhu phÈÓitaÑ. EvamevaÑ te p|timuttabhesajjaÑ khÈyissati santuÔÔhassa 
viharato ratiyÈ aparitassÈya phÈsuvihÈrÈya okkamanÈya nibbÈnassa. Tena hi 
tvaÑ Anuruddha Èyatikampi vassÈvÈsaÑ idheva CetÊsu PÈcÊnavaÑsadÈye 
vihareyyÈsÊti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Anuruddho Bhagavato 
paccassosi. 

 Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ iminÈ ovÈdena ovaditvÈ 
seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ 
vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya. EvamevaÑ CetÊsu PÈcÊnavaÑsadÈye antarahito 
Bhaggesu SusumÈragire BhesakaÄÈvane migadÈye pÈturahosÊti. NisÊdi 
BhagavÈ paÒÒatte Èsane, nisajja kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi aÔÔha kho 
bhikkhave mahÈpurisavitakke desessÈmi, taÑ suÓÈtha -pa-. Katame ca 
bhikkhave aÔÔha mahÈpurisavitakkÈ? AppicchassÈyaÑ bhikkhave dhammo, 
nÈyaÑ dhammo mahicchassa. SantuÔÔhassÈyaÑ bhikkhave dhammo, nÈyaÑ 
dhammo asantuÔÔhassa. PavivittassÈyaÑ bhikkhave dhammo, nÈyaÑ 
dhammo sa~gaÓikÈrÈmassa. ŒraddhavÊriyassÈyaÑ bhikkhave dhammo, 
nÈyaÑ dhammo kusÊtassa. UpaÔÔhitassatissÈyaÑ bhikkhave dhammo, nÈyaÑ 
dhammo muÔÔhassatissa. SamÈhitassÈyaÑ bhikkhave dhammo, nÈyaÑ 
dhammo asamÈhitassa. PaÒÒavato ayaÑ bhikkhave dhammo, nÈyaÑ 
dhammo duppaÒÒassa. NippapaÒcÈrÈmassÈyaÑ bhikkhave dhammo 
nippapaÒcaratino, nÈyaÑ dhammo papaÒcÈrÈmassa papaÒcaratino. 
______________________________________________________________ 
 1. KÈdali...paccattharaÓo (SÊ) 
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 “AppicchassÈyaÑ bhikkhave dhammo, nÈyaÑ dhammo mahicchassÈ”ti 
iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Idha bhikkhave bhikkhu 
appiccho samÈno “appicchoti maÑ jÈneyyun”ti na icchati, santuÔÔho samÈno 
“santuÔÔhoti maÑ jÈneyyun”ti na icchati, pavivitto samÈno “pavivittoti maÑ 
jÈneyyun”ti na icchati, ÈraddhavÊriyo samÈno “ÈraddhavÊriyoti maÑ 
jÈneyyun”ti na icchati, upaÔÔhitassati samÈno “upaÔÔhitassatÊti maÑ 
jÈneyyun”ti na icchati, samÈhito samÈno “samÈhitoti maÑ jÈneyyun”ti na 
icchati, paÒÒavÈ samÈno “paÒÒavÈti maÑ jÈneyyun”ti na icchati, 
nippapaÒcÈrÈmo samÈno “nippapaÒcÈrÈmoti maÑ jÈneyyun”ti na icchati, 
“appicchassÈyaÑ bhikkhave dhammo, nÈyaÑ dhammo mahicchassÈ”ti iti 
yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. (1)  

 “SantuÔÔhassÈyaÑ bhikkhave dhammo, nÈyaÑ dhammo asantuÔÔhassÈ”ti 
iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Idha bhikkhave bhikkhu 
santuÔÔho hoti itarÊtara cÊvara piÓÉapÈta senÈsana gilÈnappaccaya 
bhesajjaparikkhÈrena. “SantuÔÔhassÈyaÑ bhikkhave dhammo, nÈyaÑ 
dhammo asantuÔÔhassÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. (2)  

 “PavivittassÈyaÑ bhikkhave dhammo, nÈyaÑ dhammo 
sa~gaÓikÈrÈmassÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Idha 
bhikkhave bhikkhuno pavivittassa viharato bhavanti upasa~kamitÈro 
bhikkh| bhikkhuniyo upÈsakÈ upÈsikÈyo rÈjÈno rÈjamahÈmattÈ titthiyÈ 
titthiyasÈvakÈ. Tatra bhikkhu vivekaninnena cittena vivekapoÓena 
vivekapabbhÈrena vivekaÔÔhena nekkhammÈbhiratena aÒÒadatthu 
uyyojanikapaÔisaÑyuttaÑyeva kathaÑ kattÈ1 hoti. “PavivittassÈyaÑ 
bhikkhave dhammo, nÈyaÑ dhammo sa~gaÓikÈrÈmassÈ”ti iti yaÑ taÑ 
vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. (3) 

 “ŒraddhavÊriyassÈyaÑ bhikkhave dhammo, nÈyaÑ dhammo 
kusÊtassÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Idha 
bhikkhave bhikkhu ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
pahÈnÈya kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya, thÈmavÈ daÄhaparakkamo 
anikkhittadhuro kusalesu dhammesu.  
______________________________________________________________ 
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“ŒraddhavÊriyassÈyaÑ bhikkhave dhammo, nÈyaÑ dhammo kusÊtassÈ”ti iti 
yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. (4) 

 “UpaÔÔhitassatissÈyaÑ bhikkhave dhammo, nÈyaÑ dhammo 
muÔÔhassatissÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Idha 
bhikkhave bhikkhu satimÈ hoti paramena satinepakkena samannÈgato 
cirakatampi cirabhÈsitampi saritÈ anussaritÈ. “UpaÔÔhitassatissÈyaÑ 
bhikkhave dhammo, nÈyaÑ dhammo muÔÔhassatissÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, 
idametaÑ paÔicca vuttaÑ. (5) 

 “SamÈhitassÈyaÑ bhikkhave dhammo, nÈyaÑ dhammo asamÈhitassÈ”ti 
iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Idha bhikkhave bhikkhu 
vivicceva kÈmehi -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. 
“SamÈhitassÈyaÑ bhikkhave Dhammo, nÈyaÑ Dhammo asamÈhitassÈ”ti iti 
yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. (6) 

 “PaÒÒavato ayaÑ bhikkhave Dhammo, nÈyaÑ Dhammo duppaÒÒassÈ”ti 
iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Idha bhikkhave bhikkhu 
paÒÒavÈ hoti udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya samannÈgato ariyÈya 
nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ. “PaÒÒavato ayaÑ bhikkhave 
dhammo, nÈyaÑ dhammo duppaÒÒassÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ 
paÔicca vuttaÑ. (7) 

 “NippapaÒcÈrÈmassÈyaÑ bhikkhave Dhammo nippapaÒcaratino, nÈyaÑ 
Dhammo papaÒcÈrÈmassa papaÒcaratino”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, 
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Idha bhikkhave bhikkhuno papaÒcanirodhe cittaÑ 
pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati vimuccati. “NippapaÒcÈrÈmassÈyaÑ 
bhikkhave dhammo nippapaÒcaratino, nÈyaÑ dhammo papaÒcÈrÈmassa 
papaÒcaratino”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttanti. (8) 

 Atha kho ÈyasmÈ Anuruddho Èyatikampi vassÈvÈsaÑ tattheva CetÊsu 
PÈcÊnavaÑsadÈye vihÈsi. Atha kho ÈyasmÈ Anuruddho 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 Anuruddho
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arahataÑ ahosÊti. Atha kho ÈyasmÈ Anuruddho arahattappatto tÈyaÑ 
velÈyaÑ imÈ gÈthÈyo abhÈsi– 

 * “Mama sa~kappamaÒÒÈya, SatthÈ loke anuttaro. 
  Manomayena kÈyena, iddhiyÈ upasa~kami. 

  YathÈ me ahu sa~kappo, tato uttari desayi. 
  NippapaÒcarato Buddho, nippapaÒcaÑ adesayi. 

  TassÈhaÑ dhammamaÒÒÈya, vihÈsiÑ sÈsane rato. 
  Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti.  . DasamaÑ. 

Gahapativaggo tatiyo. 
 

TassuddÈnaÑ  

   Dve UggÈ dve ca HatthakÈ, MahÈnÈmena JÊvako. 
   Dve BalÈ AkkhaÓÈ vuttÈ, Anuruddhena te dasÈti. 

_____ 
 

4. DÈnavagga 
 

1. PaÔhamadÈnasutta 

 31. + AÔÔhimÈni bhikkhave dÈnÈni. KatamÈni aÔÔha? Œsajja dÈnaÑ deti, 
bhayÈ dÈnaÑ deti, “adÈsi me”ti dÈnaÑ deti, “dassati me”ti dÈnaÑ deti, 
“sÈhu dÈnan”ti dÈnaÑ deti, “ahaÑ pacÈmi, ime na pacanti, nÈrahÈmi pacanto 
apacantÈnaÑ dÈnaÑ adÈtun”ti dÈnaÑ deti, “imaÑ me dÈnaÑ dadato kalyÈÓo 
kittisaddo abbhuggacchatÊ”ti dÈnaÑ deti cittÈla~kÈracittaparikkhÈratthaÑ 
dÈnaÑ deti. ImÈni kho bhikkhave aÔÔha dÈnÈnÊti.  . PaÔhamaÑ. 

 
2. DutiyadÈnasutta 

 32. ++ SaddhÈ hiriyaÑ kusalaÒca dÈnaÑ, 
 DhammÈ ete sappurisÈnuyÈtÈ. 
 EtaÑ hi maggaÑ diviyaÑ vadanti, 
 Etena hi gacchati devalokanti.  . DutiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 * Khu 2. 336 piÔÔhepi. + DÊ 3. 214 piÔÔhepi. ++ Abhi 4. 255 piÔÔhepi. 
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3. DÈnavatthusutta 

 33. AÔÔhimÈni bhikkhave dÈnavatth|ni. KatamÈni aÔÔha? ChandÈ dÈnaÑ 
deti, dosÈ dÈnaÑ deti, mohÈ dÈnaÑ deti, bhayÈ dÈnaÑ deti, “dinnapubbaÑ 
katapubbaÑ pitupitÈmahehi, nÈrahÈmi porÈÓaÑ kulavaÑsaÑ hÈpetun”ti 
dÈnaÑ deti, “imÈhaÑ dÈnaÑ datvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapajjissÈmÊ”ti dÈnaÑ deti, “imaÑ me dÈnaÑ dadato cittaÑ 
pasÊdati, attamanatÈ somanassaÑ upajÈyatÊ”ti dÈnaÑ deti, 
cittÈla~kÈracittaparikkhÈratthaÑ dÈnaÑ deti. ImÈni kho bhikkhave aÔÔha 
dÈnavatth|nÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Khettasutta 

 34. AÔÔha~gasamannÈgate bhikkhave khette bÊjaÑ vuttaÑ na 
mahapphalaÑ hoti na mahassÈdaÑ na phÈtiseyyaÑ1. KathaÑ 
aÔÔha~gasamannÈgate? Idha bhikkhave khettaÑ unnÈmaninnÈmi ca hoti, 
pÈsÈÓasakkharikaÒca hoti, |saraÒca hoti, na ca gambhÊrasitaÑ hoti, na 
ÈyasampannaÑ hoti, na apÈyasampannaÑ hoti, na mÈtikÈsampannaÑ hoti, 
na mariyÈdasampannaÑ hoti. EvaÑ aÔÔha~gasamannÈgate bhikkhave khette 
bÊjaÑ vuttaÑ na mahapphalaÑ hoti na mahassÈdaÑ na phÈtiseyyaÑ. 

 EvamevaÑ kho bhikkhave aÔÔha~gasamannÈgatesu samaÓabrÈhmaÓesu 
dÈnaÑ dinnaÑ na mahapphalaÑ hoti na mahÈnisaÑsaÑ na mahÈjutikaÑ na 
mahÈvipphÈraÑ. KathaÑ aÔÔha~gasamannÈgatesu? Idha bhikkhave 
samaÓabrÈhmaÓÈ micchÈdiÔÔhikÈ honti micchÈsa~kappÈ micchÈvÈcÈ 
micchÈkammantÈ micchÈ-ÈjÊvÈ micchÈvÈyÈmÈ micchÈsatino 
micchÈsamÈdhino. EvaÑ aÔÔha~gasamannÈgatesu bhikkhave 
samaÓabrÈhmaÓesu dÈnaÑ dinnaÑ na mahapphalaÑ hoti na mahÈnisaÑsaÑ 
na mahÈjutikaÑ na mahÈvipphÈraÑ. 

 AÔÔha~gasamannÈgate bhikkhave khette bÊjaÑ vuttaÑ mahapphalaÑ 
hoti mahassÈdaÑ phÈtiseyyaÑ. KathaÑ aÔÔha~gasamannÈgate? Idha 
bhikkhave khettaÑ anunnÈmÈninnÈmi ca hoti, apÈsÈÓasakkharikaÒca hoti, 
an|saraÒca hoti, gambhÊrasitaÑ hoti, ÈyasampannaÑ hoti, apÈyasampannaÑ 
hoti, 
______________________________________________________________ 
 1. Na phÈtiseyyanti (SÊ, SyÈ, Ka), na phÈtiseyyÈ (katthaci) 
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mÈtikÈsampannaÑ hoti, mariyÈdasampannaÑ hoti, evaÑ 
aÔÔha~gasamannÈgate bhikkhave khette bÊjaÑ vuttaÑ mahapphalaÑ hoti 
mahassÈdaÑ phÈtiseyyaÑ. 

 EvamevaÑ kho bhikkhave aÔÔha~gasamannÈgatesu samaÓabrÈhmaÓesu 
dÈnaÑ dinnaÑ mahapphalaÑ hoti mahÈnisaÑsaÑ mahÈjutikaÑ 
mahÈvipphÈraÑ. KathaÑ aÔÔha~gasamannÈgatesu? Idha bhikkhave 
samaÓabrÈhmaÓÈ sammÈdiÔÔhikÈ honti sammÈsa~kappÈ sammÈvÈcÈ 
sammÈkammantÈ sammÈ-ÈjÊvÈ sammÈvÈyÈmÈ sammÈsatino 
sammÈsamÈdhino. EvaÑ aÔÔha~gasamannÈgatesu bhikkhave 
samaÓabrÈhmaÓesu dÈnaÑ dinnaÑ mahapphalaÑ hoti mahÈnisaÑsaÑ 
mahÈjutikaÑ mahÈvipphÈranti. 

  YathÈpi khette sampanne, pavuttÈ bÊjasampadÈ. 
  Deve sampÈdayantamhi1, hoti dhaÒÒassa sampadÈ.  

  AnÊtisampadÈ hoti, vir|ÄhÊ bhavati sampadÈ. 
  VepullasampadÈ hoti, phalaÑ ve hoti sampadÈ. 

  EvaÑ sampannasÊlesu, dinnÈ bhojanasampadÈ. 
  SampadÈnaÑ upaneti, sampannaÑ hissa taÑ kataÑ. 

  TasmÈ sampadamÈka~khÊ, sampannatth|dha puggalo. 
  SampannapaÒÒe sevetha, evaÑ ijjhanti sampadÈ. 

  VijjÈcaraÓasampanne, laddhÈ cittassa sampadaÑ. 
  Karoti kammasampadaÑ, labhati catthasampadaÑ. 

  LokaÑ ÒatvÈ yathÈbh|taÑ, pappuyya diÔÔhisampadaÑ. 
  MaggasampadamÈgamma, yÈti sampannamÈnaso. 

  OdhunitvÈ malaÑ sabbaÑ, patvÈ nibbÈnasampadaÑ. 
  Muccati sabbadukkhehi, sÈ hoti sabbasampadÈti.  . CatutthaÑ. 
 

5. DÈn|papattisutta 

 35. * AÔÔhimÈ bhikkhave dÈn|papattiyo. KatamÈ aÔÔha? Idha bhikkhave 
ekacco dÈnaÑ deti samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ annaÑ pÈnaÑ vatthaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SaÒjÈyantamhi (Ka) * DÊ 3. 214 piÔÔhepi. 
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yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ. So yaÑ deti, taÑ 
paccÈsÊsati1. So passati khattiyamahÈsÈle vÈ brÈhmaÓamahÈsÈle vÈ 
gahapatimahÈsÈle vÈ paÒcahi kÈmaguÓehi samappite sama~gÊbh|te 
paricÈrayamÈne, tassa evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ khattiyamahÈsÈlÈnaÑ vÈ brÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ vÈ 
gahapatimahÈsÈlÈnaÑ vÈ sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. So taÑ cittaÑ dahati, 
taÑ cittaÑ adhiÔÔhÈti, taÑ cittaÑ bhÈveti. Tassa taÑ cittaÑ hÊne vimuttaÑ2 
uttari abhÈvitaÑ tatr|papattiyÈ saÑvattati, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
khattiyamahÈsÈlÈnaÑ vÈ brÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ vÈ gahapatimahÈsÈlÈnaÑ 
vÈ sahabyataÑ upapajjati. TaÒca kho sÊlavato vadÈmi, no dussÊlassa. Ijjhati 
bhikkhave sÊlavato cetopaÓidhi visuddhattÈ. (1)  

 Idha pana bhikkhave ekacco dÈnaÑ deti samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ 
annaÑ pÈnaÑ vatthaÑ yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ 
seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ. So yaÑ deti, taÑ paccÈsÊsati. Tassa sutaÑ hoti 
“CÈtumahÈrÈjikÈ3 devÈ dÊghÈyukÈ vaÓÓavanto sukhabahulÈ”ti. Tassa evaÑ 
hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ 
devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. So taÑ cittaÑ dahati, taÑ cittaÑ 
adhiÔÔhÈti, taÑ cittaÑ bhÈveti. Tassa taÑ cittaÑ hÊne vimuttaÑ uttari 
abhÈvitaÑ tatr|papattiyÈ saÑvattati, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. TaÒca kho sÊlavato 
vadÈmi, no dussÊlassa. Ijjhati bhikkhave sÊlavato cetopaÓidhi visuddhattÈ. (2) 

 Idha pana bhikkhave ekacco dÈnaÑ deti samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ 
annaÑ pÈnaÑ vatthaÑ yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ 
seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ. So yaÑ deti, taÑ paccÈsÊsati. Tassa sutaÑ hoti 
“TÈvatiÑsÈ devÈ -pa- YÈmÈ devÈ. TusitÈ devÈ. NimmÈnaratÊ devÈ. 
ParanimmitavasavattÊ devÈ dÊghÈyukÈ vaÓÓavanto sukhabahulÈ”ti. Tassa 
evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
ParanimmitavasavattÊnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. So taÑ 
cittaÑ dahati, taÑ cittaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PaccÈsiÑsati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 2. HÊnedhimuttaÑ (SyÈ, I) vimuttanti adhimuttaÑ, vimuttanti vÈ vissaÔÔhaÑ 

(®ÊkÈsaÑvaÓÓanÈ) 
 3. CÈtummahÈrÈjikÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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adhiÔÔhÈti, taÑ cittaÑ bhÈveti. Tassa taÑ cittaÑ hÊne vimuttaÑ uttari 
abhÈvitaÑ tatr|papattiyÈ saÑvattati, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
ParanimmitavasavattÊnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. TaÒca kho 
sÊlavato vadÈmi, no dussÊlassa. Ijjhati bhikkhave sÊlavato cetopaÓidhi 
visuddhattÈ. (3-7) 

 Idha pana bhikkhave ekacco dÈnaÑ deti samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ 
annaÑ pÈnaÑ vatthaÑ yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ 
seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ. So yaÑ deti, taÑ paccÈsÊsati. Tassa sutaÑ hoti 
“brahmakÈyikÈ devÈ dÊghÈyukÈ vaÓÓavanto sukhabahulÈ”ti. Tassa evaÑ hoti 
“aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ brahmakÈyikÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. So taÑ cittaÑ dahati, taÑ cittaÑ adhiÔÔhÈti, taÑ 
cittaÑ bhÈveti. Tassa taÑ cittaÑ hÊne vimuttaÑ uttari abhÈvitaÑ 
tatr|papattiyÈ saÑvattati, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ brahmakÈyikÈnaÑ 
devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. TaÒca kho sÊlavato vadÈmi, no dussÊlassa. 
VÊtarÈgassa, no sarÈgassa. Ijjhati bhikkhave sÊlavato cetopaÓidhi vÊtarÈgattÈ. 
ImÈ kho bhikkhave aÔÔha dÈn|papattiyoti. (8).PaÒcamaÑ. 
 

6. PuÒÒakiriyavatthusutta 

 36. TÊÓimÈni bhikkhave puÒÒakiriyavatth|ni. KatamÈni tÊÓi? 
DÈnamayaÑ puÒÒakiriyavatthu1, sÊlamayaÑ puÒÒakiriyavatthu, 
bhÈvanÈmayaÑ puÒÒakiriyavatthu. Idha bhikkhave ekaccassa dÈnamayaÑ 
puÒÒakiriyavatthu parittaÑ kataÑ hoti, sÊlamayaÑ puÒÒakiriyavatthu 
parittaÑ kataÑ hoti, bhÈvanÈmayaÑ puÒÒakiriyavatthuÑ2 nÈbhisambhoti. 
So kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ manussadobhagyaÑ upapajjati. 

 Idha pana bhikkhave ekaccassa dÈnamayaÑ puÒÒakiriyavatthu mattaso 
kataÑ hoti, sÊlamayaÑ puÒÒakiriyavatthu mattaso kataÑ hoti, 
bhÈvanÈmayaÑ puÒÒakiriyavatthuÑ nÈbhisambhoti. So kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ manussasobhagyaÑ upapajjati. 
______________________________________________________________ 
 1. PuÒÒakiriyavatthuÑ (SÊ, I) evamuparipi. 2. PuÒÒakiriyavatthu (SyÈ) 
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 Idha pana bhikkhave ekaccassa dÈnamayaÑ puÒÒakiriyavatthu 
adhimattaÑ kataÑ hoti, sÊlamayaÑ puÒÒakiriyavatthu adhimattaÑ kataÑ 
hoti, bhÈvanÈmayaÑ puÒÒakiriyavatthuÑ nÈbhisambhoti. So kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. Tatra 
bhikkhave cattÈro mahÈrÈjÈno dÈnamayaÑ puÒÒakiriyavatthuÑ atirekaÑ 
karitvÈ sÊlamayaÑ puÒÒakiriyavatthuÑ atirekaÑ karitvÈ CÈtumahÈrÈjike 
deve dasahi ÔhÈnehi adhigaÓhanti dibbena ÈyunÈ dibbena vaÓÓena dibbena 
sukhena dibbena yasena dibbena Èdhipateyyena dibbehi r|pehi dibbehi 
saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi phoÔÔhabbehi. 

 Idha pana bhikkhave ekaccassa dÈnamayaÑ puÒÒakiriyavatthu 
adhimattaÑ kataÑ hoti, sÊlamayaÑ puÒÒakiriyavatthu adhimattaÑ kataÑ 
hoti, bhÈvanÈmayaÑ puÒÒakiriyavatthuÑ nÈbhisambhoti. So kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ TÈvatiÑsÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. Tatra 
bhikkhave Sakko devÈnamindo dÈnamayaÑ puÒÒakiriyavatthuÑ atirekaÑ 
karitvÈ sÊlamayaÑ puÒÒakiriyavatthuÑ atirekaÑ karitvÈ TÈvatiÑse deve 
dasahi ÔhÈnehi adhigaÓhÈti dibbena ÈyunÈ -pa- dibbehi phoÔÔhabbehi. 

 Idha pana bhikkhave ekaccassa dÈnamayaÑ puÒÒakiriyavatthu 
adhimattaÑ kataÑ hoti, sÊlamayaÑ puÒÒakiriyavatthu adhimattaÑ kataÑ 
hoti, bhÈvanÈmayaÑ puÒÒakiriyavatthuÑ nÈbhisambhoti. So kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ YÈmÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. Tatra bhikkhave 
SuyÈmo devaputto dÈnamayaÑ puÒÒakiriyavatthuÑ atirekaÑ karitvÈ 
sÊlamayaÑ puÒÒakiriyavatthuÑ atirekaÑ karitvÈ YÈme deve dasahi ÔhÈnehi 
adhigaÓhÈti dibbena ÈyunÈ -pa- dibbehi phoÔÔhabbehi. 

 Idha pana bhikkhave ekaccassa dÈnamayaÑ puÒÒakiriyavatthu 
adhimattaÑ kataÑ hoti, sÊlamayaÑ puÒÒakiriyavatthu adhimattaÑ kataÑ 
hoti, bhÈvanÈmayaÑ puÒÒakiriyavatthuÑ nÈbhisambhoti. So kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ TusitÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. Tatra bhikkhave 
Santusito devaputto dÈnamayaÑ puÒÒakiriyavatthuÑ atirekaÑ karitvÈ 
sÊlamayaÑ puÒÒakiriyavatthuÑ atirekaÑ karitvÈ Tusite deve dasahi ÔhÈnehi 
adhigaÓhÈti dibbena ÈyunÈ -pa- dibbehi phoÔÔhabbehi. 
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 Idha pana bhikkhave ekaccassa dÈnamayaÑ puÒÒakiriyavatthu 
adhimattaÑ kataÑ hoti, sÊlamayaÑ puÒÒakiriyavatthu adhimattaÑ kataÑ 
hoti, bhÈvanÈmayaÑ puÒÒakirivatthuÑ nÈbhisambhoti. So kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ NimmÈnaratÊnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. Tatra 
bhikkhave Sunimmito devaputto dÈnamayaÑ puÒÒakiriyavatthuÑ atirekaÑ 
karitvÈ sÊlamayaÑ puÒÒakiriyavatthuÑ atirekaÑ karitvÈ NimmÈnaratÊdeve 
dasahi ÔhÈnehi adhigaÓhÈti dibbena ÈyunÈ -pa- dibbehi phoÔÔhabbehi. 

 Idha pana bhikkhave ekaccassa dÈnamayaÑ puÒÒakiriyavatthu 
adhimattaÑ kataÑ hoti, sÊlamayaÑ puÒÒakiriyavatthu adhimattaÑ kataÑ 
hoti, bhÈvanÈmayaÑ puÒÒakiriyavatthuÑ nÈbhisambhoti. So kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ ParanimmitavasavattÊnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. 
Tatra bhikkhave VasavattÊ devaputto dÈnamayaÑ puÒÒakiriyavatthuÑ 
atirekaÑ karitvÈ sÊlamayaÑ puÒÒakiriyavatthuÑ atirekaÑ karitvÈ 
ParanimmitavasavattÊdeve dasahi ÔhÈnehi adhigaÓhÈti dibbena ÈyunÈ 
dibbena vaÓÓena dibbena sukhena dibbena yasena dibbena Èdhipateyyena 
dibbehi r|pehi dibbehi saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi 
phoÔÔhabbehi. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi puÒÒakiriyavatth|nÊti. . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. SappurisadÈnasutta 

 37. AÔÔhimÈni bhikkhave sappurisadÈnÈni. KatamÈni aÔÔha? SuciÑ deti, 
paÓÊtaÑ deti, kÈlena deti, kappiyaÑ deti, viceyya deti, abhiÓhaÑ deti, dadaÑ 
cittaÑ pasÈdeti, datvÈ attamano hoti. ImÈni kho bhikkhave aÔÔha 
sappurisadÈnÈnÊti. 

  SuciÑ paÓÊtaÑ kÈlena, kappiyaÑ pÈnabhojanaÑ. 
  AbhiÓhaÑ dadÈti dÈnaÑ, sukhettesu1 brahmacÈrisu.  

  Neva2 vippaÔisÈrissa, cajitvÈ ÈmisaÑ bahuÑ. 
  EvaÑ dinnÈni dÈnÈni, vaÓÓayanti vipassino. 

  EvaÑ yajitvÈ medhÈvÊ, saddho muttena cetasÈ. 
  AbyÈbajjhaÑ3 sukhaÑ lokaÑ, paÓÉito upapajjatÊti.  . SattamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Sukhette (SÊ, I) 2. Na ca (SÊ, I) 
 3. AbyÈpajjhaÑ (Ka) AÑ 1. 353; AÑ 2. 296 piÔÔhesupi. 
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8. Sappurisasutta 

 38. Sappuriso bhikkhave 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, pubbapetÈnaÑ atthÈya hitÈya 
sukhÈya hoti, raÒÒo atthÈya hitÈya sukhÈya hoti, devatÈnaÑ atthÈya hitÈya 
sukhÈya hoti, samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ atthÈya hitÈya sukhÈya hoti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave mahÈmegho sabbasassÈni sampÈdento bahuno 

janassa atthÈya hitÈya sukhÈya1 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, 
pubbapetÈnaÑ atthÈya hitÈya sukhÈya hoti, raÒÒo atthÈya hitÈya sukhÈya 
hoti, devatÈnaÑ atthÈya hitÈya sukhÈya hoti, samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ atthÈya 
hitÈya sukhÈya hotÊti. 

  Bah|naÑ2 vata atthÈya, sappaÒÒo gharamÈvasaÑ. 
  MÈtaraÑ pitaraÑ pubbe, rattindivamatandito. 

  P|jeti sahadhammena, pubbekatamanussaraÑ. 

  AnÈgÈre pabbajite, apace brahmacÈrayo3. 

  NiviÔÔhasaddho p|jeti, ÒatvÈ dhamme ca pesalo4. 
  RaÒÒo hito devahito, ÒÈtÊnaÑ sakhinaÑ hito. 

  SabbesaÑ5 so6 hito hoti, saddhamme suppatiÔÔhito. 
  Vineyya maccheramalaÑ, sa lokaÑ bhajate sivanti.  . AÔÔhamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. HitÈya -pa-. (SyÈ, Ka) 2. BahunnaÑ (SÊ, I) 3. BrahmacÈrino (SyÈ) 
 4. Pesale (Ka) 5. Sabbesu (Ka) 6. Sa (SyÈ, I, Ka) 
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9. Abhisandasutta 

 39. AÔÔhime bhikkhave puÒÒÈbhisandÈ kusalÈbhisandÈ sukhassÈhÈrÈ 
sovaggikÈ sukhavipÈkÈ saggasaÑvattanikÈ iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya 
sukhÈya saÑvattanti. Katame aÔÔha? Idha bhikkhave ariyasÈvako BuddhaÑ 
saraÓaÑ gato hoti, ayaÑ bhikkhave paÔhamo puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando 
sukhassÈhÈro sovaggiko sukhavipÈko saggasaÑvattaniko iÔÔhÈya kantÈya 
manÈpÈya hitÈya sukhÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako dhammaÑ saraÓaÑ gato hoti, 
ayaÑ bhikkhave dutiyo puÒÒÈbhisando -pa- saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako saÑghaÑ saraÓaÑ gato hoti, 
ayaÑ bhikkhave tatiyo puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando sukhassÈhÈro 
sovaggiko sukhavipÈko saggasaÑvattaniko iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya 
sukhÈya saÑvattati. 

 * PaÒcimÈni bhikkhave dÈnÈni mahÈdÈnÈni aggaÒÒÈni rattaÒÒÈni 
vaÑsaÒÒÈni porÈÓÈni asaÑkiÓÓÈni asaÑkiÓÓapubbÈni na saÑkiyanti na 
saÑkiyissanti, appaÔikuÔÔhÈni1 samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hi. KatamÈni 
paÒca? Idha bhikkhave ariyasÈvako pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ 
paÔivirato hoti. PÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato bhikkhave ariyasÈvako aparimÈÓÈnaÑ 
sattÈnaÑ abhayaÑ deti, averaÑ deti, abyÈbajjhaÑ2 deti. AparimÈÓÈnaÑ 
sattÈnaÑ abhayaÑ datvÈ averaÑ datvÈ abyÈbajjhaÑ datvÈ aparimÈÓassa 
abhayassa averassa abyÈbajjhassa bhÈgÊ hoti. IdaÑ bhikkhave paÔhamaÑ 
dÈnaÑ mahÈdÈnaÑ aggaÒÒaÑ rattaÒÒaÑ vaÑsaÒÒaÑ porÈÓaÑ asaÑkiÓÓaÑ 
asaÑkiÓÓapubbaÑ na saÑkiyati na saÑkiyissati, appaÔikuÔÔhaÑ samaÓehi 
brÈhmaÓehi viÒÒ|hi. AyaÑ bhikkhave catuttho puÒÒÈbhisando 
kusalÈbhisando sukhassÈhÈro sovaggiko sukhavipÈko saggasaÑvattaniko 
iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya sukhÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako adinnÈdÈnaÑ pahÈya adinnÈdÈnÈ 
paÔivirato hoti -pa- kÈmesumicchÈcÈraÑ pahÈya kÈmesumicchÈcÈrÈ 
______________________________________________________________ 
 * Abhi 4. 256 piÔÔhe. 1. AppatikuÔÔhÈni (SÊ) 2. AbyÈpajjhaÑ (Ka) evamuparipi. 
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paÔivirato hoti -pa- musÈvÈdaÑ pahÈya musÈvÈdÈ paÔivirato hoti -pa- 
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnaÑ pahÈya surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ 
paÔivirato hoti. SurÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato bhikkhave 
ariyasÈvako aparimÈÓÈnaÑ sattÈnaÑ abhayaÑ deti, averaÑ deti, 
abyÈbajjhaÑ deti. AparimÈÓÈnaÑ sattÈnaÑ abhayaÑ datvÈ averaÑ datvÈ 
abyÈbajjhaÑ datvÈ aparimÈÓassa abhayassa averassa abyÈbajjhassa bhÈgÊ 
hoti. IdaÑ bhikkhave paÒcamaÑ dÈnaÑ mahÈdÈnaÑ aggaÒÒaÑ rattaÒÒaÑ 
vaÑsaÒÒaÑ porÈÓaÑ asaÑkiÓÓaÑ asaÑkiÓÓapubbaÑ na saÑkiyati na 
saÑkiyissati, appaÔikuÔÔhaÑ samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hi. AyaÑ kho 
bhikkhave aÔÔhamo puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando sukhassÈhÈro sovaggiko 
sukhavipÈko saggasaÑvattaniko iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya sukhÈya 
saÑvattati. Ime kho bhikkhave aÔÔha puÒÒÈbhisandÈ kusalÈbhisandÈ 
sukhassÈhÈrÈ sovaggikÈ sukhavipÈkÈ saggasaÑvattanikÈ iÔÔhÈya kantÈya 
manÈpÈya hitÈya sukhÈya saÑvattantÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. DuccaritavipÈkasutta 

 40. PÈÓÈtipÈto bhikkhave Èsevito bhÈvito bahulÊkato 
nirayasaÑvattaniko, tiracchÈnayonisaÑvattaniko, pettivisayasaÑvattaniko. 
Yo sabbalahuso1 pÈÓÈtipÈtassa vipÈko manussabh|tassa 
appÈyukasaÑvattaniko hoti. 

 AdinnÈdÈnaÑ bhikkhave ÈsevitaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ 
nirayasaÑvattanikaÑ, tiracchÈnayonisaÑvattanikaÑ, 
pettivisayasaÑvattanikaÑ. Yo sabbalahuso adinnÈdÈnassa vipÈko 
manussabh|tassa bhogabyasanasaÑvattaniko hoti. 

 KÈmesumicchÈcÈro bhikkhave Èsevito bhÈvito bahulÊkato 
nirayasaÑvattaniko, tiracchÈnayonisaÑvattaniko, pettivisayasaÑvattaniko. 
Yo sabbalahuso kÈmesumicchÈcÈrassa vipÈko manussabh|tassa 
sapattaverasaÑvattaniko hoti. 
______________________________________________________________
 1. Sabbalahusoti sabbalahuko (SyÈ-®Ôha) 
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 MusÈvÈdo bhikkhave Èsevito bhÈvito bahulÊkato nirayasaÑvattaniko, 
tiracchÈnayonisaÑvattaniko, pettivisayasaÑvattaniko. Yo sabbalahuso 
musÈvÈdassa vipÈko manussabh|tassa abh|tabbhakkhÈnasaÑvattaniko hoti. 

 PisuÓÈ bhikkhave vÈcÈ ÈsevitÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ nirayasaÑvattanikÈ, 
tiracchÈnayonisaÑvattanikÈ, pettivisayasaÑvattanikÈ. Yo sabbalahuso 
pisuÓÈya vÈcÈya vipÈko manussabh|tassa mittehi bhedanasaÑvattaniko hoti. 

 PharusÈ bhikkhave vÈcÈ ÈsevitÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ nirayasaÑvattanikÈ, 
tiracchÈnayonisaÑvattanikÈ, pettivisayasaÑvattanikÈ. Yo sabbalahuso 
pharusÈya vÈcÈya vipÈko manussabh|tassa amanÈpasaddasaÑvattaniko hoti. 

 SamphappalÈpo bhikkhave Èsevito bhÈvito bahulÊkato 
nirayasaÑvattaniko, tiracchÈnayonisaÑvattaniko, pettivisayasaÑvattaniko. 
Yo sabbalahuso samphappalÈpassa vipÈko manussabh|tassa 
anÈdeyyavÈcÈsaÑvattaniko hoti. 

 SurÈmerayapÈnaÑ bhikkhave ÈsevitaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ 
nirayasaÑvattanikaÑ, tiracchÈnayonisaÑvattanikaÑ, 
pettivisayasaÑvattanikaÑ. Yo sabbalahuso surÈmerayapÈnassa vipÈko 
manussabh|tassa ummattakasaÑvattaniko hotÊti.  . DasamaÑ. 

DÈnavaggo catuttho 
 

TassuddÈnaÑ 

   Dve DÈnÈni VatthuÒca, KhettaÑ DÈn|papattiyo. 
   KiriyaÑ dve SappurisÈ, Abhisando VipÈko cÈti.
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5. Uposathavagga 
 

1. SaÑkhitt|posathasutta 

 41. 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– 

 AÔÔha~gasamannÈgato bhikkhave uposatho upavuttho mahapphalo hoti 
mahÈnisaÑso mahÈjutiko mahÈvipphÈro. KathaÑ upavuttho ca bhikkhave 
aÔÔha~gasamannÈgato uposatho mahapphalo hoti mahÈnisaÑso mahÈjutiko 
mahÈvipphoro? Idha bhikkhave ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “yÈvajÊvaÑ 
arahanto pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ nihitadaÓÉÈ nihitasatthÈ 
lajjÊ dayÈpannÈ sabbapÈÓabh|tahitÈnukampino viharanti, ahampajja imaÒca 
rattiÑ imaÒca divasaÑ pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato nihitadaÓÉo 
nihitasattho lajjÊ dayÈpanno sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ viharÈmi, 
iminÈpa~gena1 arahataÑ anukaromi, uposatho ca me upavuttho 
bhavissatÊ”ti. IminÈ paÔhamena a~gena samannÈgato hoti. 

 “YÈvajÊvaÑ arahanto adinnÈdÈnaÑ pahÈya adinnÈdÈnÈ paÔiviratÈ 
dinnÈdÈyÊ dinnapÈÔika~khÊ athenena sucibh|tena attanÈ viharanti, ahampajja 
imaÒca rattiÑ imaÒca divasaÑ adinnÈdÈnaÑ pahÈya adinnÈdÈnÈ paÔivirato 
dinnÈdÈyÊ dinnapÈÔika~khÊ athenena sucibh|tena attanÈ viharÈmi, 
iminÈpa~gena arahataÑ anukaromi, uposatho ca me upavuttho bhavissatÊ”ti. 
IminÈ dutiyena a~gena samannÈgato hoti. 

 “YÈvajÊvaÑ arahanto abrahmacariyaÑ pahÈya brahmacÈrino ÈrÈcÈrino 
viratÈ methunÈ gÈmadhammÈ, ahampajja imaÒca rattiÑ imaÒca divasaÑ 
abrahmacariyaÑ pahÈya brahmacÈrÊ ÈrÈcÈrÊ2 virato methunÈ gÈmadhammÈ, 
iminÈpa~gena arahataÑ anukaromi, uposatho ca me upavuttho bhavissatÊ”ti. 
IminÈ tatiyena a~gena samannÈgato hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. IminÈpi a~gena (SÊ, I) AÑ 1. 212 piÔÔhepi. 2. AnÈcÈrÊ (Ka) 
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 “YÈvajÊvaÑ arahanto musÈvÈdaÑ pahÈya musÈvÈdÈ paÔiviratÈ 
saccavÈdino saccasandhÈ thetÈ paccayikÈ avisaÑvÈdakÈ lokassa, ahampajja 
imaÒca rattiÑ imaÒca divasaÑ musÈvÈdaÑ pahÈya musÈvÈdÈ paÔivirato 
saccavÈdÊ saccasandho theto paccayiko avisaÑvÈdako lokassa, 
iminÈpa~gena arahataÑ anukaromi, uposatho ca me upavuttho bhavissatÊ”ti. 
IminÈ catutthena a~gena samannÈgato hoti. 

 “YÈvajÊvaÑ arahanto surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnaÑ pahÈya 
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔiviratÈ, ahampajja imaÒca rattiÑ imaÒca 
divasaÑ surÈ meraya majja pamÈdaÔÔhÈnaÑ pahÈya surÈ meraya majja 
pamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato, iminÈpa~gena arahataÑ anukaromi, uposatho ca 
me upavuttho bhavissatÊ”ti. IminÈ paÒcamena a~gena samannÈgato hoti. 

 “YÈvajÊvaÑ arahanto ekabhattikÈ ratt|paratÈ viratÈ vikÈlabhojanÈ, 
ahampajja imaÒca rattiÑ imaÒca divasaÑ ekabhattiko ratt|parato virato 
vikÈlabhojanÈ, iminÈpa~gena arahataÑ anukaromi, uposatho ca me 
upavuttho bhavissatÊ”ti. IminÈ chaÔÔhena a~gena samannÈgato hoti. 

 “YÈvajÊvaÑ arahanto naccagÊtavÈditavis|kadassanamÈlÈgandha-
vilepanadhÈraÓamaÓÉanavibh|sanaÔÔhÈnaÑ pahÈya naccagÊtavÈditavis|ka-
dassanamÈlÈgandhavilepanadhÈraÓamaÓÉanavibh|sanaÔÔhÈnÈ paÔiviratÈ, 
ahampajja imaÒca rattiÑ imaÒca divasaÑ naccagÊtavÈditavis|kadassana-
mÈlÈgandhavilepanadhÈraÓamaÓÉanavibh|sanaÔÔhÈnaÑ pahÈya naccagÊta-
vÈditavis|kadassanamÈlÈgandhavilepanadhÈraÓamaÓÉanavibh|sanaÔÔhÈnÈ  
paÔivirato, iminÈpa~gena arahataÑ anukaromi, uposatho ca me upavuttho 
bhavissatÊ”ti. IminÈ sattamena a~gena samannÈgato hoti. 

 “YÈvajÊvaÑ arahanto uccÈsayanamahÈsayanaÑ pahÈya 
uccÈsayanamahÈsayanÈ paÔiviratÈ nÊcaseyyaÑ kappenti maÒcake vÈ 
tiÓasanthÈrakevÈ, ahampajja imaÒca rattiÑ imaÒca divasaÑ 
uccÈsayanamahÈsayanaÑ pahÈya uccÈsayanamahÈsayanÈ paÔivirato 
nÊcaseyyaÑ kappemi maÒcake vÈ tiÓasanthÈrake vÈ, iminÈpa~gena arahataÑ 
anukaromi, uposatho ca me upavuttho bhavissatÊ”ti. IminÈ aÔÔhamena a~gena 
samannÈgato 
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hoti. EvaÑ upavuttho kho bhikkhave aÔÔha~gasamannÈgato uposatho 
mahapphalo hoti mahÈnisaÑso mahÈjutiko mahÈvipphÈroti.  . PaÔÔhamaÑ. 
 

2. Vitthat|posathasutta 

 42. AÔÔha~gasamannÈgato bhikkhave uposatho upavuttho mahapphalo 
hoti mahÈnisaÑso mahÈjutiko mahÈvipphÈro. KathaÑ upavuttho ca 
bhikkhave aÔÔha~gasamannÈgato uposatho mahapphalo hoti mahÈnisaÑso 
mahÈjutiko mahÈvipphÈro? Idha bhikkhave ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati 
“yÈvajÊvaÑ arahanto pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ nihitadaÓÉÈ 
nihitasatthÈ lajjÊ dayÈpannÈ sabbapÈÓabh|tahitÈnukampino viharati, 
ahampajja imaÒca rattiÑ imaÒca divasaÑ pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ 
paÔivirato nihitadaÓÉo nihitasattho lajjÊ dayÈpanno sabbapÈÓabh|ta-
hitÈnukampÊ viharÈmi, iminÈpa~gena arahataÑ anukaromi, uposatho ca me 
upavuttho bhavissatÊ”ti. IminÈ paÔhamena a~gena samannÈgato hoti -pa-. 

 “YÈvajÊvaÑ arahanto uccÈsayanamahÈsayanaÑ pahÈya 
uccÈsayanamahÈsayanÈ paÔiviratÈ nÊcaseyyaÑ kappenti maÒcake vÈ 
tiÓasanthÈrake vÈ, ahampajja imaÒca rattiÑ imaÒca divasaÑ 
uccÈsayanamahÈsayanaÑ pahÈya uccÈsayanamahÈsayanÈ paÔivirato 
nÊcaseyyaÑ kappemi maÒcake vÈ tiÓasanthÈrake vÈ, iminÈpa~gena arahataÑ 
anukaromi, uposatho ca me upavuttho bhavissatÊ”ti. IminÈ aÔÔhamena a~gena 
samannÈgato hoti. EvaÑ upavuttho kho bhikkhave aÔÔha~gasamannÈgato 
uposatho mahapphalo hoti mahÈnisaÑso mahÈjutiko mahÈvipphÈro. 

 KÊvamahapphalo hoti kÊvamahÈnisaÑso kÊvamahÈjutiko 
kÊvamahÈvipphÈro? SeyyathÈpi bhikkhave yo imesaÑ soÄasannaÑ 
mahÈjanapadÈnaÑ pah|tarattaratanÈnaÑ1 issariyÈdhipaccaÑ rajjaÑ kÈreyya. 
SeyyathidaÑ, A~gÈnaÑ MagadhÈnaÑ KÈsÊnaÑ KosalÈnaÑ VajjÊnaÑ 
MallÈnaÑ CetÊnaÑ Va~gÈnaÑ Kur|naÑ PaÒcÈlÈnaÑ macchÈnaÑ2 
S|rasenÈnaÑ AssakÈnaÑ AvantÊnaÑ GandhÈrÈnaÑ KambojÈnaÑ, 
______________________________________________________________ 
 1. Pah|tasattaratanÈnaÑ (SÊ, SyÈ KaÑ, I) AÑ 1. 213 piÔÔhe PÈÄiyÈ ®ÊkÈyaÑ 

dassitapÈÄiyeva. TadaÔÔhakathÈpi passitabbÈ. 
 2. MajjÈnaÑ (Ka) 
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aÔÔha~gasamannÈgatassa uposathassa etaÑ1 kalaÑ nÈgghati soÄasiÑ. TaÑ 
kissa hetu? KapaÓaÑ bhikkhave mÈnusakaÑ rajjaÑ dibbaÑ sukhaÑ 
upanidhÈya. 

 YÈni bhikkhave mÈnusakÈni paÒÒÈsa vassÈni, CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ 
devÈnaÑ eso eko rattindivo2, tÈya rattiyÈ tiÑsarattiyo mÈso, tena mÈsena 
dvÈdasamÈsiyo saÑvaccharo, tena saÑvaccharena dibbÈni paÒca vassasatÈni 
CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ. ®hÈnaÑ kho panetaÑ 
bhikkhave vijjati, yaÑ idhekacco itthÊ vÈ puriso vÈ aÔÔha~gasamannÈgataÑ 
uposathaÑ upavasitvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ 
devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyya. IdaÑ kho panetaÑ bhikkhave sandhÈya 
bhÈsitaÑ kapaÓaÑ mÈnusakaÑ rajjaÑ dibbaÑ sukhaÑ upanidhÈya. 

 YÈni bhikkhave mÈnusakÈni vassasatÈni, TÈvatiÑsÈnaÑ devÈnaÑ eso 
eko rattindivo, tÈya rattiyÈ tiÑsarattiyo mÈso, tena mÈsena dvÈdasamÈsiyo 
saÑvaccharo, tena saÑvaccharena dibbaÑ vassasahassaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ 
devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ. ®hÈnaÑ kho panetaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ 
idhekacco itthÊ vÈ puriso vÈ aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ upavasitvÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ TÈvatiÑsÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjeyya. IdaÑ kho panetaÑ bhikkhave sandhÈya bhÈsitaÑ kapaÓaÑ 
mÈnusakaÑ rajjaÑ dibbaÑ sukhaÑ upanidhÈya. 

 YÈni bhikkhave mÈnusakÈni dve vassasatÈni, YÈmÈnaÑ devÈnaÑ eso 
eko rattindivo, tÈya rattiyÈ tiÑsarattiyo mÈso, tena mÈsena dvÈdasamÈsiyo 
saÑvaccharo, tena saÑvaccharena dibbÈni dve vassasahassÈni YÈmÈnaÑ 
devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ. ®hÈnaÑ kho panetaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ 
idhekacco itthÊ vÈ puriso vÈ aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ upavasitvÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ YÈmÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyya. 
IdaÑ kho panetaÑ bhikkhave sandhÈya bhÈsitaÑ kapaÓaÑ mÈnusakaÑ 
rajjaÑ dibbaÑ sukhaÑ upanidhÈya. 

 YÈni bhikkhave mÈnusakÈni cattÈri vassasatÈni, TusitÈnaÑ devÈnaÑ 
eso eko rattindivo, tÈya rattiyÈ tiÑsarattiyo mÈso, tena mÈsena 
dvÈdasamÈsiyo saÑvaccharo, tena saÑvaccharena dibbÈni cattÈri 
______________________________________________________________ 
 1. EkaÑ (Ka) 2. Rattidivo (Ka) 
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vassasahassÈni TusitÈnaÑ devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ. ®hÈnaÑ kho panetaÑ 
bhikkhave vijjati, yaÑ idhekacco itthÊ vÈ puriso vÈ aÔÔha~gasamannÈgataÑ 
uposathaÑ upavasitvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ TusitÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjeyya. IdaÑ kho panetaÑ bhikkhave sandhÈya bhÈsitaÑ 
kapaÓaÑ mÈnusakaÑ rajjaÑ dibbaÑ sukhaÑ upanidhÈya. 

 YÈni bhikkhave mÈnusakÈni aÔÔha vassasatÈni, NimmÈnaratÊnaÑ 
devÈnaÑ eso eko rattindivo, tÈya rattiyÈ tiÑsarattiyo mÈso, tena mÈsena 
dvÈdasamÈsiyo saÑvaccharo, tena saÑvaccharena dibbÈni aÔÔha 
vassasahassÈni NimmÈnaratÊnaÑ devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ. ®hÈnaÑ kho 
panetaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ idhekacco itthÊ vÈ puriso vÈ 
aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ upavasitvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
NimmÈnaratÊnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyya. IdaÑ kho panetaÑ 
bhikkhave sandhÈya bhÈsitaÑ kapaÓaÑ mÈnusakaÑ rajjaÑ dibbaÑ sukhaÑ 
upanidhÈya. 

 YÈni bhikkhave mÈnusakÈni soÄasa vassasatÈni Paranimmitavasa-
vattÊnaÑ devÈnaÑ eso eko rattindivo, tÈya rattiyÈ tiÑsarattiyo mÈso, tena 
mÈsena dvÈdasamÈsiyo saÑvaccharo, tena saÑvaccharena dibbÈni soÄasa 
vassasahassÈni ParanimmitavasavattÊnaÑ devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ. ®hÈnaÑ 
kho panetaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ idhekacco itthÊ vÈ puriso vÈ 
aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ upavasitvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
ParanimmitavasavattÊnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyya. IdaÑ kho 
panetaÑ bhikkhave sandhÈya bhÈsitaÑ “kapaÓaÑ mÈnusakaÑ rajjaÑ 
dibbaÑ sukhaÑ upanidhÈyÈ”ti. 

    PÈÓaÑ na haÒÒe1 na cadinnamÈdiye, 
    MusÈ na bhÈse na ca majjapo siyÈ. 
    AbrahmacariyÈ virameyya methunÈ, 
    RattiÑ na bhuÒjeyya vikÈlabhojanaÑ. 

    MÈlaÑ na dhÈre na ca gandhamÈcare2, 
    MaÒce chamÈyaÑ va sayetha santhate. 
    EtaÑ hi aÔÔha~gikamÈhuposathaÑ, 
    Buddhena dukkhantagunÈ pakÈsitaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. HÈne (SÊ), hane (Ka) AÑ 1. 215 piÔÔhepi. 2. GandhamÈdhare (Ka) 
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    Cando ca suriyo ca ubho sudassanÈ, 
    ObhÈsayaÑ anupariyanti yÈvatÈ. 
    TamonudÈ te pana antalikkhagÈ, 
    Nabhe pabhÈsanti disÈvirocanÈ. 

    EtasmiÑ yaÑ vijjati antare dhanaÑ, 
    MuttÈ maÓi veÄuriyaÒca bhaddakaÑ. 
    Si~gÊsuvaÓÓaÑ atha vÈpi kaÒcanaÑ, 
    YaÑ jÈtar|paÑ haÔakanti vuccati. 

    AÔÔha~gupetassa uposathassa, 
    Kalampi te nÈnubhavanti soÄasiÑ. 
    CandappabhÈ tÈragaÓÈ ca sabbe. 

    TasmÈ hi nÈrÊ ca naro ca sÊlavÈ, 
    AÔÔha~gupetaÑ upavassuposathaÑ. 
    PuÒÒÈni katvÈna sukhudrayÈni, 
    AninditÈ saggamupenti ÔhÈnanti.  . DutiyaÑ.  
 

3. VisÈkhÈsutta 

 43. * EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati PubbÈrÈme 
MigÈramÈtupÈsÈde. Atha kho VisÈkhÈ MigÈramÈtÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinnaÑ kho VisÈkhaÑ MigÈramÈtaraÑ BhagavÈ etadavoca–
aÔÔha~gasamannÈgato kho VisÈkhe uposatho upavuttho mahapphalo hoti 
mahÈnisaÑso mahÈjutiko mahÈvipphÈro. KathaÑ upavuttho ca VisÈkhe 
aÔÔha~gasamannÈgato uposatho mahapphalo hoti mahÈnisaÑso 
mahÈjutikomahÈvipphÈro? Idha VisÈkhe ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati 
“yÈvajÊvaÑ arahanto pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ nihitadaÓÉÈ 
nihitasatthÈ lajjÊ dayÈpannÈ sabbapÈÓabh|tahitÈnukampino viharanti, 
ahampajja imaÒca rattiÑ imaÒca divasaÑ pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ 
paÔivirato nihitadaÓÉo nihitasattho lajjÊ dayÈpanno sabbapÈÓabh|tahitÈ-
nukampÊ viharÈmi. IminÈpa~gena arahataÑ anukaromi, 
______________________________________________________________ 
 * AÑ 1. 206 piÔÔhÈdÊsupi. 
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uposatho ca me upavuttho bhavissatÊ”ti. IminÈ paÔhamena a~gena 
samannÈgato hoti -pa-.  

 “YÈvajÊvaÑ arahanto uccÈsayanamahÈsayanaÑ pahÈya 
uccÈsayanamahÈsayanÈ paÔiviratÈ nÊcaseyyaÑ kappenti maÒcake vÈ 
tiÓasanthÈrake vÈ, ahampajja imaÒca rattiÑ imaÒca divasaÑ 
uccÈsayanamahÈsayanaÑ pahÈya uccÈsayanamahÈsayanÈ paÔivirato 
nÊcaseyyaÑ kappemi maÒcake vÈ tiÓasanthÈrake vÈ. IminÈpa~gena arahataÑ 
anukaromi, uposatho ca me upavuttho bhavissatÊ”ti. IminÈ aÔÔhamena a~gena 
samannÈgato hoti. EvaÑ upavuttho kho VisÈkhe aÔÔha~gasamannÈgato 
uposatho mahapphalo hoti mahÈnisaÑso mahÈjutiko mahÈvipphÈro. 

 KÊvamahapphalo hoti kÊvamahÈnisaÑso kÊvamahÈjutiko 
kÊvamahÈvipphÈro? SeyyathÈpi VisÈkhe yo imesaÑ soÄasannaÑ 
mahÈjanapadÈnaÑ pah|tarattaratanÈnaÑ issariyÈdhipaccaÑ rajjaÑ kÈreyya. 
SeyyathidaÑ, A~gÈnaÑ MagadhÈnaÑ KÈsÊnaÑ KosalÈnaÑ VajjÊnaÑ 
MallÈnaÑ CetÊnaÑ Va~gÈnaÑ Kur|naÑ PaÒcÈlÈnaÑ MacchÈnaÑ 
S|rasenÈnaÑ AssakÈnaÑ AvantÊnaÑ GandhÈrÈnaÑ KambojÈnaÑ, 
aÔÔha~gasamannÈgatassa uposathassa etaÑ kalaÑ nÈgghati soÄasiÑ. TaÑ 
kissa hetu? KapaÓaÑ VisÈkhe mÈnusakaÑ rajjaÑ dibbaÑ sukhaÑ 
upanidhÈya. 

 YÈni VisÈkhe mÈnusakÈni paÒÒÈsa vassÈni CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ 
devÈnaÑ eso eko rattindivo, tÈya rattiyÈ tiÑsarattiyo mÈso, tena mÈsena 
dvÈdasamÈsiyo saÑvaccharo, tena saÑvaccharena dibbÈni paÒca vassasatÈni 
CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ. ®hÈnaÑ kho panetaÑ VisÈkhe 
vijjati, yaÑ idhekacco itthÊ vÈ puriso vÈ aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ 
upavasitvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjeyya. IdaÑ kho panetaÑ VisÈkhe sandhÈya bhÈsitaÑ 
kapaÓaÑ mÈnusakaÑ rajjaÑ dibbaÑ sukhaÑ upanidhÈya. 

 YaÑ VisÈkhe mÈnusakaÑ vassasataÑ, TÈvatiÑsÈnaÑ devÈnaÑ eso eko 
rattindivo, tÈya rattiyÈ tiÑsarattiyo mÈso, tena mÈsena dvÈdasamÈsiyo 
saÑvaccharo, tena saÑvaccharena vassasahassaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ devÈnaÑ 
ÈyuppamÈÓaÑ. ®hÈnaÑ kho panetaÑ VisÈkhe 
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vijjati, yaÑ idhekacco itthÊ vÈ puriso vÈ aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ 
upavasitvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ TÈvatiÑsÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjeyya. IdaÑ kho pane panetaÑ VisÈkhe sandhÈya 
bhÈsitaÑ kapaÓaÑ mÈnusakaÑ rajjaÑ dibbaÑ sukhaÑ upanidhÈya. 

 YÈni VisÈkhe mÈnusakÈni dve vassasatÈni -pa- cattÈri vassasatÈni -pa- 
aÔÔha vassasatÈni -pa- soÄasa vassasatÈni ParanimmitavasavattÊnaÑ devÈnaÑ 
eso eko rattindivo, tÈya rattiyÈ tiÑsarattiyo mÈso, tena mÈsena 
dvÈdasamÈsiyo saÑvaccharo, tena saÑvaccharena dibbÈni soÄasa 
vassasahassÈni ParanimmitavasavattÊnaÑ devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ. ®hÈnaÑ 
kho panetaÑ VisÈkhe vijjati, yaÑ idhekacco itthÊ vÈ puriso vÈ 
aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ upavasitvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
ParanimmitavasavattÊnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyya. IdaÑ kho 
panetaÑ VisÈkhe sandhÈya bhÈsitaÑ “kapaÓaÑ mÈnusakaÑ rajjaÑ dibbaÑ 
sukhaÑ upanidhÈyÈ”ti. 

    PÈÓaÑ na haÒÒe na cadinnamÈdiye, 
    MusÈ na bhÈse na ca majjapo siyÈ. 
    AbrahmacariyÈ virameyya methunÈ, 
    RattiÑ na bhuÒjeyya vikÈlabhojanaÑ. 

    MÈlaÑ na dhÈre na ca gandhamÈcare, 
    MaÒce chamÈyaÑ va sayetha santhate. 
    EtaÑ hi aÔÔha~gikamÈhuposathaÑ, 
    Buddhena dukkhantagunÈ pakÈsitaÑ. 

    Cando ca suriyo ca ubho sudassanÈ, 
    ObhÈsayaÑ anupariyanti yÈvatÈ. 
    TamonudÈ te pana antalikkhagÈ, 
    Nabhe pabhÈsanti disÈvirocanÈ. 

    EtasmiÑ yaÑ vijjati antare dhanaÑ, 
    MuttÈ maÓi veÄuriyaÒca bhaddakaÑ. 
    Si~gÊsuvaÓÓaÑ atha vÈpi kaÒcanaÑ, 
    YaÑ jÈtar|paÑ haÔakanti vuccati. 
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    AÔÔha~gupetassa uposathassa, 
    Kalampi te nÈnubhavanti soÄasiÑ. 
    CandappabhÈ tÈragaÓÈ ca sabbe. 

    TasmÈ hi nÈrÊ ca naro ca sÊlavÈ, 
    AÔÔha~gupetaÑ upavassuposathaÑ. 
    PuÒÒÈni katvÈna sukhudrayÈni, 
    AninditÈ saggamupenti ÔhÈnanti.  . TatiyaÑ. 
 

4. VÈseÔÔhasutta 

 44. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho VÈseÔÔho upÈsako yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nÊsÊdi, ekamantaÑ 
nisinnaÑ kho VÈseÔÔhaÑ upÈsakaÑ BhagavÈ etadavoca 
“aÔÔha~gasamannÈgato VÈseÔÔha uposatho upavuttho mahapphalo hoti -pa- 
aninditÈ saggamupenti ÔhÈnan”ti. 

 EvaÑ vutte VÈseÔÔho upÈsako BhagavantaÑ etadavoca “piyÈ me bhante 
ÒÈtisÈlohitÈ aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ upavaseyyuÑ, piyÈnampi me 
assa ÒÈtisÈlohitÈnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya. Sabbe cepi bhante khattiyÈ 
aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ upavaseyyuÑ, sabbesampissa 
khattiyÈnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya. Sabbe cepi bhante brÈhmaÓÈ -pa- 
vessÈ. SuddÈ aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ upavaseyyuÑ, 
sabbesampissa suddÈnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti. 

 EvametaÑ VÈseÔÔha, evametaÑ VÈseÔÔha, sabbe cepi VÈseÔÔha khattiyÈ 
aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ upavaseyyuÑ, sabbesampissa 
khattiyÈnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya. Sabbe cepi VÈseÔÔha brÈhmaÓÈ -pa- 
vessÈ. SuddÈ aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ upavaseyyuÑ, 
sabbesampissa suddÈnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya. Sadevako cepi 
VÈseÔÔha loko samÈrako sabrahmako sassamaÓabrÈhmaÓÊ pajÈ 
sadevamanussÈ aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ upavaseyyuÑ1, 
sadevakassapissa2 lokassa 
______________________________________________________________ 
 1. Upavaseyya (?)  
 2. Sadevakassa (sabbattha) AÑ 1. 515 piÔÔhe; Ma 3. 46 piÔÔhe ca passitabbaÑ. 
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samÈrakassa sabrahmakassa sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya 
dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya. Ime cepi VÈseÔÔha mahÈsÈlÈ 
aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ upavaseyyuÑ, imesampissa mahÈsÈlÈnaÑ 
dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya (  )1, ko pana vÈdo manussabh|tassÈti.  . 
CatutthaÑ. 
 

5. Bojjhasutta 

 45. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho BojjhÈ upÈsikÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinnaÑ kho BojjhaÑ upÈsikaÑ BhagavÈ etadavoca– 

 AÔÔha~gasamannÈgato Bojjhe uposatho upavuttho mahapphalo hoti 
mahÈnisaÑso mahÈjutiko mahÈvipphÈro. KathaÑ upavuttho ca Bojjhe 
aÔÔha~gasamannÈgato uposatho mahapphalo hoti mahÈnisaÑso mahÈjutiko 
mahÈvipphÈro? Idha Bojjhe ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “yÈvajÊvaÑ 
arahanto pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ nihitadaÓÉÈ nihitasatthÈ 
lajjÊ dayÈpannÈ sabbapÈÓabh|tahitÈnukampino viharanti, ahampajja imaÒca 
rattiÑ imaÒca divasaÑ pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato nihitadaÓÉo 
nihitasattho lajjÊ dayÈpanno sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ viharÈmi. 
IminÈpa~gena arahataÑ anukaromi, uposatho ca me upavuttho bhavissatÊ”ti. 
IminÈ paÔhamena a~gena samannÈgato hoti -pa-. 

 “YÈvajÊvaÑ arahanto uccÈsayanamahÈsayanaÑ pahÈya 
uccÈsayanamahÈsayanÈ paÔiviratÈ nÊcaseyyaÑ kappenti maÒcake vÈ 
tiÓasanthÈrake vÈ, ahampajja imaÒca rattiÑ imaÒca divasaÑ 
uccÈsayanamahÈsayanaÑ pahÈya uccÈsayanamahÈsayanÈ paÔivirato 
nÊcaseyyaÑ kappemi maÒcake vÈ tiÓasanthÈrake vÈ. IminÈpa~gena arahataÑ 
anukaromi, uposatho ca me upavuttho bhavissatÊ”ti. IminÈ aÔÔhamena a~gena 
samannÈgato hoti. EvaÑ upavuttho kho Bojjhe aÔÔha~gasamannÈgato 
uposatho mahapphalo hoti mahÈnisaÑso mahÈjutiko mahÈvipphÈro. 
______________________________________________________________ 
 1. (Sace ceteyyuÑ) katthaci atthi. AÑ 1. 515 piÔÔhe passitabbaÑ. 
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 KÊvamahapphalo hoti kÊvamahÈnisaÑso kÊvamahÈjutiko 
kÊvamahÈvipphÈro? SeyyathÈpi Bojjhe yo imesaÑ soÄasannaÑ 
mahÈjanapadÈnaÑ pah|tarattaratanÈnaÑ issariyÈdhipaccaÑ rajjaÑ kÈreyya. 
SeyyathidaÑ, A~gÈnaÑ MagadhÈnaÑ KÈsÊnaÑ KosalÈnaÑ VajjÊnaÑ 
MallÈnaÑ CetÊnaÑ Va~gÈnaÑ Kur|naÑ PaÒcÈlÈnaÑ MacchÈnaÑ 
S|rasenÈnaÑ AssakÈnaÑ AvantÊnaÑ GandhÈrÈnaÑ KambojÈnaÑ, 
aÔÔha~gasamannÈgatassa uposathassa etaÑ kalaÑ nÈgghati soÄasiÑ. TaÑ 
kissa hetu? KapaÓaÑ Bojjhe mÈnusakaÑ rajjaÑ dibbaÑ sukhaÑ 
upanidhÈya. 

 YÈni Bojjhe mÈnusakÈni paÒÒÈsa vassÈni, CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ 
eso eko rattindivo, tÈya rattiyÈ tiÑsarattiyo mÈso, tena mÈsena 
dvÈdasamÈsiyo saÑvaccharo, tena saÑvaccharena dibbÈni paÒca vassasatÈni 
CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Bojjhe 
vijjati, yaÑ idhekacco itthÊ vÈ puriso vÈ aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ 
upavasitvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjeyya. IdaÑ kho panetaÑ Bojjhe sandhÈya bhÈsitaÑ 
kapaÓaÑ mÈnusakaÑ rajjaÑ dibbaÑ sukhaÑ upanidhÈya. 

 YaÑ Bojjhe mÈnusakaÑ vassasataÑ -pa- tÈni Bojjhe mÈnusakÈni dve 
vassasatÈni -pa- cattÈri vassasatÈni -pa- aÔÔha vassasatÈni -pa- soÄasa 
vassasatÈni, ParanimmitavasavattÊnaÑ devÈnaÑ eso eko rattindivo, tÈya 
rattiyÈ tiÑsarattiyo mÈso, tena mÈsena dvÈdasamÈsiyo saÑvaccharo, tena 
saÑvaccharena dibbÈni soÄasa vassasahassÈni ParanimmitavasavattÊnaÑ 
devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Bojjhe vijjati, yaÑ 
idhekacco itthÊ vÈ puriso vÈ aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ upavasitvÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ ParanimmitavasavattÊnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjeyya. IdaÑ kho panetaÑ Bojjhe sandhÈya bhÈsitaÑ 
“kapaÓaÑ mÈnusakaÑ rajjaÑ dibbaÑ sukhaÑ upanidhÈyÈ”ti. 

    PÈÓaÑ na haÒÒe na cadinnamÈdiye, 
    MusÈ na bhÈse na ca majjapo siyÈ. 
    AbrahmacariyÈ virameyya methunÈ, 
    RattiÑ na bhuÒjeyya vikÈlabhojanaÑ. 
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    MÈlaÑ na dhÈre na ca gandhamÈcare, 
    MaÒce chamÈyaÑ va sayetha santhate. 
    EtaÑ hi aÔÔha~gikamÈhuposathaÑ, 
    Buddhena dukkhantagunÈ pakÈsitaÑ. 

    Cando ca suriyo ca ubho sudassanÈ, 
    ObhÈsayaÑ anupariyanti yÈvatÈ. 
    TamonudÈ te pana antalikkhagÈ, 
    Nabhe pabhÈsanti disÈvirocanÈ. 

    EtasmiÑ yaÑ vijjati antare dhanaÑ, 
    MuttÈ maÓi veÄuriyaÒca bhaddakaÑ. 
    Si~gÊsuvaÓÓaÑ atha vÈpi kaÒcanaÑ, 
    YaÑ jÈtar|paÑ haÔakanti vuccati. 

    AÔÔha~gupetassa uposathassa, 
    Kalampi te nÈnubhavanti soÄasiÑ. 
    CandappabhÈ tÈragaÓÈ ca sabbe. 

    TasmÈ hi nÈrÊ ca naro ca sÊlavÈ, 
    AÔÔha~gupetaÑ upavassuposathaÑ. 
    PuÒÒÈni katvÈna sukhudrayÈni, 
    AninditÈ saggamupenti ÔhÈnanti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Anuruddhasutta 

 46. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ KosambiyaÑ viharati GhositÈrÈme. Tena 
kho pana samayena ÈyasmÈ Anuruddho divÈvihÈraÑ gato hoti paÔisallÊno. 
Atha kho sambahulÈ manÈpakÈyikÈ devatÈ yenÈyasmÈ Anuruddho 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ ÔhitÈ kho tÈ devatÈ ÈyasmantaÑ 
AnuruddhaÑ etadavocuÑ “mayaÑ bhante Anuruddha manÈpakÈyikÈ nÈma 
devatÈ tÊsu ÔhÈnesu issariyaÑ kÈrema vasaÑ vattema. MayaÑ bhante 
Anuruddha yÈdisakaÑ vaÓÓaÑ Èka~khÈma, tÈdisakaÑ vaÓÓaÑ ÔhÈnaso 
paÔilabhÈma. YÈdisakaÑ saraÑ Èka~khÈma, tÈdisakaÑ saraÑ ÔhÈnaso 
paÔilabhÈma. YÈdisakaÑ sukhaÑ 
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Èka~khÈma, tÈdisakaÑ sukhaÑ ÔhÈnaso paÔilabhÈma. MayaÑ bhante 
Anuruddha manÈpakÈyikÈ nÈma devatÈ imesu tÊsu ÔhÈnesu issariyaÑ kÈrema 
vasaÑ vattemÈ”ti. 

 Atha kho Èyasmato Anuruddhassa etadahosi “aho vatimÈ devatÈ 
sabbÈva nÊlÈ assu nÊlavaÓÓÈ nÊlavatthÈ nÊlÈla~kÈrÈ”ti. Atha kho tÈ devatÈ 
Èyasmato Anuruddhassa cittamaÒÒÈya sabbÈva nÊlÈ ahesuÑ nÊlavaÓÓÈ 
nÊlavatthÈ nÊlÈla~kÈrÈ. 

 Atha kho Èyasmato Anuruddhassa etadahosi “aho vatimÈ devatÈ 
sabbÈva pÊtÈ assu -pa- sabbÈva lohitakÈ assu. SabbÈva odÈtÈ assu odÈtavaÓÓÈ 
odÈtavatthÈ odÈtÈla~kÈrÈ”ti. Atha kho tÈ devatÈ Èyasmato Anuruddhassa 
cittamaÒÒÈya sabbÈva odÈtÈ ahesuÑ odÈtavaÓÓÈ odÈtavatthÈ odÈtÈla~kÈrÈ. 

 Atha kho tÈ devatÈ ekÈ ca1 gÈyi, ekÈ ca2 nacci, ekÈ ca1 accharaÑ 
vÈdesi. SeyyathÈpi nÈma paÒca~gikassa t|riyassa3 suvinÊtassa 
suppaÔipatÈÄitassa kusalehi susamannÈhatassa saddo hoti vaggu ca rajanÊyo 
ca kamanÊyo ca pemanÊyo ca madanÊyo ca. EvamevaÑ tÈsaÑ devatÈnaÑ 
ala~kÈrÈnaÑ saddo hoti vaggu ca rajanÊyo ca kamanÊyo ca pemanÊyo ca 
madanÊyo ca. Atha kho ÈyasmÈ Anuruddho indriyÈni okkhipi. 

 Atha kho tÈ devatÈ “na khvayyo Anuruddho sÈdiyatÊ”ti4 
tatthevantaradhÈyiÑsu. Atha kho ÈyasmÈ Anuruddho sÈyanhasamayaÑ 
paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
ÈyasmÈ Anuruddho BhagavantaÑ etadavoca– 

 IdhÈhaÑ bhante divÈvihÈraÑ gato homi paÔisallÊno, atha kho bhante 
sambahulÈ manÈpakÈyikÈ devatÈ yenÈhaÑ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ ÔhitÈ 
kho bhante 
______________________________________________________________ 
 1. EkÈ (SÊ), ekÈva (SyÈ, I) 2. EkÈ pana (SÊ), ekÈva (SyÈ, I) 
 3. Turiyassa (SÊ, SyÈ, I) 4. SÈdayatÊti (SaddanÊtidhÈtumÈlÈ) 
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tÈ devatÈ maÑ etadavocuÑ “mayaÑ bhante Anuruddha manÈpakÈyikÈ nÈma 
devatÈ tÊsu ÔhÈnesu issariyaÑ kÈrema vasaÑ vattema. MayaÑ bhante 
Anuruddha yÈdisakaÑ vaÓÓaÑ Èka~khÈma, tÈdisakaÑ vaÓÓaÑ ÔhÈnaso 
paÔilabhÈma. YÈdisakaÑ saraÑ Èka~khÈma, tÈdisakaÑ saraÑ ÔhÈnaso 
paÔilabhÈma. YÈdisakaÑ sukhaÑ Èka~khÈma, tÈdisakaÑ sukhaÑ ÔhÈnaso 
paÔilabhÈma. MayaÑ bhante Anuruddha manÈpakÈyikÈ nÈma devatÈ imesu 
tÊsu ÔhÈnesu issariyaÑ kÈrema vasaÑ vattemÈ”ti. Tassa mayhaÑ bhante 
etadahosi “aho vatimÈ devatÈ sabbÈva nÊlÈ assu nÊlavaÓÓÈ nÊlavatthÈ 
nÊlÈla~kÈrÈ”ti. Atha kho bhante tÈ devatÈ mama cittamaÒÒÈya sabbÈva nÊlÈ 
ahesuÑ nÊlavaÓÓÈ nÊlavatthÈ nÊlÈla~kÈrÈ. 

 Tassa mayhaÑ bhante etadahosi “aho vatimÈ devatÈ sabbÈva pÊtÈ assu 
-pa- sabbÈva lohitakÈ assu -pa- sabbÈva odÈtÈ assu odÈtavaÓÓÈ odÈtavatthÈ 
odÈtÈla~kÈrÈ”ti. Atha kho bhante tÈ devatÈ mama cittamaÒÒÈya sabbÈva 
odÈtÈ ahesuÑ odÈtavaÓÓÈ odÈtavatthÈ odÈtÈla~kÈrÈ. 

 Atha kho bhante tÈ devatÈ ekÈ ca gÈyi, ekÈ ca nacci, ekÈ ca accharaÑ 
vÈdesi. SeyyathÈpi nÈma paÒca~gikassa t|riyassa suvinÊtassa 
suppaÔipatÈÄitassa kusalehi susamannÈhatassa saddo hoti vaggu ca rajanÊyo 
ca kamanÊyo ca pemanÊyo ca madanÊyo ca.EvamevaÑ tÈsaÑ devatÈnaÑ 
ala~kÈrÈnaÑ saddo hoti vaggu ca rajanÊyo ca kamanÊyo ca pemanÊyo ca 
madanÊyo ca. Atha khvÈhaÑ bhante indriyÈni okkhipi. 

 Atha kho bhante tÈ devatÈ “na khvayyo Anuruddho sÈdiyatÊ”ti 
tatthevantaradhÈyiÑsu. Katihi nu kho bhante dhammehi samannÈgato 
mÈtugÈmo kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ manÈpakÈyikÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjatÊti. 

 AÔÔhahi kho Anuruddha dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ manÈpakÈyikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. 
Katamehi aÔÔhahi? Idha Anuruddha mÈtugÈmo, yassa mÈtÈpitaro bhattuno 
denti atthakÈmÈ hitesino anukampakÈ anukampaÑ upÈdÈya, 
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tassa hoti pubbuÔÔhÈyinÊ pacchÈnipÈtinÊ kiÑkÈrapaÔissÈvinÊ manÈpacÈrinÊ 
piyavÈdinÊ. (1) 

 Ye te bhattu garuno1 honti “mÈtÈ”ti vÈ “pitÈ”ti vÈ “samaÓabrÈhmaÓÈ”ti 
vÈ, te sakkaroti garuÑ karoti2 mÈneti p|jeti, abbhÈgate ca Èsanodakena 
paÔip|jeti. (2) 

 Ye te bhattu abbhantarÈ kammantÈ “uÓÓÈ”ti vÈ “kappÈsÈ”ti vÈ, tattha 
dakkhÈ hoti analasÈ, tatrupÈyÈya3 vÊmaÑsÈya samannÈgatÈ alaÑ kÈtuÑ 
alaÑ saÑvidhÈtuÑ. (3)  

 Yo so bhattu abbhantaro antojano “dÈsÈ”ti vÈ “pessÈ”ti vÈ 
“kammakarÈ”ti vÈ, tesaÑ kataÒca katato jÈnÈti, akataÒca akatato jÈnÈti, 
gilÈnakÈnaÒca balÈbalaÑ jÈnÈti, khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÒcassa paccaÑsena4 
saÑvibhajati. (4)  

 YaÑ bhattu Èharati dhanaÑ vÈ dhaÒÒaÑ vÈ jÈtar|paÑ vÈ, taÑ 
Èrakkhena guttiyÈ sampÈdeti, tattha ca hoti adhuttÊ athenÊ asoÓÉÊ avinÈsikÈ. 
(5) 

 UpÈsikÈ kho pana hoti BuddhaÑ saraÓaÑ gatÈ, dhammaÑ saraÓaÑ 
gatÈ, saÑghaÑ saraÓaÑ gatÈ. (6) 

 SÊlavatÊ kho pana hoti pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ, adinnÈdÈnÈ paÔiviratÈ, 
kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔiviratÈ, musÈvÈdÈ paÔiviratÈ, 
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔiviratÈ. (7) 

 CÈgavatÊ kho pana hoti vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ 
ajjhÈvasati muttacÈgÈ5 payatapÈÓinÊ6 vosaggaratÈ yÈcayogÈ 
dÈnasaÑvibhÈgaratÈ. (8)  

 Imehi kho Anuruddha aÔÔhahi dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ manÈpakÈyikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjatÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. Guruno (Ka) 2. Garukaroti (SÊ, SyÈ, I) 
 3. Tatr|pÈyÈya (SÊ), AÑ 1. 344; upari 539 piÔÔhepi. 
 4. Paccayena (SyÈ), paccattaÑsena (Ka) AÑ 2. 32 piÔÔhepi. 5. MuttacÈgÊ (SyÈ)   
 6. PayatapÈÓi (SÊ), payatapÈÓÊ (SyÈ, I, Ka) 
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  Yo naÑ bharati sabbadÈ, niccaÑ ÈtÈpi ussuko. 

  TaÑ sabbakÈmadaÑ1 posaÑ, bhattÈraÑ nÈtimaÒÒati. 

  Na cÈpi sotthi bhattÈraÑ, issÈvÈdena rosaye. 
  Bhattu ca garuno sabbe, paÔip|jeti paÓÉitÈ. 

  UÔÔhÈhikÈ2 analasÈ, sa~gahitaparijjanÈ. 
  Bhattu manÈpaÑ carati, sambhataÑ anurakkhati. 

  YÈ evaÑ vattati nÈrÊ, bhattu chandavasÈnugÈ. 

  ManÈpÈ nÈma te3 devÈ, yattha sÈ upapajjatÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. DutiyavisÈkhÈsutta 

 47. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati PubbÈrÈme 
MigÈramÈtupÈsÈde. Atha kho VisÈkhÈ MigÈramÈtÈ -pa- ekamantaÑ 
nisinnaÑ kho VisÈkhaÑ MigÈramÈtaraÑ BhagavÈ etadavoca– 

 AÔÔhahi kho VisÈkhe dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ manÈpakÈyikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. Katamehi 
aÔÔhahi? Idha VisÈkhe mÈtugÈmo, yassa mÈtÈpitaro bhattuno denti atthakÈmÈ 
hitesino anukampakÈ anukampaÑ upÈdÈya, tassa hoti pubbuÔÔhÈyinÊ 
pacchÈnipÈtinÊ kiÑkÈrapaÔissÈvinÊ manÈpacÈrinÊ piyavÈdinÊ -pa-. 

 CÈgavatÊ kho pana hoti, vigatamalaccherena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati 
muttacÈgÈ payatapÈÓinÊ vosaggaratÈ yÈcayogÈ dÈnasaÑvibhÈgaratÈ. Imehi 
kho VisÈkhe aÔÔhahi dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ manÈpakÈyikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊti. 

  Yo naÑ bharati sabbadÈ, niccaÑ ÈtÈpi ussuko. 
  TaÑ sabbakÈmadaÑ posaÑ, bhattÈraÑ nÈtimaÒÒati. 
______________________________________________________________ 
 1. TaÑ sabbakÈmaharaÑ (SÊ, SyÈ, I) sabbakÈmaharaÑ (AÑ 2. 32 piÔÔhe) 
 2. UÔÔhÈyikÈ (Ka) 3. ManÈpakÈyikÈ (SÊ, Ka) 
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  Na cÈpi sotthi bhattÈraÑ, issÈvÈdena rosaye. 
  Bhattu ca garuno sabbe, paÔip|jeti paÓÉitÈ. 

  UÔÔhÈhikÈ analasÈ, sa~gahitaparijjanÈ. 
  Bhattu manÈpaÑ carati, sambhataÑ anurakkhati. 

  YÈ evaÑ vattati nÈrÊ, bhattu chandavasÈnugÈ. 
  ManÈpÈ nÈma te1 devÈ, yattha sÈ upapajjatÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. NakulamÈtÈsutta 

 48. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Bhaggesu viharati SusumÈragire2 
BhesakaÄÈvane migadÈye. Atha kho NakulamÈtÈ gahapatÈnÊ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ -pa- ekamantaÑ nisinnaÑ kho 
NakulamÈtaraÑ gahapatÈniÑ BhagavÈ etadavoca– 

 AÔÔhahi kho NakulamÈte dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ manÈpakÈyikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. 
Katamehi aÔÔhahi? Idha NakulamÈte mÈtugÈmo, yassa mÈtÈpitaro bhattuno 
denti atthakÈmÈ hitesino anukampakÈ anukampaÑ upÈdÈya, tassa hoti 
pubbuÔÔhÈyinÊ pacchÈnipÈtinÊ kiÑkÈrapaÔissÈvinÊ manÈpacÈrinÊ piyavÈdinÊ. 
(1)  

 Ye te bhattu garuno honti “mÈtÈ”ti vÈ “pitÈ”ti vÈ “samaÓabrÈhmaÓÈ”ti 
vÈ, te sakkaroti garuÑ karoti mÈneti p|jeti, abbhÈgate ca Èsanodakena 
paÔip|jeti. (2) 

 Ye te bhattu abbhantarÈ kammantÈ “uÓÓÈ”ti vÈ “kappÈsÈ”ti vÈ, tattha 
dakkhÈ hoti analasÈ, tatrupÈyÈya vÊmaÑsÈya samannÈgatÈ alaÑ kÈtuÑ alaÑ 
saÑvidhÈtuÑ. (3) 

 Yo so bhattu abbhantaro antojano “dÈsÈ”ti vÈ “pessÈ”ti vÈ 
“kammakarÈ”ti vÈ, tesaÑ kataÒca katato jÈnÈti, akataÒca akatato jÈnÈti, 
gilÈnakÈnaÒca balÈbalaÑ jÈnÈti, khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÒcassa paccaÑsena 
saÑvibhajati. (4) 
______________________________________________________________ 
 1. ManÈpakÈyikÈ (SÊ, Ka) 2. SuÑsumÈragire (SÊ, SyÈ, I) 
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 YaÑ bhattÈ Èharati dhanaÑ vÈ dhaÒÒaÑ vÈ rajataÑ vÈ jÈtar|paÑ vÈ, 
taÑ Èrakkhena guttiyÈ sampÈdeti, tattha ca hoti adhuttÊ athenÊ asoÓÉÊ 
avinÈsikÈ. (5) 

 UpÈsikÈ kho pana hoti BuddhaÑ saraÓaÑ gatÈ, dhammaÑ saraÓaÑ 
gatÈ, saÑghaÑ saraÓaÑ gatÈ. (6) 

 SÊlavatÊ kho pana hoti pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ -pa- surÈmerayamajja-
pamÈdaÔÔhÈnÈ paÔiviratÈ -pa-. (7) 

 CÈgavatÊ kho pana hoti, vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ 
ajjhÈvasati muttacÈgÈ payatapÈÓinÊ vosaggaratÈ yÈcayogÈ 
dÈnasaÑvibhÈgaratÈ. (8) 

 Imehi kho NakulamÈte aÔÔhahi dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ manÈpakÈyikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjatÊti. 

  Yo naÑ bharati sabbadÈ, niccaÑ ÈtÈpi ussuko. 
  TaÑ sabbakÈmadaÑ posaÑ, bhattÈraÑ nÈtimaÒÒati. 

  Na cÈpi sotthi bhattÈraÑ, issÈvÈdena rosaye. 
  Bhattu ca garuno sabbe, paÔip|jeti paÓÉitÈ. 

  UÔÔhÈhikÈ analasÈ, sa~gahitaparijjanÈ. 
  Bhattu manÈpaÑ carati, sambhataÑ anurakkhati. 

  YÈ evaÑ vattati nÈrÊ, bhattu chandavasÈnugÈ. 
  ManÈpÈ nÈma te1 devÈ, yattha sÈ upapajjatÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. PaÔhama-idhalokikasutta 

 49. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati PubbÈrÈme 
MigÈramÈtupÈsÈde. Atha kho VisÈkhÈ MigÈramÈtÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami -pa- ekamantaÑ nisinnaÑ kho VisÈkhaÑ MigÈramÈtaraÑ 
BhagavÈ etadavoca– 
______________________________________________________________ 
 1. ManÈpakÈyikÈ (SÊ) 
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 Cat|hi kho VisÈkhe dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo 
idhalokavijayÈya paÔipanno hoti, ayaÑ’sa loko Èraddho hoti. Katamehi 
cat|hi? Idha VisÈkhe mÈtugÈmo susaÑvihitakammanto hoti, 
sa~gahitaparijano, bhattu manÈpaÑ carati, sambhataÑ anurakkhati. 

 KathaÒca VisÈkhe mÈtugÈmo susaÑvihitakammanto hoti? Idha VisÈkhe 
mÈtugÈmo, ye te bhattu abbhantarÈ kammantÈ “uÓÓÈ”ti vÈ “kappÈsÈ”ti vÈ, 
tattha dakkhÈ hoti analasÈ, tatrupÈyÈya vÊmaÑsÈya samannÈgatÈ alaÑ kÈtuÑ 
alaÑ saÑvidhÈtuÑ. EvaÑ kho VisÈkhe mÈtugÈmo susaÑvihitakammanto 
hoti. 

 KathaÒca VisÈkhe mÈtugÈmo sa~gahitaparijano hoti? Idha VisÈkhe 
mÈtugÈmo yo so bhattu abbhantaro antojano “dÈsÈ”ti vÈ “pessÈ”ti vÈ 
“kammakarÈ”ti vÈ, tesaÑ kataÒca katato jÈnÈti, akataÒca akatato jÈnÈti, 
gilÈnakÈnaÒca balÈbalaÑ jÈnÈti, khÈdanÊyabhojanÊyaÒcassa paccaÑsena 
saÑvibhajati. EvaÑ kho VisÈkhe mÈtugÈmo sa~gahitaparijano hoti. 

 KathaÒca VisÈkhe mÈtugÈmo bhattu manÈpaÑ carati? Idha VisÈkhe 
mÈtugÈmo, yaÑ bhattu amanÈpasa~khÈtaÑ, taÑ jÊvitahetupi na ajjhÈcarati. 
EvaÑ kho VisÈkhe mÈtugÈmo bhattu manÈpaÑ carati. 

 KathaÒca VisÈkhe mÈtugÈmo sambhataÑ anurakkhati? Idha VisÈkhe 
mÈtugÈmo, 
yaÑ bhattÈ Èharati dhanaÑ vÈ dhaÒÒaÑ vÈ rajataÑ vÈ jÈtar|paÑ vÈ, taÑ 
Èrakkhena guttiyÈ sampÈdeti, tattha ca hoti adhuttÊ athenÊ asoÓÉÊ avinÈsikÈ. 
EvaÑ kho VisÈkhe mÈtugÈmo sambhataÑ anurakkhati. Imehi kho VisÈkhe 
cat|hi dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo idhalokavijayÈya paÔipanno hoti, 
ayaÑ’sa loko Èraddho hoti. 

 Cat|hi kho VisÈkhe dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo 
paralokavijayÈya paÔipanno hoti, paraloko Èraddho hoti. Katamehi cat|hi? 
Idha VisÈkhe mÈtugÈmo saddhÈsampanno hoti, sÊlasampanno hoti, 
cÈgasampanno hoti, paÒÒÈsampanno hoti. 
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 KathaÒca VisÈkhe mÈtugÈmo saddhÈsampanno hoti? Idha VisÈkhe 

mÈtugÈmo saddho hoti, saddahati TathÈgatassa bodhiÑ “itipi so BhagavÈ 

ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro 

purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. EvaÑ kho 

VisÈkhe mÈtugÈmo saddhÈsampanno hoti. 

 KathaÒca VisÈkhe mÈtugÈmo sÊlasampanno hoti? Idha VisÈkhe 

mÈtugÈmo pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti -pa- surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ 

paÔivirato hoti. EvaÑ kho VisÈkhe mÈtugÈmo sÊlasampanno hoti. 

 KathaÒca VisÈkhe mÈtugÈmo cÈgasampanno hoti? Idha VisÈkhe 

mÈtugÈmo vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati muttacÈgÈ 

payatapÈÓinÊ vosaggaratÈ yÈcayogÈ dÈnasaÑvibhÈgaratÈ. EvaÑ kho VisÈkhe 

mÈtugÈmo cÈgasampanno hoti. 

 KathaÒca VisÈkhe mÈtugÈmo paÒÒÈsampanno hoti? Idha VisÈkhe 

mÈtugÈmo paÒÒavÈ hoti -pa-. EvaÑ kho VisÈkhe mÈtugÈmo paÒÒÈsampanno 

hoti. Imehi kho VisÈkhe cat|hi dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo 

paralokavijayÈya paÔipanno hoti, paraloko Èraddho hotÊti. 

  SusaÑvihitakammantÈ, sa~gahitaparijjanÈ. 

  Bhattu manÈpaÑ carati, sambhataÑ anurakkhati. 

  SaddhÈ sÊlena sampannÈ, vadaÒÒ| vÊtamaccharÈ. 

  NiccaÑ maggaÑ visodheti, sotthÈnaÑ samparÈyikaÑ. 

  Iccete aÔÔha dhammÈ ca, yassÈ vijjanti nÈriyÈ. 

  Tampi sÊlavatiÑ Èhu, dhammaÔÔhaÑ saccavÈdiniÑ. 

  SoÄasÈkÈrasampannÈ, aÔÔha~gasusamÈgatÈ. 

  TÈdisÊ sÊlavatÊ upÈsikÈ, upapajjati devalokaÑ manÈpanti. 

NavamaÑ. 
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10. Dutiya-idhalokikasutta 

 50. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo 
idhalokavijayÈya paÔipanno hoti, ayaÑ’sa loko Èraddho hoti. Katamehi 
cat|hi? Idha bhikkhave mÈtugÈmo susaÑvihitakammanto hoti, 
sa~gahitaparijano, bhattu manÈpaÑ carati, sambhataÑ anurakkhati. 

 KathaÒca bhikkhave mÈtugÈmo susaÑvihitakammanto hoti? Idha 
bhikkhave mÈtugÈmo, ye te bhattu abbhantarÈ kammantÈ -pa-. EvaÑ kho 
bhikkhave mÈtugÈmo susaÑvihitakammanto hoti. 

 KathaÒca bhikkhave mÈtugÈmo sa~gahitaparijano hoti? Idha bhikkhave 
mÈtugÈmo, yo so bhattu abbhantaro antojano -pa-. EvaÑ kho bhikkhave 
mÈtugÈmo sa~gahitaparijano hoti. 

 KathaÒca bhikkhave mÈtugÈmo bhattu manÈpaÑ carati? Idha bhikkhave 
mÈtugÈmo, yaÑ bhattu amanÈpasa~khÈtaÑ, taÑ jÊvitahetupi na ajjhÈcarati. 
EvaÑ kho bhikkhave mÈtugÈmo bhattu manÈpaÑ carati. 

 KathaÒca bhikkhave mÈtugÈmo sambhataÑ anurakkhati, idha bhikkhave 
mÈtugÈmo, yaÑ bhattÈ Èharati -pa-. EvaÑ kho bhikkhave mÈtugÈmo 
sambhataÑ anurakkhati. Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi 
samannÈgato mÈtugÈmo idhalokavijayÈya paÔipanno hoti, ayaÑ’sa loko 
Èraddho hoti. 

 Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo paralokavijayÈya 
paÔipanno hoti, paraloko Èraddho hoti. Katamehi cat|hi, idha bhikkhave 
mÈtugÈmo saddhÈsampanno hoti, sÊlasampanno hoti, cÈgasampanno hoti, 
paÒÒÈsampanno hoti. 

 KathaÒca bhikkhave mÈtugÈmo saddhÈsampanno hoti, idha bhikkhave 
mÈtugÈmo saddho hoti -pa-. EvaÑ kho bhikkhave mÈtugÈmo 
saddhÈsampanno hoti. 
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 KathaÒca bhikkhave mÈtugÈmo sÊlasampanno hoti, idha bhikkhave 
mÈtugÈmo pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti -pa- surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ 
paÔivirato hoti. EvaÑ kho bhikkhave mÈtugÈmo sÊlasampanno hoti. 

 KathaÒca bhikkhave mÈtugÈmo cÈgasampanno hoti, idha bhikkhave 
mÈtugÈmo vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati -pa-. EvaÑ kho 
bhikkhave mÈtugÈmo cÈgasampanno hoti. 

 KathaÒca bhikkhave mÈtugÈmo paÒÒÈsampanno hoti, idha bhikkhave 
mÈtugÈmo paÒÒavÈ hoti -pa-. EvaÑ kho bhikkhave mÈtugÈmo 
paÒÒÈsampanno hoti. Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato 
mÈtugÈmo paralokavijayÈya paÔipanno hoti, paraloko Èraddho hotÊti. 

  SusaÑvihitakammantÈ, sa~gahitaparijjanÈ. 
  Bhattu manÈpaÑ carati, sambhataÑ anurakkhati. 

  SaddhÈ sÊlena sampannÈ, vadaÒÒ| vÊtamaccharÈ. 
  NiccaÑ maggaÑ visodheti, sotthÈnaÑ samparÈyikaÑ. 

  Iccete aÔÔha dhammÈ ca, yassÈ vijjanti nÈriyÈ. 
  Tampi sÊlavatiÑ Èhu, dhammaÔÔhaÑ saccavÈdiniÑ. 

  SoÄasÈkÈrasampannÈ, aÔÔha~gasusamÈgatÈ. 
  TÈdisÊ sÊlavatÊ upÈsikÈ, upapajjati devalokaÑ manÈpanti. 

DasamaÑ. 

Uposathavaggo paÒcamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

  SaÑkhitte Vitthate VisÈkhe, VÈseÔÔho BojjhÈya paÒcamaÑ. 
  AnuruddhaÑ puna VisÈkhe, NakulÈ IdhalokikÈ dveti. 
 
 

PaÔhamo paÓÓÈsako samatto.

 



  

2. DutiyapaÓÓÈsaka 
 

(6) 1. GotamÊvagga 
 

1. GotamÊsutta 

 51. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati KapilavatthusmiÑ 
NigrodhÈrÈme. Atha kho MahÈpajÈpatÊ1 GotamÊ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitÈ kho MahÈpajÈpatÊ GotamÊ BhagavantaÑ etadavoca 
“sÈdhu bhante labheyya mÈtugÈmo TathÈgatappavedite dhammavinaye 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjan”ti. AlaÑ Gotami, mÈ te rucci mÈtugÈmassa 
TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈti. 

 Dutiyampi kho MahÈpajÈpatÊ GotamÊ BhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu 
bhante labheyya mÈtugÈmo TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajjan”ti. AlaÑ Gotami, mÈ te rucci mÈtugÈmassa 
TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈti. 
Tatiyampi kho MahÈpajÈpatÊ GotamÊ BhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu bhante 
labheyya mÈtugÈmo TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajjan”ti. AlaÑ Gotami, mÈ te rucci mÈtugÈmassa 
TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈti. 

 Atha kho MahÈpajÈpatÊ GotamÊ “na BhagavÈ anujÈnÈti mÈtugÈmassa 
TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjan”ti 
dukkhÊ dummanÈ assumukhÊ rudamÈnÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. 

 Atha kho BhagavÈ KapilavatthusmiÑ yathÈbhirantaÑ viharitvÈ yena 
VesÈlÊ tena cÈrikaÑ pakkÈmi, anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena VesÈlÊ 
tadavasari. Tatra sudaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
______________________________________________________________
 1. MahÈpajÈpati (SyÈ) Vi 4. 442 piÔÔhepi. 
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K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho MahÈpajÈpatÊ GotamÊ kese chedÈpetvÈ kÈsÈyÈni 
vatthÈni acchÈdetvÈ sambahulÈhi sÈkiyÈnÊhi saddhiÑ yena VesÈlÊ tena 
pakkÈmi, anupubbena yena VesÈlÊ MahÈvanaÑ K|ÔÈgÈrasÈlÈ tenupasa~kami. 
Atha kho MahÈpajÈpatÊ GotamÊ s|nehi pÈdehi rajokiÓÓena gattena dukkhÊ 
dummanÈ assumukhÊ rudamÈnÈ bahidvÈrakoÔÔhake aÔÔhÈsi. 

 AddasÈ kho ÈyasmÈ Œnando MahÈpajÈpatiÑ GotamiÑ s|nehi pÈdehi 
rajokiÓÓena gattena dukkhiÑ dummanaÑ assumukhiÑ rudamÈnaÑ 
bahidvÈrakoÔÔhake ÔhitaÑ, disvÈna MahÈpajÈpatiÑ GotamiÑ etadavoca “kiÑ 
nu tvaÑ Gotami s|nehi pÈdehi rajokiÓÓena gattena dukkhÊ dummanÈ 
assumukhÊ rudamÈnÈ bahidvÈrakoÔÔhake ÔhitÈ”ti. TathÈ hi pana bhante 
Œnanda na BhagavÈ anujÈnÈti mÈtugÈmassa TathÈgatappavedite 
dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjanti. Tena hi tvaÑ Gotami 
muhuttaÑ idheva tÈva hohi, yÈvÈhaÑ BhagavantaÑ yÈcÈmi mÈtugÈmassa 
TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjanti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “esÈ bhante MahÈpajÈpatÊ GotamÊ 
s|nehi pÈdehi rajokiÓÓena gattena dukkhÊ dummanÈ assumukhÊ rudamÈnÈ 
bahidvÈrakoÔÔhake ÔhitÈ ‘na BhagavÈ anujÈnÈti mtugÈmassa 
TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjan’ti, 
sÈdhu bhante labheyya mÈtugÈmo TathÈgatappavedite dhammavinaye 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjan”ti. AlaÑ Œnanda, mÈ te rucci mtugÈmassa 
TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈti. 

 Dutiyampi kho -pa-. Tatiyampi kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ 
etadavoca “sÈdhu bhante labheyya mtugÈmo TathÈgatappavedite 
dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjan”ti. AlaÑ Œnanda, mÈ te 
rucci mtugÈmassa TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajjÈti.
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 Atha kho Èyasmato Œnandassa etadahosi “na BhagavÈ anujÈnÈti 
mÈtugÈmassa TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajjaÑ, yaÑn|nÈhaÑ aÒÒenapi pariyÈyena BhagavantaÑ yÈceyyaÑ 
mÈtugÈmassa TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajjan”ti. Atha kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “bhabbo nu 
kho bhante mÈtugÈmo TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajitvÈ sotÈpattiphalaÑ vÈ sakadÈgÈmiphalaÑ vÈ anÈgÈmi-
phalaÑ vÈ arahattaphalaÑ vÈ sacchikÈtun”ti. Bhabbo Œnanda mÈtugÈmo 
TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitvÈ 
sotÈpattiphalampi sakadÈgÈmiphalampi anÈgÈmiphalampi arahattaphalampi 
sacchikÈtunti. Sace bhante bhabbo mÈtugÈmo TathÈgatappavedite 
dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitvÈ sotÈpattiphalampi -pa- 
arahattaphalampi sacchikÈtuÑ. BahukÈrÈ bhante MahÈpajÈpatÊ GotamÊ 
Bhagavato mÈtucchÈ ÈpÈdikÈ posikÈ khÊrassa dÈyikÈ BhagavantaÑ janettiyÈ 
kÈla~katÈya thaÒÒaÑ pÈyesi, sÈdhu bhante labheyya mÈtugÈmo 
TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjanti. 

 Sace Œnanda MahÈpajÈpatÊ GotamÊ aÔÔha garudhamme paÔiggaÓhÈti, 
sÈvassÈ hotu upasampadÈ. 

 * Vassasat|pasampannÈya bhikkhuniyÈ tadah|pasampannassa 
bhikkhuno abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ 
kattabbaÑ, ayampi dhammo sakkatvÈ garuÑ katvÈ1 mÈnetvÈ p|jetvÈ 
yÈvajÊvaÑ anatikkamanÊyo. (1) 

 Na bhikkhuniyÈ abhikkhuke ÈvÈse vassaÑ upagantabbaÑ, ayampi 
dhammo sakkatvÈ garuÑ katvÈ mÈnetvÈ p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ anatikkamanÊyo. 
(2) 

 AnvaÉÉhamÈsaÑ bhikkhuniyÈ bhikkhusaÑghato dve dhammÈ 
paccÈsÊsitabbÈ2 uposathapucchakaÒca ovÈd|pasa~kamanaÒca, ayampi 
dhammo sakkatvÈ garuÑ katvÈ mÈnetvÈ p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ anatikkamanÊyo. 
(3) 

 VassaÑvuÔÔhÈya bhikkhuniyÈ ubhatosaÑghe tÊhi ÔhÈnehi pavÈretabbaÑ 
diÔÔhena vÈ sutena vÈ parisa~kÈya vÈ, ayampi dhammo sakkatvÈ garuÑ 
katvÈ mÈnetvÈ p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ anatikkamanÊyo. (4) 
______________________________________________________________ 
 * Vi 2. 74; Vi 4. 444 piÔÔhesupi. 1. GarukatvÈ (SÊ, SyÈ, I) 
 2. PaccÈsiÑsitabbÈ (SÊ, SyÈ, I) 
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 GarudhammaÑ ajjhÈpannÈya bhikkhuniyÈ ubhatosaÑghe 
pakkhamÈnattaÑ caritabbaÑ, ayampi dhammo sakkatvÈ garuÑ katvÈ 
mÈnetvÈ p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ anatikkamanÊyo. (5) 

 Dve vassÈni chasu dhammesu sikkhitasikkhÈya sikkhamÈnÈya 
ubhatosaÑghe upasampadÈ pariyesitabbÈ, ayampi dhammo sakkatvÈ garuÑ 
katvÈ mÈnetvÈ p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ anatikkamanÊyo. (6) 

 Na kenaci pariyÈyena bhikkhuniyÈ bhikkhu akkositabbo paribhÈsitabbo, 
ayampi dhammo sakkatvÈ garuÑ katvÈ mÈnetvÈ p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ 
anatikkamanÊyo. (7) 

 Ajjatagge ovaÔo bhikkhunÊnaÑ bhikkh|su vacanapatho, anovaÔo 
bhikkh|naÑ bhikkhunÊsu vacanapatho, ayampi dhammo sakkatvÈ garuÑ 
katvÈ mÈnetvÈ p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ anatikkamanÊyo. (8) 

 Sace Œnanda MahÈpajÈpatÊ GotamÊ ime aÔÔha garudhamme paÔiggaÓhÈti, 
sÈva’ssÈ hotu upasampadÈti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato santike ime aÔÔha garudhamme 
uggahetvÈ yena MahÈpajÈpatÊ GotamÊ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
MahÈpajÈpatiÑ GotamiÑ etadavoca– 

 Sace kho tvaÑ Gotami aÔÔha garudhamme paÔiggaÓheyyÈsi, sÈva te 
bhavissati upasampadÈ. 

 Vassasat|pasampannÈya bhikkhuniyÈ tadah|pasampannassa bhikkhuno 
abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ kattabbaÑ, 
ayampi dhammo sakkatvÈ garuÑ katvÈ mÈnetvÈ p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ 
anatikkamanÊyo -pa-. 

 Ajjatagge ovaÔo bhikkhunÊnaÑ bhikkh|su vacanapatho, anovaÔo 
bhikkh|naÑ bhikkhunÊsu vacanapatho, ayampi dhammo sakkatvÈ garuÑ 
katvÈ mÈnetvÈ p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ anatikkamanÊyo. Sace kho tvaÑ Gotami 
ime aÔÔha garudhamme paÔiggaÓheyyÈsi, sÈva te bhavissati upasampadÈti. 
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 SeyyathÈpi bhante Œnanda itthÊ vÈ puriso vÈ daharo yuvÈ 
maÓÉanakajÈtiko1 sÊsaÑnhÈto2 uppalamÈlaÑ vÈ vassikamÈlaÑ vÈ 
adhimuttakamÈlaÑ3 vÈ labhitvÈ ubhohi hatthehi paÔiggahetvÈ uttama~ge 
sirasmiÑ patiÔÔhÈpeyya. EvamevaÑ kho ahaÑ bhante Œnanda ime aÔÔha 
garudhamme paÔiggaÓhÈmi yÈvajÊvaÑ anatikkamanÊyeti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “paÔiggahitÈ bhante 
MahÈpajÈpatiyÈ GotamiyÈ aÔÔha garudhammÈ yÈvajÊvaÑ anatikkamanÊyÈ”ti. 

 Sace Œnanda nÈlabhissa mÈtugÈmo TathÈgatappavedite dhammavinaye 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjaÑ, ciraÔÔhitikaÑ Œnanda brahmacariyaÑ 
abhavissa, vassasahassameva saddhammo tiÔÔheyya. Yato ca kho Œnanda 
mÈtugÈmo TathÈgatappavedite dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajito, na dÈni Œnanda brahmacariyaÑ ciraÔÔhitikaÑ bhavissati, paÒceva 
dÈni Œnanda vassasatÈni saddhammo Ôhassati. 

 SeyyathÈpi Œnanda yÈni kÈnici kulÈni bahutthikÈni4 appapurisakÈni, 
tÈni suppadhaÑsiyÈni honti corehi kumbhatthenakehi. EvamevaÑ kho 
Œnanda yasmiÑ dhammavinaye labhati mÈtugÈmo agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajjaÑ, na taÑ brahmacariyaÑ ciraÔÔhitikaÑ hoti. 

 SeyyathÈpi Œnanda sampanne sÈlikkhette setaÔÔhikÈ nÈma rogajÈti 
nipatati, evaÑ taÑ sÈlikkhettaÑ na ciraÔÔhitikaÑ hoti. EvamevaÑ kho 
Œnanda yasmiÑ dhammavinaye labhati nÈtugÈmo agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajjaÑ, na taÑ brahmacariyaÑ ciraÔÔhitikaÑ hoti. 

 SeyyathÈpi Œnanda sampanne ucchukkhette maÒjiÔÔhikÈ5 nÈma rogajÈti 
nipatati, evaÑ taÑ ucchukkhettaÑ na ciraÔÔhitikaÑ hoti. EvamevaÑ kho 
Œnanda yasmiÑ dhammavinaye labhati mÈtugÈmo agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajjaÑ, na taÑ brahmacariyaÑ ciraÔÔhitikaÑ hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. MaÓÉanakajÈtiyo (SÊ, I) 2. SÊsaÑnahÈto (SÊ, I), sÊsanahÈto (SyÈ) 
 3. AtimuttakamÈlaÑ (SÊ) 4. BahukitthikÈni (SÊ, I), bahu-itthikÈni (SyÈ) 
 5. MaÒjeÔÔhikÈ (SÊ, SyÈ) 
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 SeyyathÈpi Œnanda puriso mahato taÄÈkassa paÔikacceva1 ÈÄiÑ 
bandheyya yÈvadeva udakassa anatikkamanÈya. EvamevaÑ kho Œnanda 
mayÈ paÔi kacceva bhikkhunÊnaÑ aÔÔha garudhammÈ paÒÒattÈ yÈvajÊvaÑ 
anatikkamanÊyÈti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. OvÈdasutta 

 52. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “katihi nu kho bhante 
dhammehi samannÈgato bhikkhu bhikkhunovÈdako sammannitabbo”ti. 

 + AÔÔhahi kho Œnanda dhammehi samannÈgato bhikkhu 
bhikkhunovÈdako sammannitabbo. Katamehi aÔÔhahi? IdhÈnanda bhikkhu 
sÊlavÈ hoti -pa- samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. Bahussuto hoti -pa- 
diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. UbhayÈni kho panassa pÈtimokkhÈni vitthÈrena 
svÈgatÈni honti suvibhattÈni suppavattÊni suvinicchitÈni suttaso 
anubyaÒjanaso. KalyÈÓavÈco hoti kalyÈÓavÈkkaraÓo poriyÈ vÈcÈya 
samannÈgato vissaÔÔhÈya2 anelagaÄÈya3 atthassa viÒÒÈpaniyÈ. PaÔibalo hoti 
bhikkhunisaÑghassa dhammiyÈ kathÈya sandassetuÑ samÈdapetuÑ 
samuttejetuÑ sampahaÑsetuÑ. Yebhuyyena bhikkhunÊnaÑ piyo hoti 
manÈpo. Na kho panetaÑ BhagavantaÑ uddissa pabbajitÈya 
kÈsÈyavatthavasanÈya garudhammaÑ ajjhÈpannapubbo hoti. VÊsativasso vÈ 
hoti atirekavÊsativasso vÈ. Imehi kho Œnanda aÔÔhahi dhammehi 
samannÈgato bhikkhu bhikkhunovÈdako sammannitabboti.  . DutiyaÑ. 
 

3. SaÑkhittasutta 

 53. * EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho MahÈpajÈpatÊ GotamÊ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitÈ kho sÈ MahÈpajÈpatÊ GotamÊ BhagavantaÑ 
etadavoca– 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔigacceva (SÊ, I) 2. VisaÔÔhÈya (Ka) 3. AneÄagaÄÈya (SÊ, Ka) 
 * Vi 4. 449 piÔÔhepi. + Vi 2. 73 piÔÔhepi. 
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 SÈdhu me bhante BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ desetu, yamahaÑ 
Bhagavato dhammaÑ sutvÈ ekÈ v|pakaÔÔhÈ appamattÈ ÈtÈpinÊ pahitattÈ 
vihareyyanti. Ye kho tvaÑ Gotami dhamme jÈneyyÈsi “ime dhammÈ 
sarÈgÈya saÑvattanti no virÈgÈya, saÑyogÈya saÑvattanti no visaÑyogÈya, 
ÈcayÈya saÑvattanti no apacayÈya, mahicchatÈya saÑvattanti no 
appicchatÈya, asantuÔÔhiyÈ saÑvattanti no santuÔÔhiyÈ, sa~gaÓikÈya 
saÑvattanti no pavivekÈya, kosajjÈya saÑvattanti no vÊriyÈrambhÈya, 
dubbharatÈya saÑvattanti no subharatÈyÈ”ti. EkaÑsena Gotami dhÈreyyÈsi 
“neso dhammo neso vinayo netaÑ SatthusÈsanan”ti. 

 Ye ca kho tvaÑ Gotami dhamme jÈneyyÈsi “ime dhammÈ virÈgÈya 
saÑvattanti no sarÈgÈya, visaÑyogÈya saÑvattanti no saÑyogÈya, 
apacayÈya saÑvattanti no ÈcayÈya, appicchatÈya saÑvattanti no 
mahicchatÈya, santuÔÔhiyÈ saÑvattanti no asantuÔÔhiyÈ, pavivekÈya 
saÑvattanti no sa~gaÓikÈya, vÊriyÈrambhÈya saÑvattanti no kosajjÈya, 
subharatÈya saÑvattanti no dubbharatÈyÈ”ti. EkaÑsena Gotami dhÈreyyÈsi 
“eso dhammo eso vinayo etaÑ SatthusÈsanan”ti.  . TatiyaÑ. 
 

4. DÊghajÈÓusutta 

 54. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Koliyesu viharati KakkarapattaÑ nÈma 
KoliyÈnaÑ nigamo. Atha kho DÊghajÈÓu Koliyaputto yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho DÊghajÈÓu Koliyaputto BhagavantaÑ etadavoca 
“mayaÑ bhante gihÊ kÈmabhogino1 puttasambÈdhasayanaÑ ajjhÈvasÈma, 
KÈsikacandanaÑ paccanubhoma, mÈlÈgandhavilepanaÑ dhÈrayÈma, 
jÈtar|parajataÑ sÈdayÈma. TesaÑ no bhante BhagavÈ amhÈkaÑ tathÈ 
dhammaÑ desetu, ye amhÈkaÑ assu dhammÈ diÔÔhadhammahitÈya 
diÔÔhadhammasukhÈya samparÈyahitÈya samparÈyasukhÈyÈ”ti. 

 CattÈrome Byagghapajja dhammÈ kulaputtassa diÔÔhadhammahitÈya 
saÑvattanti diÔÔhadhammasukhÈya. Katame cattÈro? UÔÔhÈnasampadÈ 
ÈrakkhasampadÈ kalyÈÓamittatÈ samajÊvitÈ2. KatamÈ ca Byagghapajja 
uÔÔhÈnasampadÈ? Idha Byagghapajja 
______________________________________________________________ 
 1. KÈmabhogÊ (SÊ, SyÈ, I) 2. SamajÊvikatÈ (SÊ), upari 140 piÔÔhepi. 
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kulaputto yena kammaÔÔhÈnena jÊvikaÑ1 kappeti yadi kasiyÈ yadi vaÓijjÈya 
yadi gorakkhena yadi issattena2 yadi rÈjaporisena yadi sippaÒÒatarena, 
tattha dakkho hoti analaso, tatrupÈyÈya vÊmaÑsÈya samannÈgato alaÑ 
kÈtuÑ alaÑ saÑvidhÈtuÑ. AyaÑ vuccati Byagghapajja uÔÔhÈnasampadÈ. 

 KatamÈ ca Byagghapajja ÈrakkhasampadÈ? Idha Byagghapajja 
kulaputtassa bhogÈ honti uÔÔhÈnavÊriyÈdhigatÈ bÈhÈbalaparicitÈ 
sedÈvakkhittÈ dhammikÈ dhammaladdhÈ, te Èrakkhena guttiyÈ sampÈdeti 
“kinti me ime bhoge neva rÈjÈno hareyyuÑ, na corÈ hareyyuÑ, na aggi 
Éaheyya, na udakaÑ vaheyya, na appiyÈ dÈyÈdÈ hareyyun”ti. AyaÑ vuccati 
Byagghapajja ÈrakkhasampadÈ. 

 KatamÈ ca Byagghapajja kalyÈÓamittatÈ? Idha Byagghapajja kulaputto 
yasmiÑ gÈme vÈ nigame vÈ paÔivasati, tattha ye te honti gahapatÊ vÈ 
gahapatiputtÈ vÈ daharÈ vÈ vuddhasÊlino vuddhÈ vÈ vuddhasÊlino 
saddhÈsampannÈ sÊlasampannÈ cÈgasampannÈ paÒÒÈsampannÈ, tehi saddhiÑ 
santiÔÔhati sallapati sÈkacchaÑ samÈpajjati, yathÈr|pÈnaÑ 
saddhÈsampannÈnaÑ saddhÈsampadaÑ anusikkhati, yathÈr|pÈnaÑ 
sÊlasampannÈnaÑ sÊlasampadaÑ anusikkhati, yathÈr|pÈnaÑ 
cÈgasampannÈnaÑ cÈgasampadaÑ anusikkhati, yathÈr|pÈnaÑ 
paÒÒÈsampannÈnaÑ paÒÒÈsampadaÑ anusikkhati. AyaÑ vuccati 
Byagghapajja kalyÈÓamittatÈ. 

 KatamÈ ca Byagghapajja samajÊvitÈ? Idha Byagghapajja kulaputto 
ÈyaÒca bhogÈnaÑ viditvÈ vayaÒca bhogÈnaÑ viditvÈ samaÑ jÊvikaÑ3 
kappeti nÈccogÈÄhaÑ nÈtihÊnaÑ “evaÑ me Èyo vayaÑ pariyÈdÈya Ôhassati, 
na ca me vayo ÈyaÑ pariyÈdÈya ÔhassatÊ”ti. SeyyathÈpi Byagghapajja 
tulÈdhÈro vÈ tulÈdhÈrantevÈsÊ vÈ tulaÑ paggahetvÈ jÈnÈti “ettakena vÈ 
onataÑ4 ettakena vÈ unnatan”ti5. EvamevaÑ kho Byagghapajja kulaputto 
ÈyaÒca bhogÈnaÑ viditvÈ vayaÒca bhogÈnaÑ viditvÈ samaÑ jÊvikaÑ kappeti 
nÈccogÈÄhaÑ nÈtihÊnaÑ “evaÑ me Èyo vayaÑ pariyÈdÈya Ôhassati, na ca me 
vayo ÈyaÑ pariyÈdÈya ÔhassatÊ”ti. SacÈyaÑ Byagghapajja kulaputto 
______________________________________________________________ 
 1. JÊvitaÑ (Ka) 2. Issatthena (SÊ, SyÈ, I) 3. SamajÊvikaÑ (SyÈ), samajÊvitaÑ (Ka)  
 4. OÓataÑ (Ka) 5. UÓÓatanti (Ka) 
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appÈyo samÈno uÄÈraÑ jÊvikaÑ1 kappeti, tassa bhavanti vattÈro 
“udumbarakhÈdÊvÈyaÑ2 kulaputto bhoge khÈdatÊ”ti. Sace panÈyaÑ 
Byagghapajja kulaputto mahÈyo samÈno kasiraÑ jÊvikaÑ1 kappeti, tassa 
bhavanti vattÈro “ajeÔÔhamaraÓaÑvÈyaÑ3 kulaputto marissatÊ”ti. Yato ca 
khoyaÑ Byagghapajja kulaputto ÈyaÒca bhogÈnaÑ viditvÈ vayaÒca 
bhogÈnaÑ viditvÈ samaÑ jÊvikaÑ kappeti nÈccogÈÄhaÑ nÈtihÊnaÑ “evaÑ 
me Èyo vayaÑ pariyÈdÈya Ôhassati, na ca me vayo ÈyaÑ pariyÈdÈya 
ÔhassatÊ”ti. AyaÑ vuccati Byagghapajja samajÊvitÈ. 

 EvaÑ samuppannÈnaÑ Byagghapajja bhogÈnaÑ cattÈri apÈyamukhÈni 
honti itthidhutto surÈdhutto akkhadhutto pÈpamitto pÈpasahÈyo 
pÈpasampava~ko. SeyyathÈpi Byagghapajja mahato taÄÈkassa cattÈri ceva 
ÈyamukhÈni cattÈri ca apÈyamukhÈni, tassa puriso yÈni ceva ÈyamukhÈni, 
tÈni pidaheyya. YÈni ca apÈyamukhÈni, tÈni vivareyya. Devo ca na sammÈ 
dhÈraÑ anuppaveccheyya. EvaÑ hi tassa Byagghapajja mahato taÄÈkassa 
parihÈniyeva pÈÔika~khÈ no vuddhi. EvamevaÑ Byagghapajja evaÑ 
samuppannÈnaÑ bhogÈnaÑ cattÈri apÈyamukhÈni honti itthidhutto 
surÈdhutto akkhadhutto pÈpamitto pÈpasahÈyo pÈpasampava~ko. 

 EvaÑ samuppannÈnaÑ Byagghapajja bhogÈnaÑ cattÈri ÈyamukhÈni 
honti na itthidhutto na surÈdhutto na akkhadhutto kalyÈÓamitto 
kalyÈÓasahÈyo kalyÈÓasampava~ko. SeyyathÈpi Byagghapajja mahato 
taÄÈkassa cattÈri ceva ÈyamukhÈni cattÈri ca apÈyamukhÈni, tassa puriso yÈni 
ceva ÈyamukhÈni, tÈni vivareyya. YÈni ca apÈyamukhÈni, tÈni pidaheyya. 
Devo ca sammÈ dhÈraÑ anuppaveccheyya. EvaÑ hi tassa Byagghapajja 
mahato taÄÈkassa vuddhiyeva pÈÔika~khÈ no parihÈni. EvamevaÑ kho 
Byagghapajja evaÑ samuppannÈnaÑ bhogÈnaÑ cattÈri ÈyamukhÈni honti na 
______________________________________________________________ 
 1. JÊvitaÑ (Ka)   
 2. UdumbarakhÈdikaÑ vÈyaÑ (SÊ, I), udumbarakhÈdakaÑ cÈyaÑ (SyÈ) 
 3. AjaddhumÈrikaÑ vÈyaÑ (SÊ, I), addhamÈrakaÑ cÈyaÑ (SyÈ), ettha jaddh|ti asanaÑ 

= bhattabhuÒjanaÑ, tasmÈ ajaddhumÈrikanti anasanamaraÓanti vuttaÑ hoti. 
 Ma 1. 312 piÔÔhepi adholipiyÈ “ajaddhukan”ti padaÑ dassitaÑ. 
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itthidhutto na surÈdhutto na akkhadhutto kalyÈÓamitto kalyÈÓasahÈyo 
kalyÈÓasampava~ko. Ime kho Byagghapajja cattÈro dhammÈ kulaputtassa 
diÔÔhadhammahitÈya saÑvattanti diÔÔhadhammasukhÈya. 

 CattÈrome Byagghapajja dhammÈ kulaputtassa samparÈyahitÈya 
saÑvattanti samparÈyasukhÈya. Katame cattÈro? SaddhÈsampadÈ 
sÊlasampadÈ cÈgasampadÈ paÒÒÈsampadÈ. KatamÈ ca Byagghapajja 
saddhÈsampadÈ? Idha Byagghapajja kulaputto saddho hoti, saddahati 
TathÈgatassa bodhiÑ “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ 
Buddho BhagavÈ”ti. AyaÑ vuccati Byagghapajja saddhÈsampadÈ. 

 KatamÈ ca Byagghapajja sÊlasampadÈ? Idha Byagghapajja kulaputto 
pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti -pa- surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti. 
AyaÑ vuccati Byagghapajja sÊlasampadÈ. 

 KatamÈ ca Byagghapajja cÈgasampadÈ? Idha Byagghapajja kulaputto 
vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati muttacÈgo payatapÈÓi 
vosaggarato yÈcayogo dÈnasaÑvibhÈgarato. AyaÑ vuccati Byagghapajja 
cÈgasampadÈ. 

 KatamÈ ca Byagghapajja paÒÒÈsampadÈ? Idha Byagghapajja kulaputto 
paÒÒavÈ hoti, udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya samannÈgato ariyÈya 
nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ. AyaÑ vuccati Byagghapajja 
paÒÒÈsampadÈ. Ime kho Byagghapajja cattÈro dhammÈ kulaputtassa 
samparÈya hitÈya saÑvattanti samparÈyasukhÈyÈti. 

  UÔÔhÈtÈ kammadheyyesu, appamatto vidhÈnavÈ. 
  SamaÑ kappeti jÊvikaÑ1, sambhataÑ anurakkhati. 

  Saddho sÊlena sampanno, vadaÒÒ| vÊtamaccharo. 
  NiccaÑ maggaÑ visodheti, sotthÈnaÑ samparÈyikaÑ. 

  Iccete aÔÔha dhammÈ ca, saddhassa gharamesino. 
  AkkhÈtÈ saccanÈmena, ubhayattha sukhÈvahÈ. 

  DiÔÔhadhammahitatthÈya, samparÈyasukhÈya ca. 
  EvametaÑ gahaÔÔhÈnaÑ, cÈgo puÒÒaÑ pavaÉÉhatÊti.  . CatutthaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. JÊvitaÑ (Ka) 

 



 (6) 1. GotamÊvagga 111 

5. Ujjayasutta 

 55. Atha kho Ujjayo brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ 
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Ujjayo 
brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “mayaÑ bho Gotama pavÈsaÑ 
gantukÈmÈ, tesaÑ no bhavaÑ Gotamo amhÈkaÑ tathÈ dhammaÑ desetu, ye 
amhÈkaÑ assu dhammÈ diÔÔhadhammahitÈya diÔÔhadhammasukhÈya 
samparÈyahitÈya samparÈyasukhÈyÈ”ti. 

 CattÈrome brÈhmaÓa dhammÈ kulaputtassa diÔÔhadhammahitÈya 
saÑvattanti diÔÔhadhammasukhÈya. Katame cattÈro? UÔÔhÈnasampadÈ 
ÈrakkhasampadÈ kalyÈÓamittatÈ samajÊvitÈ. KatamÈ ca brÈhmaÓa 
uÔÔhÈnasampadÈ? Idha brÈhmaÓa kulaputto yena kammaÔÔhÈnena jÊvikaÑ 
kappeti yadi kasiyÈ yadi vaÓijjÈya yadi gorakkhena yadi issattena yadi 
rÈjaporisena yadi sippaÒÒatarena. Tattha dakkho hoti analaso, tatrupÈyÈya 
vÊmaÑsÈya samannÈgato alaÑ kÈtuÑ alaÑ saÑvidhÈtuÑ. AyaÑ vuccati 
brÈhmaÓa uÔÔhÈnasampadÈ. 

 KatamÈ ca brÈhmaÓa ÈrakkhasampadÈ? Idha brÈhmaÓa kulaputtassa 
bhogÈ honti uÔÔhÈnavÊriyÈdhigatÈ bÈhÈbalaparicitÈ sedÈvakkhittÈ dhammikÈ 
dhammaladdhÈ. Te Èrakkhena guttiyÈ sampÈdeti “kinti me ime bhoge neva 
rÈjÈno hareyyuÑ, na corÈ hareyyuÑ, na aggi Éaheyya, na udakaÑ vaheyya, 
na appiyÈ dÈyÈdÈ hareyyun”ti. AyaÑ vuccati brÈhmaÓa ÈrakkhasampadÈ. 

 KatamÈ ca brÈhmaÓa kalyÈÓamittatÈ? Idha brÈhmaÓa kulaputto yasmiÑ 
gÈme vÈ nigame vÈ paÔivasati, tatra ye te honti gahapatÊ vÈ gahapatiputtÈ vÈ 
daharÈ vÈ vuddhasÊlino vuddhÈ vÈ vuddhasÊlino saddhÈsampannÈ 
sÊlasampannÈ cÈgasampannÈ paÒÒÈsampannÈ, tehi saddhiÑ santiÔÔhati 
sallapati sÈkacchaÑ samÈpajjati. YathÈr|pÈnaÑ saddhÈsampannÈnaÑ 
saddhÈsampadaÑ anusikkhati, yathÈr|pÈnaÑ sÊlasampannÈnaÑ 
sÊlasampadaÑ anusikkhati, yathÈr|pÈnaÑ cÈgasampannÈnaÑ cÈgasampadaÑ 
anusikkhati, yathÈr|pÈnaÑ paÒÒÈsampannÈnaÑ paÒÒÈsampadaÑ 
anusikkhati. AyaÑ vuccati brÈhmaÓa kalyÈÓamittatÈ. 
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 KatamÈ ca brÈhmaÓa samajÊvitÈ? Idha brÈhmaÓa kulaputto ÈyaÒca 
bhogÈnaÑ viditvÈ vayaÒca bhogÈnaÑ viditvÈ samaÑ jÊvikaÑ kappeti 
nÈccogÈÄhaÑ nÈtihÊnaÑ “evaÑ me Èyo vayaÑ pariyÈdÈya Ôhassati, na ca me 
vayo ÈyaÑ pariyÈdÈya ÔhassatÊ”ti. SeyyathÈpi brÈhmaÓa tulÈdhÈro vÈ 
tulÈdhÈrantevÈsÊ vÈ tulaÑ paggahetvÈ jÈnÈti “ettakena vÈ onataÑ ettakena vÈ 
unnatan”ti. EvamevaÑ kho brÈhmaÓa kulaputto ÈyaÒca bhogÈnaÑ viditvÈ 
vayaÒca bhogÈnaÑ viditvÈ samaÑ jÊvikaÑ kappeti nÈccogÈÄhaÑ nÈtihÊnaÑ 
“evaÑ me Èyo vayaÑ pariyÈdÈya Ôhassati, na ca me vayo ÈyaÑ pariyÈdÈya 
ÔhassatÊ”ti. SacÈyaÑ brÈhmaÓa kulaputto appÈyo samÈno uÄÈraÑ jÊvikaÑ 
kappeti, tassa bhavanti vattÈro “udumbarakhÈdÊvÈyaÑ kulaputto bhoge 
khÈdatÊ”ti. Sace panÈyaÑ brÈhmaÓa kulaputto mahÈyo samÈno kasiraÑ 
jÊvikaÑ kappeti, tassa bhavanti vattÈro “ajeÔÔhamaraÓaÑvÈyaÑ kulaputto 
marissatÊ”ti. Yato ca khoyaÑ brÈhmaÓa kulaputto ÈyaÒca bhogÈnaÑ viditvÈ 
vayaÒca bhogÈnaÑ viditvÈ samaÑ jÊvikaÑ kappeti nÈccogÈÄhaÑ nÈtihÊnaÑ 
“evaÑ me Èyo vayaÑ pariyÈdÈya Ôhassati, na ca me vayo ÈyaÑ pariyÈdÈya 
ÔhassatÊ”ti. AyaÑ vuccati brÈhmaÓa samajÊvitÈ.  

 EvaÑ samuppannÈnaÑ brÈhmaÓa bhogÈnaÑ cattÈri apÈyamukhÈni honti 
itthidhutto surÈdhutto akkhadhutto pÈpamitto pÈpasahÈyo pÈpasampava~ko. 
SeyyathÈpi brÈhmaÓa mahato taÄÈkassa cattÈri ceva ÈyamukhÈni cattÈri ca 
apÈyamukhÈni, tassa puriso yÈni ceva ÈyamukhÈni, tÈni pidaheyya. YÈni ca 
apÈyamukhÈni, tÈni vivareyya. Devo ca na sammÈ dhÈraÑ 
anuppaveccheyya, evaÑ hi tassa brÈhmaÓa mahato taÄÈkassa parihÈniyeva 
pÈÔika~khÈ no vuddhi. EvamevaÑ kho brÈhmaÓa evaÑ samuppannÈnaÑ 
bhogÈnaÑ cattÈri apÈyamukhÈni honti itthidhutto surÈdhutto akkhadhutto 
pÈpamitto pÈpasahÈyo pÈpasampava~ko. 

 EvaÑ samuppannÈnaÑ brÈhmaÓa bhogÈnaÑ cattÈri ÈyamukhÈni honti 
na itthidhutto na surÈdhutto na akkhadhutto kalyÈÓamitto kalyÈÓasahÈyo 
kalyÈÓasampava~ko. SeyyathÈpi brÈhmaÓa mahato taÄÈkassa cattÈri ceva 
ÈyamukhÈni cattÈri ca apÈyamukhÈni, tassa puriso yÈni ceva ÈyamukhÈni, 
tÈni vivareyya. YÈni ca 
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apÈyamukhÈni, tÈni pidaheyya. Devo ca sammÈ dhÈraÑ anuppaveccheyya. 
EvaÑ hi tassa brÈhmaÓa mahato taÄÈkassa vuddhiyeva pÈÔika~khÈ no 
parihÈni. EvamevaÑ kho brÈhmaÓa evaÑ samuppannÈnaÑ bhogÈnaÑ cattÈri 
ÈyamukhÈni honti na itthidhutto -pa- kalyÈÓasampava~ko. Ime kho 
brÈhmaÓa cattÈro dhammÈ kulaputtassa diÔÔhadhammahitÈya saÑvattanti 
diÔÔhadhammasukhÈya. 

 CattÈrome brÈhmaÓa kulaputtassa dhammÈ samparÈyahitÈya 
saÑvattanti samparÈyasukhÈya. Katame cattÈro? SaddhÈsampadÈ 
sÊlasampadÈ cÈgasampadÈ paÒÒÈsampadÈ. KatamÈ ca brÈhmaÓa 
saddhÈsampadÈ, idha brÈhmaÓa kulaputto saddho hoti, saddahati 
TathÈgatassa bodhiÑ “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ 
Buddho BhagavÈ”ti. AyaÑ vuccati brÈhmaÓa saddhÈsampadÈ. 

 KatamÈ ca brÈhmaÓa sÊlasampadÈ? Idha brÈhmaÓa kulaputto pÈÓÈtipÈtÈ 
paÔivirato hoti -pa- surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti. AyaÑ 
vuccati brÈhmaÓa sÊlasampadÈ. 

 KatamÈ ca brÈhmaÓa cÈgasampadÈ? Idha brÈhmaÓa kulaputto 
vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati muttacÈgo payatapÈÓi 
vosaggarato yÈcayogo dÈnasaÑvibhÈgarato. AyaÑ vuccati brÈhmaÓa 
cÈgasampadÈ. 

 KatamÈ ca brÈhmaÓa paÒÒÈsampadÈ? Idha brÈhmaÓa kulaputto paÒÒavÈ 
hoti -pa- sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ. AyaÑ vuccati brÈhmaÓa 
paÒÒÈsampadÈ. Ime kho brÈhmaÓa cattÈro dhammÈ kulaputtassa 
samparÈyahitÈya saÑvattanti samparÈyasukhÈyÈti. 

 UÔÔhÈtÈ kammadheyyesu, appamatto vidhÈnavÈ. 
 SamaÑ kappeti jÊvikaÑ, sambhataÑ anurakkhati.  

 Saddho sÊlena sampanno, vadaÒÒ| vÊtamaccharo. 
 NiccaÑ maggaÑ visodheti, sotthÈnaÑ samparÈyikaÑ. 

 Iccete aÔÔha dhammÈ ca, saddhassa gharamesino. 
 AkkhÈtÈ saccanÈmena, ubhayattha sukhÈvahÈ. 

 DiÔÔhadhammahitatthÈya, samparÈyasukhÈya ca. 
 EvametaÑ gahaÔÔhÈnaÑ, cÈgo puÒÒaÑ pavaÉÉhatÊti.  . PaÒcamaÑ. 
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6. Bhayasutta 

 56. “Bhayan”ti * bhikkhave kÈmÈnametaÑ adhivacanaÑ. “Dukkhan”ti 
bhikkhave kÈmanametaÑ adhivacanaÑ. “Rogo”ti bhikkhave kÈmÈnametaÑ 
adhivacanaÑ. “GaÓÉo”ti bhikkhave kÈmÈnametaÑ adhivacanaÑ. “Sallan”ti 
bhikkhave kÈmÈnametaÑ adhivacanaÑ. “Sa~go”ti bhikkhave kÈmÈnametaÑ 
adhivacanaÑ. “Pa~ko”ti bhikkhave kÈmÈnametaÑ adhivacanaÑ. “Gabbho”ti 
bhikkhave kÈmÈnametaÑ adhivacanaÑ. KasmÈ ca bhikkhave “bhayan”ti 
kÈmÈnametaÑ adhivacanaÑ. YasmÈ ca 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. 
“Sallan”ti. “Sa~go”ti. “Pa~ko”ti. “Gabbho”ti kÈmÈnametaÑ adhivacanaÑ. 
YasmÈ ca kÈmarÈgarattÈyaÑ bhikkhave chandarÈgavinibaddho 
diÔÔhadhammikÈpi gabbhÈ na parimuccati, samparÈyikÈpi gabbhÈ na 
parimuccati, tasmÈ “gabbho”ti kÈmÈnametaÑ adhivacanaÑ. 

   BhayaÑ dukkhaÒca rogo ca, gaÓÉo sallaÒca sa~go ca. 
   Pa~ko gabbho ca ubhayaÑ, ete kÈmÈ pavuccanti. 

Yattha satto puthujjano. 

   OtiÓÓo sÈtar|pena, puna gabbhÈya gacchati. 
   Yato ca bhikkhu ÈtÈpÊ, sampajaÒÒaÑ1 na riccati. 

   So imaÑ palipathaÑ duggaÑ, atikkamma tathÈvidho. 
   PajaÑ jÈtijar|petaÑ, phandamÈnaÑ avekkhatÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. PaÔhama Èhuneyyasutta 

 57. AÔÔhahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti 
pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. 
Katamehi aÔÔhahi? Idha bhikkhave bhikkhu sÊlavÈ hoti -pa- samÈdÈya 
sikkhati sikkhÈpadesu. Bahussuto hoti -pa- diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. 
KalyÈÓamitto hoti kalyÈÓasahÈyo 
______________________________________________________________ 
 * Khu 8. 265 piÔÔhepi. 1. SampajaÒÒe (SyÈ, Ka) SaÑ 2. 408 piÔÔhe passitabbaÑ. 

 



 (6) 1. GotamÊvagga 115 

kalyÈÓasampava~ko. SammÈdiÔÔhiko hoti sammÈdassanena samannÈgato. 
CatunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ 
nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. AnekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarati. SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ 
sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. Dibbena cakkhunÈ 
visuddhena atikkantamÈnusakena -pa- yathÈkamm|page satte pajÈnÈti. 
ŒsavÈnaÑ khayÈ -pa- sacchikatvÈ upasampajja viharati. Imehi kho 
bhikkhave aÔÔhahi dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti -pa- 
anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈti.  . SattamaÑ. 
 

8. Dutiya Èhuneyyasutta 

 58. AÔÔhahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti 
-pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katamehi aÔÔhahi? Idha bhikkhave 
bhikkhu sÊlavÈ hoti -pa- samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. Bahussuto hoti 
-pa- diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. ŒraddhavÊriyo viharati, thÈmavÈ 
daÄhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. ŒraÒÒiko hoti 
pantasenÈsano. Aratiratisaho hoti, uppannaÑ aratiÑ abhibhuyya abhibhuyya 
viharati. Bhayabheravasaho hoti, uppannaÑ bhayabheravaÑ abhibhuyya 
abhibhuyya viharati. CatunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. 
ŒsavÈnaÑ khayÈ -pa- sacchikatvÈ upasampajja viharati. Imehi kho 
bhikkhave aÔÔhahi dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo -pa- 
anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. PaÔhamapuggalasutta 

 59. AÔÔhime bhikkhave puggalÈ ÈhuneyyÈ pÈhuneyyÈ dakkhiÓeyyÈ 
aÒjalikaraÓÊyÈ anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katame aÔÔha? SotÈpanno 
sotÈpattiphalasacchikiriyÈya paÔipanno, sakadÈgÈmÊ sakadÈgÈmiphala-
sacchikiriyÈya paÔipanno, anÈgÈmÊ anÈgÈmiphalasacchikiriyÈya paÔipanno, 
arahÈ arahattÈya paÔipanno. Ime kho bhikkhave aÔÔha puggalÈ ÈhuneyyÈ -pa- 
anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈti.
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   CattÈro ca paÔipannÈ, cattÈro ca phale ÔhitÈ. 
   Esa saÑgho ujubh|to, paÒÒÈsÊlasamÈhito. 

   YajamÈnÈnaÑ manussÈnaÑ,  
   PuÒÒapekkhÈna pÈÓinaÑ. 
   KarotaÑ opadhikaÑ puÒÒaÑ,  
   SaÑghe dinnaÑ mahapphalanti.  . NavamaÑ. 

10. Dutiyapuggalasutta 

 60. AÔÔhime bhikkhave puggalÈ ÈhuneyyÈ -pa- anuttaraÑ 
puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katame aÔÔha? SotÈpanno sotÈpattiphalasacchi-
kiriyÈya paÔipanno -pa- arahÈ arahattÈya paÔipanno. Ime kho bhikkhave 
aÔÔha puggalÈ ÈhuneyyÈ -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈti. 

   CattÈro ca paÔipannÈ, cattÈro ca phale ÔhitÈ.  
   Esa saÑgho samukkaÔÔho, sattÈnaÑ aÔÔha puggalÈ. 

   YajamÈnÈnaÑ manussÈnaÑ,  
   PuÒÒapekkhÈna pÈÓinaÑ. 
   KarotaÑ opadhikaÑ puÒÒaÑ,  
   Ettha dinnaÑ mahapphalanti.  . DasamaÑ. 

GotamÊvaggo paÔhamo. 

TassuddÈnaÑ 

   GotamÊ OvÈdaÑ SaÑkhittaÑ, DÊghajÈÓu ca Ujjayo. 
   BhayÈ dve ŒhuneyyÈ ca, dve ca aÔÔha PuggalÈti. 

_____ 
 

(7) 2. Bh|micÈlavagga 

1. IcchÈsutta 

 61. * AÔÔhime bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. 
Katame aÔÔha? Idha bhikkhave bhikkhuno pavivittassa viharato 
nirÈyattavuttino icchÈ uppajjati lÈbhÈya, so uÔÔhahati ghaÔati vÈyamati 
lÈbhÈya, tassa uÔÔhahato ghaÔato vÈyamato lÈbhÈya lÈbho nuppajjati. So tena 
alÈbhena socati kilamati paridevati urattÈÄiÑ kandati sammohaÑ Èpajjati. 
AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu iccho viharati 
______________________________________________________________ 
 * Upari 143 piÔÔhepi. 
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lÈbhÈya, uÔÔhahati ghaÔati vÈyamati lÈbhÈya, na ca lÈbhÊ socÊ ca paridevÊ ca 
cuto ca saddhammÈ. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhuno pavivittassa viharato nirÈyattavuttino 
icchÈ uppajjati lÈbhÈya, so uÔÔhahati ghaÔati vÈyamati lÈbhÈya, tassa 
uÔÔhahato ghaÔato vÈyamato lÈbhÈya lÈbho uppajjati. So tena lÈbhena majjati 
pamajjati pamÈdamÈpajjati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu iccho viharati 
lÈbhÈya, uÔÔhahati ghaÔati vÈyamati lÈbhÈya, lÈbhÊ ca madÊ ca pamÈdÊ ca cuto 
ca saddhammÈ. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhuno pavivittassa viharato nirÈyattavuttino 
icchÈ uppajjati lÈbhÈya, so na uÔÔhahati na ghaÔati na vÈyamati lÈbhÈya, tassa 
anuÔÔhahato aghaÔato avÈyamato lÈbhÈya lÈbho nuppajjati. So tena alÈbhena 
socati kilamati paridevati urattÈÄiÑ kandati sammohaÑ Èpajjati. AyaÑ 
vuccati bhikkhave bhikkhu iccho viharati lÈbhÈya, na uÔÔhahati na ghaÔati na 
vÈyamati lÈbhÈya, na ca lÈbhÊ socÊ ca paridevÊ ca cuto ca saddhammÈ. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhuno pavivittassa viharato nirÈyattavuttino 
icchÈ uppajjati lÈbhÈya, so na uÔÔhahati na ghaÔati na vÈyamati lÈbhÈya, tassa 
anuÔÔhahato aghaÔato avÈyamato lÈbhÈya lÈbho uppajjati. So tena lÈbhena 
majjati pamajjati pamÈdamÈpajjati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu iccho 
viharati lÈbhÈya, na uÔÔhahati na ghaÔati na vÈyamati lÈbhÈya, lÈbhÊ ca madÊ 
ca pamÈdÊ ca cuto ca saddhammÈ. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhuno pavivittassa viharato nirÈyattavuttino 
icchÈ uppajjati lÈbhÈya, so uÔÔhahati ghaÔati vÈyamati lÈbhÈya, tassa 
uÔÔhahato ghaÔato vÈyamato lÈbhÈya lÈbho nuppajjati. So tena alÈbhena na 
socati na kilamati na paridevati na urattÈÄiÑ kandati na sammohaÑ Èpajjati. 
AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu iccho viharati lÈbhÈya, uÔÔhahati ghaÔati 
vÈyamati lÈbhÈya, na ca lÈbhÊ na ca socÊ na ca paridevÊ accuto ca 
saddhammÈ. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhuno pavivittassa viharato nirÈyattavuttino 
icchÈ uppajjati lÈbhÈya, so uÔÔhahati ghaÔati vÈyamati lÈbhÈya, 
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tassa uÔÔhahato ghaÔato vÈyamato lÈbhÈya lÈbho uppajjati. So tena lÈbhena 
na majjati na pamajjati na pamÈdamÈpajjati. AyaÑ vuccati bhikkhave 
bhikkhu iccho viharati lÈbhÈya, uÔÔhahati ghaÔati vÈyamati lÈbhÈya, lÈbhÊ ca 
na ca madÊ na ca pamÈdÊ accuto ca saddhammÈ. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhuno pavivittassa viharato nirÈyattavuttino 
icchÈ uppajjati lÈbhÈya, so na uÔÔhahati na ghaÔati na vÈyamati lÈbhÈya, tassa 
anuÔÔhahato aghaÔato avÈyamato labhÈya lÈbho nuppajjati. So tena alÈbhena 
na socati na kilamati na paridevati na urattÈÄiÑ kandati na sammohaÑ 
Èpajjati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu iccho viharati lÈbhÈya, na 
uÔÔhahati na ghaÔati na vÈyamati lÈbhÈya, na ca lÈbhÊ na ca socÊ na ca 
paridevÊ accuto ca saddhammÈ. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhuno pavivittassa viharato nirÈyattavuttino 
icchÈ uppajjati lÈbhÈya, so na uÔÔhahati na ghaÔati na vÈyamati lÈbhÈya, tassa 
anuÔÔhahato aghaÔato avÈyamato lÈbhÈya lÈbho uppajjati. So tena lÈbhena na 
majjati na pamajjati na pamÈdamÈpajjati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu 
iccho viharati lÈbhÈya, na uÔÔhahati na ghaÔati na vÈyamati lÈbhÈya, lÈbhÊ ca 
na ca madÊ na ca pamÈdÊ accuto ca saddhammÈ. Ime kho bhikkhave aÔÔha 
puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti.  . PaÔÔhamaÑ. 

 
2. AlaÑsutta 

 62. Chahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ attano alaÑ 
paresaÑ. Katamehi chahi? Idha bhikkhave bhikkhu khippanisanti ca hoti 
kusalesu dhammesu. SutÈnaÒca dhammÈnaÑ dhÈraÓajÈtiko1 hoti. 
DhÈtÈnaÒca2 dhammÈnaÑ atth|paparikkhitÈ3 hoti. AtthamaÒÒÈya 
dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammappaÔipanno ca hoti. KalyÈÓavÈco ca 
hoti kalyÈÓavÈkkaraÓo poriyÈ vÈcÈya samannÈgato vissaÔÔhÈya anelagaÄÈya 
atthassa viÒÒÈpaniyÈ. Sandassako ca hoti samÈdapako4 
______________________________________________________________ 
 1. DhÈrakajÈtiko (SÊ, SyÈ, I) Upari145 piÔÔhepi. 2. DhatÈnaÒca (SÊ, SyÈ, I) 
 3. Atth|paparikkhÊ (SÊ, SyÈ, I) 4. SamÈdÈpako (?) 
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samuttejako sampahaÑsako sabrahmacÈrÊnaÑ. Imehi kho bhikkhave chahi 
dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ attano alaÑ paresaÑ. (1) 

 PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ attano alaÑ 
paresaÑ. Katamehi paÒcahi? Idha bhikkhave bhikkhu na heva kho 
khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu. SutÈnaÒca dhammÈnaÑ 
dhÈraÓajÈtiko hoti. DhÈtÈnaÒca dhammÈnaÑ atth|paparikkhitÈ hoti. 
AtthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammappaÔipanno ca hoti. 
KalyÈÓavÈco ca hoti -pa- atthassa viÒÒÈpaniyÈ. Sandassako ca hoti 
samÈdapako samuttejako sampahaÑsako sabrahmacÈrÊnaÑ. Imehi kho 
bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ attano alaÑ 
paresaÑ. (2) 

 Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ attano nÈlaÑ 
paresaÑ. Katamehi cat|hi? Idha bhikkhave bhikkhu khippanisanti ca hoti 
kusalesu dhammesu. SutÈnaÒca dhammÈnaÑ dhÈraÓajÈtiko hoti. DhÈtÈnaÒca 
dhammÈnaÑ atth|paparikkhitÈ hoti. AtthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya 
dhammÈnudhammappaÔipanno ca hoti. No ca kalyÈÓavÈco hoti 
kalyÈÓavÈkkaraÓo poriyÈ vÈcÈya samannÈgato vissaÔÔhÈya anelagaÄÈya 
atthassa viÒÒÈpaniyÈ. No ca sandassako hoti samÈdapako samuttejako 
sampahaÑsako sabrahmacÈrÊnaÑ. Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi 
samannÈgato bhikkhu alaÑ attano nÈlaÑ paresaÑ. (3) 

 Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ paresaÑ nÈlaÑ 
attano. Katamehi cat|hi? Idha bhikkhave bhikkhu khippanisanti ca hoti 
kusalesu dhammesu. SutÈnaÒca dhammÈnaÑ dhÈraÓajÈtiko hoti. No ca 
dhÈtÈnaÑ dhammÈnaÑ atth|paparikkhitÈ hoti. Na ca atthamaÒÒÈya 
dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammappaÔipanno hoti. KalyÈÓavÈco ca hoti 
kalyÈÓavÈkkaraÓo -pa- atthassa viÒÒÈpaniyÈ. Sandassako ca hoti -pa- 
sabrahmacÈrÊnaÑ. Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato 
bhikkhu alaÑ paresaÑ nÈlaÑ attano. (4) 

 TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ attano nÈlaÑ 
paresaÑ. Katamehi tÊhi? Idha bhikkhave bhikkhu na heva kho khippanisanti 
ca hoti kusalesu dhammesu. SutÈnaÒca dhammÈnaÑ dhÈraÓajÈtiko hoti. 
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DhÈtÈnaÒca dhammÈnaÑ atth|paparikkhitÈ hoti. AtthamaÒÒÈya 
dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammappaÔipanno ca hoti. No ca kalyÈÓavÈco 
hoti kalyÈÓavÈkkaraÓo poriyÈ vÈcÈya samannÈgato vissaÔÔhÈya anelagaÄÈya 
atthassa viÒÒÈpaniyÈ. No ca sandassako hoti samÈdapako samuttejako 
sampahaÑsako sabrahmacÈrÊnaÑ. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi 
samannÈgato bhikkhu alaÑ attano nÈlaÑ paresaÑ. (5) 

 TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ paresaÑ nÈlaÑ 
attano. Katamehi tÊhi? Idha bhikkhave bhikkhu na heva kho khippanisanti ca 
hoti kusalesu dhammesu. SutÈnaÒca dhammÈnaÑ dhÈraÓajÈtiko hoti. No ca 
dhÈtÈnaÑ dhammÈnaÑ atth|paparikkhitÈ hoti. Noca atthamaÒÒÈya 
dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammappaÔipanno hoti. KalyÈÓavÈco ca hoti 
-pa- atthassa viÒÒÈpaniyÈ. Sandassako ca hoti samÈdapako samuttejako 
sampahaÑsako sabrahmacÈrÊnaÑ. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi 
samannÈgato bhikkhu alaÑ paresaÑ nÈlaÑ attano. (6) 

 DvÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ attano nÈlaÑ 
paresaÑ. Katamehi dvÊhi? Idha bhikkhave bhikkhu na heva kho 
khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu. No ca sutÈnaÑ dhammÈnaÑ 
dhÈraÓajÈtiko hoti. DhÈtÈnaÒca dhammÈnaÑ atth|paparikkhitÈ hoti. 
AtthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammappaÔipanno ca hoti. No 
ca kalyÈÓavÈco hoti -pa- atthassa viÒÒÈpaniyÈ. No ca sandassako hoti -pa- 
sabrahmacÈrÊnaÑ. Imehi kho bhikkhave dvÊhi dhammehi samannÈgato 
bhikkhu alaÑ attano nÈlaÑ paresaÑ. (7) 

 DvÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ paresaÑ nÈlaÑ 
attano. Katamehi dvÊhi? Idha bhikkhave bhikkhu na heva kho khippanisanti 
ca hoti kusalesu dhammesu. No ca sutÈnaÑ dhammÈnaÑ dhÈraÓajÈtiko hoti. 
No ca dhÈtÈnaÑ dhammÈnaÑ atth|paparikkhitÈ hoti. No ca atthamaÒÒÈya 
dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammappaÔipanno hoti. KalyÈÓavÈco ca hoti 
kalyÈÓavÈkkaraÓo poriyÈ vÈcÈya samannÈgato vissaÔÔhÈya anelagaÄÈya 
atthassa viÒÒÈpaniyÈ. Sandassako ca hoti samÈdapako samuttejako 
sampahaÑsako sabrahmacÈrÊnaÑ. Imehi kho 
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bhikkhave dvÊhi dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ paresaÑ nÈlaÑ 
attanoti. (8).  . DutiyaÑ. 
 

3. SaÑkhittasutta 

 63. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami -pa- 
ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu me 
bhante BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ desetu, yamahaÑ Bhagavato 
dhammaÑ sutvÈ eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto vihareyyan”ti. 
Evameva panidhekacce moghapurisÈ mamaÒÒeva ajjhesanti, dhamme ca 
bhÈsite mamaÒÒeva anubandhitabbaÑ maÒÒantÊti. Desetu me bhante 
BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ, desetu Sugato saÑkhittena dhammaÑ, 
appeva nÈmÈhaÑ Bhagavato bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈneyyaÑ, appeva nÈmÈhaÑ 
Bhagavato bhÈsitassa dÈyÈdo assanti. TasmÈtiha te bhikkhu evaÑ 
sikkhitabbaÑ “ajjhattaÑ me cittaÑ ÔhitaÑ bhavissati susaÓÔhitaÑ, na ca 
uppannÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ cittaÑ pariyÈdÈya ÔhassantÊ”ti. EvaÑ hi te 
bhikkhu sikkhitabbaÑ. 

 Yato kho te bhikkhu ajjhattaÑ cittaÑ ÔhitaÑ hoti susaÓÔhitaÑ, na ca 
uppannÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhanti, tato te bhikkhu 
evaÑ sikkhitabbaÑ “mettÈ me cetovimutti bhÈvitÈ bhavissati bahulÊkatÈ 
yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ”ti. EvaÑ hi te bhikkhu 
sikkhitabbaÑ. 

 Yato kho te bhikkhu ayaÑ samÈdhi evaÑ bhÈvito hoti bahulÊkato, tato 
tvaÑ bhikkhu imaÑ samÈdhiÑ savitakkampi savicÈraÑ1 bhÈveyyÈsi, 
avitakkampi vicÈramattaÑ2 bhÈveyyÈsi, avitakkampi avicÈraÑ3 bhÈveyyÈsi, 
sappÊtikampi bhÈveyyÈsi, nippÊtikampi bhÈveyyÈsi, sÈtasahagatampi 
bhÈveyyÈsi, upekkhÈsahagatampi bhÈveyyÈsi. 

 Yato kho te bhikkhu ayaÑ samÈdhi evaÑ bhÈvito hoti subhÈvito, tato te 
bhikkhu evaÑ sikkhitabbaÑ “karuÓÈ me cetovimutti. MuditÈ me 
cetovimutti. UpekkhÈ me cetovimutti bhÈvitÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SavitakkasavicÈrampi (Ka)  
 2. AvitakkavicÈramattampi (Ka) visuddhi 1. 315 piÔÔhe passitabbaÑ. 
 3. Avitakka-avicÈrampi (Ka)  
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bhavissati bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ”ti. 
EvaÑ hi te bhikkhu sikkhitabbaÑ. 

 Yato kho te bhikkhu ayaÑ samÈdhi evaÑ bhÈvito hoti subhÈvito, tato 
tvaÑ bhikkhu imaÑ samÈdhiÑ savitakkasavicÈrampi bhÈveyyÈsi, 
avitakkavicÈramattampi bhÈveyyÈsi, avitakka-avicÈrampi bhÈveyyÈsi, 
sappÊtikampi bhÈveyyÈsi, nippÊtikampi bhÈveyyÈsi, sÈtasahagatampi 
bhÈveyyÈsi, upekkhÈsahagatampi bhÈveyyÈsi. 

 Yato kho te bhikkhu ayaÑ samÈdhi evaÑ bhÈvito hoti subhÈvito, tato te 
bhikkhu evaÑ sikkhitabbaÑ “kÈye kÈyÈnupassÊ viharissÈmi ÈtÈpÊ sampajÈno 
satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassan”ti. EvaÑ hi te bhikkhu 
sikkhitabbaÑ. 

 Yato kho te bhikkhu ayaÑ samÈdhi evaÑ bhÈvito hoti bahulÊkato, tato 
tvaÑ bhikkhu imaÑ samÈdhiÑ savitakkasavicÈrampi bhÈveyyÈsi, 
avitakkavicÈramattampi bhÈveyyÈsi, avitakka-avicÈrampi bhÈveyyÈsi, 
sappÊtikampi bhÈveyyÈsi, nippÊtikampi bhÈveyyÈsi, sÈtasahagatampi 
bhÈveyyÈsi, upekkhÈsahagatampi bhÈveyyÈsi. 

 Yato kho te bhikkhu ayaÑ samÈdhi evaÑ bhÈvito hoti subhÈvito, tato te 
bhikkhu evaÑ sikkhitabbaÑ “vedanÈsu. Citte. Dhammesu dhammÈnupassÊ 
viharissÈmi ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassan”ti. 
EvaÑ hi te bhikkhu sikkhitabbaÑ. 

 Yato kho te bhikkhu ayaÑ samÈdhi evaÑ bhÈvito hoti bahulÊkato, tato 
tvaÑ bhikkhu imaÑ samÈdhiÑ savitakkasavicÈrampi bhÈveyyÈsi, 
avitakkavicÈramattampi bhÈveyyÈsi, avitakka-avicÈrampi bhÈveyyÈsi, 
sappÊtikampi bhÈveyyÈsi, nippÊtikampi bhÈveyyÈsi, sÈtasahagatampi 
bhÈveyyÈsi, upekkhÈsahagatampi bhÈveyyÈsi. 

 Yato kho te bhikkhu ayaÑ samÈdhi evaÑ bhÈvito hoti subhÈvito, tato 
tvaÑ bhikkhu yena yeneva gagghasi, phÈsuÑyeva gagghasi. Yattha yattha 
Ôhassasi, phÈsuÑyeva Ôhassasi. Yattha yattha nisÊdissasi, phÈsuÑyeva 
nisÊdissasi. Yattha yattha seyyaÑ kappessasi, phÈsuÑyeva seyyaÑ 
kappessasÊti. 
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 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 ca pana so bhikkhu 
arahataÑ ahosÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. GayÈsÊsasutta 

 64. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ GayÈyaÑ viharati GayÈsÊse. Tatra kho 
BhagavÈ bhikkh| Èmantesi -pa-. PubbÈhaÑ bhikkhave sambodhÈ 
anabhisambuddho bodhisattova samÈno obhÈsaÒÒeva kho saÒjÈnÈmi, no ca 
r|pÈni passÈmi. (1) 

 Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “sace kho ahaÑ obhÈsaÒceva 
saÒjÈneyyaÑ, r|pÈni ca passeyyaÑ. EvaÑ me idaÑ ÒÈÓadassanaÑ 
parisuddhataraÑ assÈ”ti. 

 So kho ahaÑ bhikkhave aparena samayena appamatto ÈtÈpÊ pahitatto 
viharanto obhÈsaÒceva saÒjÈnÈmi, r|pÈni ca passÈmi. No ca kho tÈhi 
devatÈhi saddhiÑ santiÔÔhÈmi sallapÈmi sÈkacchaÑ samÈpajjÈmi. (2) 

 Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “sace kho ahaÑ obhÈsaÒceva 
saÒjÈneyyaÑ, r|pÈni ca passeyyaÑ. TÈhi ca devatÈhi saddhiÑ santiÔÔheyyaÑ 
sallapeyyaÑ sÈkacchaÑ samÈpajjeyyaÑ. EvaÑ me idaÑ ÒÈÓadassanaÑ 
parisuddhataraÑ assÈ”ti. 

 So kho ahaÑ bhikkhave aparena samayena appamatto ÈtÈpÊ pahitatto 
viharanto obhÈsaÒceva saÒjÈnÈmi, r|pÈni ca passÈmi. TÈhi ca devatÈhi 
saddhiÑ santiÔÔhÈmi sallapÈmi sÈkacchaÑ samÈpajjÈmi. No ca kho tÈ devatÈ 
jÈnÈmi “imÈ devatÈ amukamhÈ vÈ amukamhÈ vÈ devanikÈyÈ”ti. (3) 
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 Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “sace kho ahaÑ obhÈsaÒceva 
saÒjÈneyyaÑ, r|pÈni ca passeyyaÑ. TÈhi ca devatÈhi saddhiÑ santiÔÔheyyaÑ 
sallapeyyaÑ sÈkacchaÑ samÈpajjeyyaÑ, tÈ ca devatÈ jÈneyyaÑ ‘imÈ devatÈ 
amukamhÈ vÈ amukamhÈ vÈ devanikÈyÈ’ti. EvaÑ me idaÑ ÒÈÓadassanaÑ 
parisuddhataraÑ assÈ”ti. 

 So kho ahaÑ bhikkhave aparena samayena appamatto ÈtÈpÊ pahitatto 
viharanto obhÈsaÒceva saÒjÈnÈmi, r|pÈni ca passÈmi. TÈhi ca devatÈhi 
saddhiÑ santiÔÔhÈmi sallapÈmi sÈkacchaÑ samÈpajjÈmi. TÈ ca devatÈ jÈnÈmi 
“imÈ devatÈ amukamhÈ vÈ amukamhÈ vÈ devanikÈyÈ”ti. No ca kho tÈ 
devatÈ jÈnÈmi “imÈ devatÈ imassa kammassa vipÈkena ito cutÈ tattha 
upapannÈ”ti -pa-. TÈ ca devatÈ jÈnÈmi “imÈ devatÈ imassa kammassa 
vipÈkena ito cutÈ tattha upapannÈ”ti. No ca kho tÈ devatÈ jÈnÈmi “imÈ 
devatÈ imassa kammassa vipÈkena evamÈhÈrÈ 
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvediniyo”ti -pa-. TÈ ca devatÈ jÈnÈmi “imÈ 
devatÈ imassa kammassa vipÈkena evamÈhÈrÈ 
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvediniyo”ti. No ca kho tÈ devatÈ jÈnÈmi “imÈ 
devatÈ evaÑdÊghÈyukÈ evaÑciraÔÔhitikÈ”ti -pa-. TÈ ca devatÈ jÈnÈmi “imÈ 
devatÈ evaÑdÊghÈyukÈ evaÑciraÔÔhitikÈ”ti. No ca kho tÈ devatÈ jÈnÈmi 
“yadi vÈ me imÈhi devatÈhi saddhiÑ sannivutthapubbaÑ, yadi vÈ na 
sannivutthapubban”ti. (4-7) 

 Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “sace kho ahaÑ obhÈsaÒceva 
saÒjÈneyyaÑ, r|pÈni ca passeyyaÑ. TÈhi ca devatÈhi saddhiÑ santiÔÔheyyaÑ 
sallapeyyaÑ sÈkacchaÑ samÈpajjeyyaÑ. TÈ ca devatÈ jÈneyyaÑ ‘imÈ devatÈ 
amukamhÈ vÈ amukamhÈ vÈ devanikÈyÈ’ti. TÈ ca devatÈ jÈneyyaÑ ‘imÈ 
devatÈ imassa kammassa vipÈkena ito cutÈ tattha upapannÈ’ti. TÈ ca devatÈ 
jÈneyyaÑ ‘imÈ devatÈ evamÈhÈrÈ evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvediniyo’ti. TÈ 
ca devatÈ jÈneyyaÑ ‘imÈ devatÈ evaÑdÊghÈyukÈ evaÑciraÔÔhitikÈ’ti. TÈ ca 
devatÈ jÈneyyaÑ ‘yadi vÈ me imÈhi devatÈhi saddhiÑ sannivutthapubbaÑ, 
yadi vÈ na sannivutthapubbanti. EvaÑ me idaÑ ÒÈÓadassanaÑ 
parisuddhataraÑ assÈ”ti. 
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 So kho ahaÑ bhikkhave aparena samayena appamatto ÈtÈpÊ pahitatto 
viharanto obhÈsaÒceva saÒjÈnÈmi, r|pÈni ca passÈmi. TÈhi ca devatÈhi 
saddhiÑ santiÔÔhÈmi sallapÈmi sÈkacchaÑ samÈpajjÈmi. TÈ ca devatÈ jÈnÈmi 
“imÈ devatÈ amukamhÈ vÈ amukamhÈ vÈ devanikÈyÈ”ti. TÈ ca devatÈ 
jÈnÈmi “imÈ devatÈ imassa kammassa vipÈkena ito cutÈ tattha upapannÈ”ti. 
TÈ ca devatÈ jÈnÈmi “imÈ devatÈ evamÈhÈrÈ evaÑsukhadukkhap-
paÔisaÑvediniyo”ti. TÈ ca devatÈ jÈnÈmi “imÈ devatÈ evaÑdÊghÈyukÈ 
evaÑciraÔÔhitikÈ”ti. TÈ ca devatÈ jÈnÈmi “yadi vÈ me devatÈhi saddhiÑ 
sannivutthapubbaÑ, yadi vÈ na sannivutthapubban”ti. (8) 

 YÈvakÊvaÒca me bhikkhave evaÑ aÔÔhaparivaÔÔaÑ 
adhidevaÒÈÓadassanaÑ na suvisuddhaÑ ahosi, neva tÈvÈhaÑ bhikkhave 
sadevake loke samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya 
sadevamanussÈya anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambuddhoti1 
paccaÒÒÈsiÑ. Yato ca kho me bhikkhave evaÑ aÔÔhaparivaÔÔaÑ 
adhidevaÒÈÓadassanaÑ suvisuddhaÑ ahosi. AthÈhaÑ bhikkhave sadevake 
loke samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya 
anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambuddhoti paccaÒÒÈsiÑ. ©ÈÓaÒca pana 
me dassanaÑ udapÈdi, akuppÈ me cetovimutti2, ayamantimÈ jÈti, natthi dÈni 
punabbhavoti.  . CatutthaÑ. 

 
5. AbhibhÈyatanasutta 

 65. * AÔÔhimÈni bhikkhave abhibhÈyatanÈni. KatamÈni aÔÔha? AjjhattaÑ 
r|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni suvaÓÓadubbaÓÓÈni. TÈni 
abhibhuyya “jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti, idaÑ paÔhamaÑ 
abhibhÈyatanaÑ. 

 AjjhattaÑ r|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni 
suvaÓÓadubbaÓÓÈni. TÈni abhibhuyya “jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti, 
idaÑ dutiyaÑ abhibhÈyatanaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Abhisambuddho (SÊ, SyÈ, I) * DÊ 3. 215, 250 piÔÔhesupi; upari 304 piÔÔhepi. 
 2. Vimutti (Ka-SÊ, Ka) 
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 AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni 
suvaÓÓadubbaÓÓÈni. TÈni abhibhuyya “jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti, 
idaÑ tatiyaÑ abhibhÈyatanaÑ. 

 AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni 
suvaÓÓadubbaÓÓÈni. TÈni abhibhuyya “jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti, 
idaÑ catutthaÑ abhibhÈyatanaÑ. 

 AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati nÊlÈni nÊlavaÓÓÈni 
nÊlanidassanÈni nÊlanibhÈsÈni. TÈni abhibhuyya “jÈnÈmi passÈmÊ”ti 
evaÑsaÒÒÊ hoti, idaÑ paÒcamaÑ abhibhÈyatanaÑ. 

 AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati pÊtÈni pÊtavaÓÓÈni 
pÊtanidassanÈni pÊtanibhÈsÈni. TÈni abhibhuyya “jÈnÈmi passÈmÊ”ti 
evaÑsaÒÒÊ hoti, idaÑ chaÔÔhaÑ abhibhÈyatanaÑ. 

 AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati lohitakÈni 
lohitakavaÓÓÈni lohitakanidassanÈni lohitakanibhÈsÈni. TÈni abhibhuyya 
“jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti, idaÑ sattamaÑ abhibhÈyatanaÑ. 

 AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati odÈtÈni odÈtavaÓÓÈni 
odÈtanidassanÈni odÈtanibhÈsÈni. TÈni abhibhuyya “jÈnÈmi passÈmÊ”ti 
evaÑsaÒÒÊ hoti, idaÑ aÔÔhamaÑ abhibhÈyatanaÑ. ImÈni kho bhikkhave aÔÔha 
abhibhÈyatanÈnÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Vimokkhasutta 

 66. AÔÔhime bhikkhave vimokkhÈ. Katame aÔÔha? R|pÊ r|pÈni passati, 
ayaÑ paÔhamo vimokkho. 

 AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ1 r|pÈni passati, ayaÑ dutiyo vimokkho. 

 “Subhan”teva adhimutto hoti, ayaÑ tatiyo vimokkho. 
______________________________________________________________ 
 1. Ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ (SyÈ, I, Ka) DÊ 2. 60, 94; DÊ 3. 217, 251; 
 Upari 161 piÔÔhesu; Ma 2. 205 piÔÔhe ca passitabbaÑ. 
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 Sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ 
nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
upasampajja viharati, ayaÑ catuttho vimokkho. 

 Sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati, ayaÑ paÒcamo vimokkho. 

 Sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati, ayaÑ chaÔÔho vimokkho. 

 Sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
upasampajja viharati, ayaÑ sattamo vimokkho. 

 Sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma 
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati, ayaÑ aÔÔhamo vimokkho. Ime 
kho bhikkhave aÔÔha vimokkhÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. AnariyavohÈrasutta 

 67. AÔÔhime bhikkhave anariyavohÈrÈ. Katame aÔÔha? AdiÔÔhe 
diÔÔhavÈditÈ, asute sutavÈditÈ, amute mutavÈditÈ, aviÒÒÈte viÒÒÈtavÈditÈ, 
diÔÔhe adiÔÔhavÈditÈ, sute asutavÈditÈ, mute amutavÈditÈ, viÒÒÈte 
aviÒÒÈtavÈditÈ. Ime kho bhikkhave aÔÔha anariyavohÈrÈti.  . SattamaÑ. 
 

8. AriyavohÈrasutta 

 68. AÔÔhime bhikkhave ariyavohÈrÈ. Katame aÔÔha? AdiÔÔhe 
adiÔÔhavÈditÈ, asute asutavÈditÈ, amute amutavÈditÈ, aviÒÒÈte aviÒÒÈtavÈditÈ, 
diÔÔhe diÔÔhavÈditÈ, sute sutavÈditÈ, mute mutavÈditÈ, viÒÒÈte viÒÒÈtavÈditÈ. 
Ime kho bhikkhave aÔÔha ariyavohÈrÈti.  . AÔÔhamaÑ. 

 
9. ParisÈsutta 

 69. AÔÔhimÈ bhikkhave parisÈ. KatamÈ aÔÔha? KhattiyaparisÈ 
brÈhmaÓaparisÈ gahapatiparisÈ samaÓaparisÈ CÈtumahÈrÈjikaparisÈ 
TÈvatiÑsaparisÈ mÈraparisÈ brahmaparisÈ. AbhijÈnÈmi kho panÈhaÑ 
bhikkhave 
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anekasataÑ khattiyaparisaÑ upasa~kamitÈ, tatrapi mayÈ 
sannisinnapubbaÒceva sallapitapubbaÒca sÈkacchÈ ca samÈpannapubbÈ. 
Tattha yÈdisako tesaÑ vaÓÓo hoti, tÈdisako mayhaÑ vaÓÓo hoti. YÈdisako 
tesaÑ saro hoti, tÈdisako mayhaÑ saro hoti. DhammiyÈ ca kathÈya 
sandassemi samÈdapemi samuttejemi sampahaÑsemi. BhÈsamÈnaÒca maÑ 
na jÈnanti “ko nu kho ayaÑ bhÈsati devo vÈ manusso vÈ”ti. DhammiyÈ 
kathÈya sandassetvÈ samÈdapetvÈ samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ 
antaradhÈyÈmi. AntarahitaÒca maÑ na jÈnanti “ko nu kho ayaÑ antarahito 
devo vÈ manusso vÈ”ti. 

 AbhijÈnÈmi kho panÈhaÑ bhikkhave anekasataÑ brÈhmaÓaparisaÑ -pa- 
GahapatiparisaÑ. SamaÓaparisaÑ. CÈtumahÈrÈjikaparisaÑ. 
TÈvatiÑsaparisaÑ. MÈraparisaÑ. BrahmaparisaÑ upasa~kamitÈ. Tatrapi 
mayÈ sannisinnapubbaÒceva sallapitapubbaÒca sÈkacchÈ ca 
samÈpannapubbÈ. Tattha yÈdisako tesaÑ vaÓÓo hoti, tÈdisako mayhaÑ 
vaÓÓo hoti. YÈdisako tesaÑ saro hoti, tÈdisako mayhaÑ saro hoti. 
DhammiyÈ ca kathÈya sandassemi samÈdapemi samuttejemi sampahaÑsemi. 
BhÈsamÈnaÒca maÑ na jÈnanti “ko nu kho ayaÑ bhÈsati devo vÈ manusso 
vÈ”ti. DhammiyÈ kathÈya sandassetvÈ samÈdapetvÈ samuttejetvÈ 
sampahaÑsetvÈ antaradhÈyÈmi. AntarahitaÒca maÑ na jÈnanti “ko nu kho 
ayaÑ antarahito devo vÈ manusso vÈ”ti. ImÈ kho bhikkhave aÔÔha parisÈti.  . 
NavamaÑ. 
 

10. Bh|micÈlasutta 

 70. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya VesÈliÑ piÓÉÈya pÈvisi, VesÈliyaÑ piÓÉÈya caritvÈ 
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi 
“gaÓhÈhi Œnanda nisÊdanaÑ, yena CÈpÈlaÑ cetiyaÑ1 tenupasa~kamissÈma 
divÈvihÈrÈyÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato paÔissutvÈ 
nisÊdanaÑ ÈdÈya BhagavantaÑ piÔÔhito piÔÔhito anubandhi. 
______________________________________________________________ 
 1. PÈvÈlacetiyaÑ (SyÈ), CÈpÈlacetiyaÑ (I, Ka) 
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 Atha kho BhagavÈ yena CÈpÈlaÑ cetiyaÑ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ 
ŒnandaÑ Èmantesi “ramaÓÊyÈ Œnanda VesÈlÊ, ramaÓÊyaÑ UdenaÑ cetiyaÑ, 
ramaÓÊyaÑ GotamakaÑ cetiyaÑ, ramaÓÊyaÑ SattambaÑ cetiyaÑ, 
ramaÓÊyaÑ BahuputtakaÑ cetiyaÑ, ramaÓÊyaÑ SÈrandadaÑ cetiyaÑ, 
ramaÓÊyaÑ CÈpÈlaÑ cetiyaÑ. Yassa kassaci Œnanda cattÈro iddhipÈdÈ 
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ, 
Èka~khamÈno so Œnanda kappaÑ vÈ tiÔÔheyya kappÈvasesaÑ vÈ. 
TathÈgatassa kho Œnanda cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ 
vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ, Èka~khamÈno Œnanda TathÈgato 
kappaÑ vÈ tiÔÔheyya kappÈvasesaÑ vÈ”ti. Evampi kho ÈyasmÈ Œnando 
BhagavatÈ oÄÈrike nimitte kayiramÈne oÄÈrike obhÈse kayiramÈne nÈsakkhi 
paÔivijjhituÑ, na BhagavantaÑ yÈci “tiÔÔhatu bhante BhagavÈ kappaÑ, 
tiÔÔhatu Sugato kappaÑ bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya 
atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnan”ti. YathÈ taÑ mÈrena 
pariyuÔÔhitacitto. 

 Dutiyampi kho BhagavÈ -pa-. Tatiyampi kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ 
ŒnandaÑ Èmantesi “ramaÓÊyÈ Œnanda VesÈlÊ, ramaÓÊyaÑ UdenaÑ cetiyaÑ, 
ramaÓÊyaÑ GotamakaÑ cetiyaÑ, ramaÓÊyaÑ SattambaÑ cetiyaÑ, 
ramaÓÊyaÑ BahuputtakaÑ cetiyaÑ, ramaÓÊyaÑ SÈrandadaÑ cetiyaÑ, 
ramaÓÊyaÑ CÈpÈlaÑ cetiyaÑ. Yassa kassaci Œnanda cattÈro iddhipÈdÈ 
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ, 
Èka~khamÈno so Œnanda kappaÑ vÈ tiÔÔheyya kappÈvasesaÑ vÈ. 
TathÈgatassa kho Œnanda cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvitÈ -pa- Èka~khamÈno 
Œnanda TathÈgato kappaÑ vÈ tiÔÔheyya, kappÈvasesaÑ vÈ”ti. Evampi kho 
ÈyasmÈ Œnando BhagavatÈ oÄÈrike nimitte kayiramÈne oÄÈrike obhÈse 
kayiramÈne nÈsakkhi paÔivijjhituÑ, na BhagavantaÑ yÈci “tiÔÔhatu bhante 
BhagavÈ kappaÑ, tiÔÔhatu Sugato kappaÑ bahujanahitÈya bahujanasukhÈya 
lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnan”ti. YathÈ taÑ 
mÈrena pariyuÔÔhitacitto. 
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 Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “gaccha tvaÑ1 
Œnanda, yassa dÈni kÈlaÑ maÒÒasÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando 
Bhagavato paÔissutvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ 
katvÈ Bhagavato avid|re aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisÊdi. Atha kho mÈro 
pÈpimÈ acirapakkante Èyasmante Œnande BhagavantaÑ etadavoca– 

 ParinibbÈtudÈni bhante BhagavÈ, parinibbÈtu Sugato. ParinibbÈnakÈlo 
dÈni bhante Bhagavato. BhÈsitÈ kho panesÈ bhante BhagavatÈ vÈcÈ “na 
tÈvÈhaÑ pÈpima parinibbÈyissÈmi, yÈva me bhikkh| na sÈvakÈ bhavissanti 
viyattÈ vinÊtÈ visÈradÈ pattayogakkhemÈ2 bahussutÈ dhammadharÈ 
dhammÈnudhammappaÔipannÈ sÈmÊcippaÔipannÈ anudhammacÈrino sakaÑ 
ÈcariyakaÑ uggahetvÈ Ècikkhissanti desessanti paÒÒapessanti paÔÔhapessanti 
vivarissanti vibhajissanti uttÈnÊkarissanti, uppannaÑ parappavÈdaÑ 
sahadhammena suniggahitaÑ niggahetvÈ sappÈÔihÈriyaÑ dhammaÑ 
desessantÊ”ti. Etarahi bhante bhikkhu Bhagavato sÈvakÈ viyattÈ vinÊtÈ 
visÈradÈ pattayogakkhemÈ bahussutÈ dhammadharÈ 
dhammÈnudhammappaÔipannÈ sÈmÊcippaÔipannÈ anudhammacÈrino sakaÑ 
ÈcariyakaÑ uggahetvÈ Ècikkhanti desenti paÒÒapenti paÔÔhapenti vivaranti 
vibhajanti uttÈnÊkaronti, uppannaÑ parappavÈdaÑ sahadhammena 
suniggahitaÑ niggahetvÈ sappÈÔihÈriyaÑ dhammaÑ desenti. 

 ParinibbÈtu dÈni bhante BhagavÈ, parinibbÈtu Sugato. ParinibbÈnakÈlo 
dÈni bhante Bhagavato. BhÈsitÈ kho panesÈ bhante BhagavatÈ vÈcÈ “na 
tÈvÈhaÑ pÈpima parinibbÈyissÈmi, yÈva me bhikkhuniyo na sÈvikÈ 
bhavissanti -pa- yÈva me upÈsakÈ na sÈvakÈ bhavissanti -pa-. YÈva me 
upÈsikÈ na sÈvikÈ bhavissanti viyattÈ vinÊtÈ visÈradÈ pattayogakkhemÈ 
bahussutÈ dhammadharÈ dhammÈnudhammappaÔipannÈ sÈmÊcippaÔipannÈ 
anudhammacÈriniyo sakaÑ ÈcariyakaÑ uggahetvÈ Ècikkhissanti desessanti 
paÒÒapessanti paÔÔhapessanti vivarissanti vibhajissanti uttÈnÊkarissanti, 
uppannaÑ parappavÈdaÑ sahadhammena suniggahitaÑ niggahetvÈ 
sappÈÔihÈriyaÑ dhammaÑ desessantÊ”ti. Etarahi bhante upÈsikÈ Bhagavato 
sÈvikÈ viyattÈ vinÊtÈ visÈradÈ pattayogakkhemÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Gaccha kho tvaÑ (SaÑ 3. 228 piÔÔhe) Khu 1. 152 piÔÔhepi passitabbaÑ. 
 2. IdaÑ padaÑ DÊ 2. 87 piÔÔhe ca SaÑ 3. 228 piÔÔhe ca na dissati. 
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bahussutÈ dhammadharÈ dhammÈnudhammappaÔipannÈ sÈmÊcippaÔipannÈ 
anudhammacÈriniyo sakaÑ ÈcariyakaÑ uggahetvÈ Ècikkhanti desenti 
paÒÒapenti paÔÔhapenti vivaranti vibhajanti uttÈnÊkaronti, uppannaÑ 
parappavÈdaÑ sahadhammena suniggahitaÑ niggahetvÈ sappÈÔihÈriyaÑ 
dhammaÑ desenti. 

 ParinibbÈtu dÈni bhante BhagavÈ, parinibbÈtu Sugato. ParinibbÈnakÈlo 
dÈni bhante Bhagavato. BhÈsitÈ kho panesÈ bhante BhagavatÈ vÈcÈ “na 
tÈvÈhaÑ pÈpima parinibbÈyissÈmi, yÈva me idaÑ brahmacariyaÑ na 
iddhaÒceva bhavissati phÊtaÒca vitthÈrikaÑ bÈhujaÒÒaÑ puthubh|taÑ yÈva 
devamanussehi suppakÈsitan”ti. Etarahi bhante Bhagavato brahmacariyaÑ 
iddhaÒceva phÊtaÒca vitthÈrikaÑ bÈhujaÒÒaÑ puthubh|taÑ yÈva 
devamanussehi suppakÈsitaÑ. 

 ParinibbÈtu dÈni bhante BhagavÈ, parinibbÈtu Sugato. ParinibbÈnakÈlo 
dÈni bhante Bhagavatoti. Appossukko tvaÑ pÈpima hohi, naciraÑ 
TathÈgatassa parinibbÈnaÑ bhavissati, ito tiÓÓaÑ mÈsÈnaÑ accayena 
TathÈgato parinibbÈyissatÊti. 

 Atha kho BhagavÈ CÈpÈle cetiye sato sampajÈno Èyusa~khÈraÑ ossaji, 
ossaÔÔhe ca BhagavatÈ Èyusa~khÈre mahÈbh|micÈlo ahosi bhiÑsanako 
salomahaÑso, devadundubhiyo ca phaliÑsu. Atha kho BhagavÈ etamattaÑ 
viditvÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ udÈnaÑ udÈnesi– 

  “TulamatulaÒca sambhavaÑ, bhavasa~khÈramavassaji Muni. 
  Ajjhattarato samÈhito, abhindi kavacamivattasambhavan”ti. 

 Atha kho Èyasmato Œnandassa etadahosi “mahÈ vatÈyaÑ bh|micÈlo, 
sumahÈ vatÈyaÑ bh|micÈlo bhiÑsanako salomahaÑso, devadundubhiyo ca 
phaliÑsu. Ko nu kho hetu ko paccayo mahato bh|micÈlassa pÈtubhÈvÈyÈ”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “mahÈ vatÈyaÑ bhante 
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bh|micÈlo, sumahÈ vatÈyaÑ bhante bh|micÈlo bhiÑsanako salomahaÑso, 
devadundubhiyo ca phaliÑsu. Ko nu kho bhante hetu ko paccayo mahato 
bh|micÈlassa pÈtubhÈvÈyÈ”ti. 

 AÔÔhime Œnanda het| aÔÔha paccayÈ mahato bh|micÈlassa pÈtubhÈvÈya. 
Katame aÔÔha? AyaÑ Œnanda mahÈpathavÊ udake patiÔÔhitÈ, udakaÑ vÈte 
patiÔÔhitaÑ, vÈto ÈkÈsaÔÔho hoti. So Œnanda samayo, yaÑ mahÈvÈtÈ vÈyanti, 
mahÈvÈtÈ vÈyantÈ udakaÑ kampenti, udakaÑ kampitaÑ pathaviÑ kampeti. 
AyaÑ Œnanda paÔhamo hetu paÔhamo paccayo mahato bh|micÈlassa 
pÈtubhÈvÈya. 

 Puna caparaÑ Œnanda samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ iddhimÈ cetovasippatto 
devatÈ vÈ mahiddhikÈ mahÈnubhÈvÈ, tassa parittÈ pathavÊsaÒÒÈ bhÈvitÈ hoti 
appamÈÓÈ ÈposaÒÒÈ. So imaÑ pathaviÑ kampeti sa~kampeti sampakampeti 
sampavedheti. AyaÑ Œnanda dutiyo hetu dutiyo paccayo mahato 
bh|micÈlassa pÈtubhÈvÈya. 

 Puna caparaÑ Œnanda yadÈ bodhisatto TusitÈ kÈyÈ cavitvÈ sato 
sampajÈno mÈtukucchiÑ okkamati, tadÈyaÑ pathavÊ kampati sa~kampati 
sampakampati sampavedhati. AyaÑ Œnanda tatiyo hetu tatiyo paccayo 
mahato bh|micÈlassa pÈtubhÈvÈya. 

 Puna caparaÑ Œnanda yadÈ bodhisatto sato sampajÈno mÈtukucchismÈ 
nikkhamati, tadÈyaÑ pathavÊ kampati sa~kampati sampakampati 
sampavedhati. AyaÑ Œnanda catuttho hetu catuttho paccayo mahato 
bh|micÈlassa pÈtubhÈvÈya. 

 Puna caparaÑ Œnanda yadÈ TathÈgato anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ 
abhisambujjhati, tadÈyaÑ pathavÊ kampati sa~kampati sampakampati 
sampavedhati, ayaÑ Œnanda paÒcamo hetu paÒcamo paccayo mahato 
bh|micÈlassa pÈtubhÈvÈya. 

 Puna caparaÑ Œnanda yadÈ TathÈgato anuttaraÑ dhammacakkaÑ 
pavatteti. TadÈyaÑ pathavÊ kampati sa~kampati sampakampati 
sampavedhati. AyaÑ Œnanda chaÔÔho hetu chaÔÔho paccayo mahato 
bh|micÈlassa pÈtubhÈvÈya.
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 Puna caparaÑ Œnanda yadÈ TathÈgato sato sampajÈno Èyusa~khÈraÑ 
ossajjati, tadÈyaÑ pathavÊ kampati sa~kampati sampakampati sampavedhati. 
AyaÑ Œnanda sattamo hetu sattamo paccayo mahato bh|micÈlassa 
pÈtubhÈvÈya. 

 Puna caparaÑ Œnanda yadÈ TathÈgato anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ 
parinibbÈyati, tadÈyaÑ pathavÊ kampati sa~kampati sampakampati 
sampavedhati. AyaÑ Œnanda aÔÔhamo hetu aÔÔhamo paccayo mahato 
bh|micÈlassa pÈtubhÈvÈya. Ime kho Œnanda aÔÔha het| aÔÔha paccayÈ 
mahato bh|micÈlassa pÈtubhÈvÈyÈti.  . DasamaÑ. 

Bh|micÈlavaggo dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   IcchÈ AlaÒca SaÑkhittaÑ, GayÈ AbhibhunÈ saha. 
   Vimokkho dve ca VohÈrÈ, ParisÈ Bh|micÈlenÈti. 

_____ 
 

(8) 3. Yamakavagga 
 

1. PaÔhamasaddhÈsutta 

 71. Saddho ca1 bhikkhave bhikkhu hoti, no ca2 sÊlavÈ, evaÑ so 
tena~gena aparip|ro hoti. Tena taÑ a~gaÑ parip|retabbaÑ “kintÈhaÑ 
saddho ca assaÑ sÊlavÈ cÈ”ti. Yato ca kho bhikkhave bhikkhu saddho ca 
hoti sÊlavÈ ca, evaÑ so tena~gena parip|ro hoti. 

 Saddho ca bhikkhave bhikkhu hoti sÊlavÈ ca, no ca bahussuto, evaÑ so 
tena~gena aparip|ro hoti. Tena taÑ a~gaÑ parip|retabbaÑ “kintÈhaÑ 
saddho ca assaÑ sÊlavÈ ca bahussuto cÈ”ti. Yato ca kho bhikkhave bhikkhu 
saddho ca hoti sÊlavÈ ca bahussuto ca, evaÑ so tena~gena parip|ro hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. Saddho (SyÈ) ettheva. Upari 170, 264 piÔÔhesupi. 
 2. No (SyÈ) evamuparipi “no”tveva dissati. 
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 Saddho ca bhikkhave bhikkhu hoti sÊlavÈ ca bahussuto ca, no ca 
dhammakathiko -pa- dhammakathiko ca, no ca parisÈvacaro -pa- 
parisÈvacaro ca, no ca visÈrado parisÈya dhammaÑ deseti -pa- visÈrado ca 
parisÈya dhammaÑ deseti, no ca catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ 
-pa- catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ 
nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ, no ca ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharati, evaÑ so tena~gena aparip|ro hoti. Tena taÑ a~gaÑ 
parip|retabbaÑ “kintÈhaÑ saddho ca assaÑ sÊlavÈ ca bahussuto ca 
dhammakathiko ca parisÈvacaro ca, visÈrado ca parisÈya dhammaÑ 
deseyyaÑ, catunnaÒca jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ assaÑ akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ, 
ÈsavÈnaÒca khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihareyyan”ti. 

 Yato ca kho bhikkhave bhikkhu saddho ca hoti sÊlavÈ ca bahussuto ca 
dhammakathiko ca parisÈvacaro ca, visÈrado ca parisÈya dhammaÑ deseti, 
catunnaÒca jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ 
nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ, ÈsavÈnaÒca khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharati, evaÑ so tena~gena parip|ro hoti. Imehi kho 
bhikkhave aÔÔhahi dhammehi samannÈgato bhikkhu samantapÈsÈdiko ca hoti 
sabbÈkÈraparip|ro cÈti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. DutiyasaddhÈsutta 

 72. Saddho ca bhikkhave bhikkhu hoti, no ca sÊlavÈ, evaÑ so tena~gena 
aparip|ro hoti. Tena taÑ a~gaÑ parip|retabbaÑ “kintÈhaÑ saddho ca assaÑ 
sÊlavÈ cÈ”ti. Yato ca kho bhikkhave bhikkhu saddho ca hoti sÊlavÈ ca, evaÑ 
so tena~gena parip|ro hoti. 

 Saddho ca bhikkhave bhikkhu hoti sÊlavÈ ca, no ca bahussuto -pa- 
bahussuto ca, no ca dhammakathiko -pa- dhammakathiko ca, no ca 
parisÈvacaro -pa- parisÈvacaro ca, no ca visÈrado parisÈya dhammaÑ 
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Deseti -pa- visÈrado ca parisÈya dhammaÑ deseti, no ca ye te santÈ 
vimokkhÈ atikkamma r|pe ÈruppÈ, te kÈyena phusitvÈ viharati -pa- ye te 
santÈ vimokkhÈ atikkamma r|pe ÈruppÈ, te kÈyena phusitvÈ viharati, no ca 
ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati, evaÑ so tena~gena 
aparip|ro hoti. Tena taÑ a~gaÑ parip|retabbaÑ “kintÈhaÑ saddho ca assaÑ 
sÊlavÈ ca bahussuto ca dhammakathiko ca parisÈvacaro ca, visÈrado ca 
parisÈya dhammaÑ deseyyaÑ, ye te santÈ vimokkhÈ atikkamma r|pe 
ÈruppÈ, te kÈyena phusitvÈ vihareyyaÑ, ÈsavÈnaÒca khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja vihareyyan”ti. 

 Yato ca kho bhikkhave bhikkhu saddho ca hoti sÊlavÈ ca bahussuto ca 
dhammakathiko ca parisÈvacaro ca, visÈrado ca parisÈya dhammaÑ deseti, 
ye te santÈ vimokkhÈ attikkamma r|pe ÈruppÈ, te ca kÈyena phusitvÈ 
viharati, ÈsavÈnaÒca khayÈ -pa- sacchikatvÈ upasampajja viharati, evaÑ so 
tena~gena parip|ro hoti. Imehi kho bhikkhave aÔÔhahi dhammehi sammÈgato 
bhikkhu samantapÈsÈdiko ca hoti sabbÈkÈraparip|ro cÈti.  . DutiyaÑ. 
 

3. PaÔhamamaraÓassatisutta 

 73. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ NÈtike1 viharati GiÒjakÈvasathe. Tatra 
kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti. “Bhante”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 
______________________________________________________________ 
 1. NÈdike (SÊ, SyÈ), NÈÔike (I) AÑ 2. 268 piÔÔhepi 
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jÊveyyaÑ, Bhagavato sÈsanaÑ manasi kareyyaÑ, bahu1 vata me kataÑ 
assÈ”ti. EvaÑ kho ahaÑ bhante bhÈvemi maraÓassatinti. (1) 

 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. (2) 

 AÒÒataro kho bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “ahampi kho bhante 
bhÈvemi maraÓassatin”ti. YathÈ kathaÑ pana tvaÑ bhikkhu bhÈvesi 
maraÓassatinti. Idha mayhaÑ bhante evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ 
upaÉÉhadivasaÑ jÊveyyaÑ, Bhagavato sÈsanaÑ manasi kareyyaÑ, bahu vata 
me kataÑ assÈ”ti. EvaÑ kho ahaÑ bhante bhÈvemi maraÓassatinti. (3) 

 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 ekapiÓÉapÈtaÑ bhuÒjÈmi, Bhagavato sÈsanaÑ manasi 
kareyyaÑ, bahu vata me kataÑ assÈ”ti. EvaÑ kho ahaÑ bhante bhÈvemi 
maraÓassatinti. (4) 

 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 upaÉÉhapiÓÉapÈtaÑ bhuÒjÈmi, Bhagavato sÈsanaÑ 
manasi kareyyaÑ, bahu vata me kataÑ assÈ”ti. EvaÑ kho ahaÑ bhante 
bhÈvemi maraÓassatinti. (5) 

 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~khÈditvÈ2 ajjhoharÈmi, 
______________________________________________________________ 
 1. BahuÑ (SÊ, I) 2. Sa~kharitvÈ (Ka) 
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Bhagavato sÈsanaÑ manasi kareyyaÑ, bahu vata me kataÑ assÈ”ti. EvaÑ 
kho ahaÑ bhante bhÈvemi maraÓassatinti. (6) 

 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~khÈditvÈ1 ajjhoharÈmi, Bhagavato 
sÈsanaÑ manasi kareyyaÑ, bahu vata me kataÑ assÈ”ti. EvaÑ kho ahaÑ 
bhante bhÈvemi maraÓassatinti. (7) 

 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. (8) 

 EvaÑ vutte BhagavÈ te bhikkh| etadavoca–yvÈyaÑ2 bhikkhave 
bhikkhu evaÑ maraÓassatiÑ bhÈveti “aho vatÈhaÑ rattindivaÑ jÊveyyaÑ, 
Bhagavato sÈsanaÑ manasi kareyyaÑ, bahu vata me kataÑ assÈ”ti. Yo 
cÈyaÑ3 bhikkhave bhikkhu evaÑ maraÓassatiÑ bhÈveti “aho vatÈhaÑ 
divasaÑ jÊveyyaÑ, Bhagavato sÈsanaÑ manasi kareyyaÑ, bahu vata me 
kataÑ assÈ”ti. Yo cÈyaÑ3 bhikkhave bhikkhu evaÑ maraÓassatiÑ bhÈveti 
“aho vatÈhaÑ upaÉÉhadivasaÑ jÊveyyaÑ, Bhagavato sÈsanaÑ manasi 
kareyyaÑ, bahu vata me kataÑ assÈ”ti. Yo cÈyaÑ3 bhikkhave bhikkhu 
evaÑ maraÓassatiÑ bhÈveti “aho vatÈhaÑ tadantaraÑ jÊveyyaÑ, yadantaraÑ 
ekapiÓÉapÈtaÑ bhuÒjÈmi, Bhagavato sÈsanaÑ manasi kareyyaÑ, bahu vata 
me kataÑ assÈ”ti. Yo cÈyaÑ3 bhikkhave bhikkhu evaÑ maraÓassatiÑ 
bhÈveti “aho vatÈhaÑ tadantaraÑ jÊveyyaÑ, yadantaraÑ upaÉÉhapiÓÉapÈtaÑ 
bhuÒjÈmi, Bhagavato sÈsanaÑ manasi kareyyaÑ, bahu vata me kataÑ 
assÈ”ti. Yo cÈyaÑ3 bhikkhave bhikkhu evaÑ maraÓassatiÑ bhÈveti “aho 
vatÈhaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Sa~kharitvÈ (Ka) 2. Yo cÈyaÑ (Ka-SÊ) 
 3. Yo pÈyaÑ (Ka) AÑ 2. 269 piÔÔhe passitabbaÑ. 
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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. YocÈyaÑ2 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 bhÈvayissÈma ÈsavÈnaÑ khayÈyÈ”ti, evaÑ hi vo 
bhikkhave sikkhitabbanti.  . TatiyaÑ. 
 

4. DutiyamaraÓassatisutta 

 74. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ NÈtike viharati GiÒjakÈvasathe. Tatra kho 
BhagavÈ bhikkh| Èmantesi -pa-. 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 patihitÈya3 iti paÔisaÒcikkhati 
“bahukÈ kho me paccayÈ maraÓassa, ahi vÈ maÑ ÉaÑseyya, vicchiko vÈ 
maÑ ÉaÑseyya, satapadÊ vÈ maÑ ÉaÑseyya, tena me assa kÈlakiriyÈ, so 
mama assa4 antarÈyo. UpakkhalitvÈ vÈ papateyyaÑ, bhattaÑ vÈ me bhuttaÑ 
byÈpajjeyya, pittaÑ vÈ me kuppeyya, semhaÑ vÈ me kuppeyya, satthakÈ vÈ 
me vÈtÈ 
______________________________________________________________ 
  1. Yo cÈyaÑ (SyÈ), yo ca kho yaÑ (Ka) 2. Yo pÈyaÑ (Ka) 
 3. PaÔihitÈya (I), (AÑ 2. 270 piÔÔhepi passitabbaÑ) 4. Mamassa (AÑ 2. 271 piÔÔhe) 
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kuppeyyuÑ, manussÈ vÈ maÑ upakkameyyuÑ, amanussÈ vÈ maÑ 
upakkameyyuÑ, tena me assa kÈlakiriyÈ, so mama assa 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 ÉaÑseyya, 
vicchiko vÈ maÑ ÉaÑseyya, satapadÊ vÈ maÑ ÉaÑseyya, tena me assa 
kÈlakiriyÈ, so mama assa antarÈyo. UpakkhalitvÈ vÈ papateyyaÑ, bhattaÑ 
vÈ me bhuttaÑ byÈpajjeyya, pittaÑ vÈ me kuppeyya, semhaÑ vÈ me 
kuppeyya, satthakÈ vÈ me vÈtÈ kuppeyyuÑ, manussÈ vÈ maÑ 
upakkameyyuÑ, amanussÈ vÈ maÑ upakkameyyuÑ, tena me assa 
kÈlakiriyÈ, so mama assa 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 
mepÈpakÈ akusalÈ dhammÈ appahÊnÈ, ye me assu divÈ kÈlaÑ karontassa 
antarÈyÈyÈ”ti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ tenava pÊtipÈmojjena vihÈtabbaÑ 
ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu. EvaÑ bhÈvitÈ kho bhikkhave 
maraÓassati evaÑ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ 
amatapariyosÈnÈti.  . CatutthaÑ. 
 

5. PaÔhamasampadÈsutta 

 75. AÔÔhimÈ bhikkhave sampadÈ. KatamÈ aÔÔha? * UÔÔhÈnasampadÈ 
ÈrakkhasampadÈ kalyÈÓamittatÈ samajÊvitÈ saddhÈsampadÈ sÊlasampadÈ 
cÈgasampadÈ paÒÒÈsampadÈ. ImÈ kho bhikkhave aÔÔha sampadÈti. 

 UÔÔhÈtÈ kammadheyyesu, appamatto vidhÈnavÈ. 
 SamaÑ kappeti jÊvikaÑ, sambhataÑ anurakkhati.  

 Saddho sÊlena sampanno, vadaÒÒ| vÊtamaccharo. 
 NiccaÑ maggaÑ visodheti, sotthÈnaÑ samparÈyikaÑ. 

 Icchete aÔÔha dhammÈ ca, saddhassa gharamesino. 
 AkkhÈtÈ saccanÈmena, ubhayattha sukhÈvahÈ. 

 DiÔÔhadhammahitatthÈya, samparÈyasukhÈya ca. 
 EvametaÑ gahaÔÔhÈnaÑ, cÈgo puÒÒaÑ pavaÉÉhatÊti.  . PaÒcamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 * HeÔÔhÈ 107, 111 piÔÔhesupi. 
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6. DutiyasampadÈsutta 

 76. AÔÔhimÈ bhikkhave sampadÈ. KatamÈ aÔÔha? UÔÔhÈnasampadÈ 
ÈrakkhasampadÈ kalyÈÓamittatÈ samajÊvitÈ saddhÈsampadÈ sÊlasampadÈ 
cÈgasampadÈ paÒÒÈsampadÈ. KatamÈ ca bhikkhave uÔÔhÈnasampadÈ? Idha 
bhikkhave kulaputto yena kammaÔÔhÈnena jÊvitaÑ kappeti yadi kasiyÈ yadi 
vaÓijjÈya yadi gorakkhena yadi issattena yadi rÈjaporisena yadi 
sippaÒÒatarena. Tattha dakkho hoti analaso tatrupÈyÈya vÊmaÑsÈya 
samannÈgato alaÑ kÈtuÑ alaÑ saÑvidhÈtunti. AyaÑ vuccati bhikkhave 
uÔÔhÈnasampadÈ. 

 KatamÈ ca bhikkhave ÈrakkhasampadÈ? Idha bhikkhave kulaputtassa 
bhogÈ honti uÔÔhÈnavÊriyÈdhigatÈ bÈhÈbalaparicitÈ sedÈvakkhittÈ dhammikÈ 
dhammaladdhÈ, te Èrakkhena guttiyÈ sampÈdeti “kintime bhoge neva rÈjÈno 
hareyyuÑ, na corÈ hareyyuÑ, na aggi Éaheyya, na udakaÑ vaheyya, na 
appiyÈ dÈyÈdÈ hareyyun”ti. AyaÑ vuccati bhikkhave ÈrakkhasampadÈ. 

 KatamÈ ca bhikkhave kalyÈÓamittatÈ? Idha bhikkhave kulaputto 
yasmiÑ gÈme vÈ nigame vÈ paÔivasati, tattha ye te honti gahapatÊ vÈ 
gahapatiputtÈ vÈ daharÈ vÈ vuddhasÊlino vuddhÈ vÈ vuddhasÊlino 
saddhÈsampannÈ sÊlasampannÈ cÈgasampannÈ paÒÒÈsampannÈ, tehi saddhiÑ 
santiÔÔhati sallapati sÈkacchaÑ samÈpajjati, yathÈr|pÈnaÑ 
saddhÈsampannÈnaÑ saddhÈsampadaÑ anusikkhati, yathÈr|pÈnaÑ 
sÊlasampannÈnaÑ sÊlasampadaÑ anusikkhati, yathÈr|pÈnaÑ 
cÈgasampannÈnaÑ cÈgasampadaÑ anusikkhati, yathÈr|pÈnaÑ 
paÒÒÈsampannÈnaÑ paÒÒÈsampadaÑ anusikkhati. AyaÑ vuccati bhikkhave 
kalyÈÓamittatÈ. 

 KatamÈ ca bhikkhave samajÊvitÈ? Idha bhikkhave kulaputto ÈyaÒca 
bhogÈnaÑ viditvÈ vayaÒca bhogÈnaÑ viditvÈ samaÑ jÊvikaÑ kappeti 
nÈccogÈÄhaÑ nÈtihÊnaÑ “evaÑ me Èyo vayaÑ pariyÈdÈya Ôhassati, na ca me 
vayo ÈyaÑ pariyÈdÈya ÔhassatÊ”ti. SeyyathÈpi bhikkhave tulÈdhÈro vÈ 
tulÈdhÈrantevÈsÊ vÈ tulaÑ paggahetvÈ jÈnÈti “ettakena vÈ onataÑ ettakena vÈ 
unnatan”ti. EvamevaÑ kho bhikkhave kulaputto ÈyaÒca bhogÈnaÑ viditvÈ 
vayaÒca bhogÈnaÑ viditvÈ samaÑ jÊvikaÑ kappeti nÈccogÈÄhaÑ nÈtihÊnaÑ 
“evaÑ me Èyo vayaÑ pariyÈdÈya Ôhassati, na ca me vayo ÈyaÑ pariyÈdÈya 
ÔhassatÊ”ti. SacÈyaÑ bhikkhave 
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kulaputto appÈyo samÈno uÄÈraÑ jÊvikaÑ kappeti, tassa bhavanti vattÈro 
“udumbarakhÈdÊvÈyaÑ kulaputto bhoge khÈdatÊ”ti. Sace panÈyaÑ bhikkhave 
kulaputto mahÈyo samÈno kasiraÑ jÊvikaÑ kappeti, tassa bhavanti vattÈro 
“ajeÔÔhamaraÓaÑvÈyaÑ kulaputto marissatÊ”ti. Yato ca khoyaÑ bhikkhave 
kulaputto ÈyaÒca bhogÈnaÑ viditvÈ vayaÒca bhogÈnaÑ viditvÈ samaÑ 
jÊvikaÑ kappeti nÈccogÈÄhaÑ nÈtihÊnaÑ “evaÑ me Èyo vayaÑ pariyÈdÈya 
Ôhassati, na ca me vayo ÈyaÑ pariyÈdÈya ÔhassatÊ”ti. AyaÑ vuccati 
bhikkhave samajÊvitÈ. 

 KatamÈ ca bhikkhave saddhÈsampadÈ? Idha bhikkhave kulaputto 
saddho hoti, saddahati TathÈgatassa bodhiÑ “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. AyaÑ vuccati bhikkhave 
saddhÈsampadÈ. 

 KatamÈ ca bhikkhave sÊlasampadÈ? Idha bhikkhave kulaputto pÈÓÈtipÈtÈ 
paÔivirato hoti -pa- surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti. AyaÑ 
vuccati bhikkhave sÊlasampadÈ. 

 KatamÈ ca bhikkhave cÈgasampadÈ? Idha bhikkhave kulaputto 
vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati -pa- yÈcayogo 
dÈnasaÑvibhÈgarato. AyaÑ vuccati bhikkhave cÈgasampadÈ. 

 KatamÈ ca bhikkhave paÒÒÈsampadÈ? Idha bhikkhave kulaputto 
paÒÒavÈ hoti -pa- sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ. AyaÑ vuccati bhikkhave 
paÒÒÈsampadÈ. ImÈ kho bhikkhave aÔÔha sampadÈti. 

 UÔÔhÈtÈ kammadheyyesu, appamatto vidhÈnavÈ. 
 SamaÑ kappeti jÊvikaÑ, sambhataÑ anurakkhati. 

 Saddho sÊlena sampanno, vadaÒÒ| vÊtamaccharo. 
 NiccaÑ maggaÑ visodheti, sotthÈnaÑ samparÈyikaÑ. 

 Iccete aÔÔha dhammÈ ca, saddhassa gharamesino. 
 AkkhÈtÈ saccanÈmena, ubhayattha sukhÈvahÈ. 

 DiÔÔhadhammahitatthÈya, samparÈyasukhÈya ca. 
 EvametaÑ gahaÔÔhÈnaÑ, cÈgo puÒÒaÑ pavaÉÉhatÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 

 



 (8) 3. Yamakavagga 143 

7. IcchÈsutta 

 77. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi "Èvuso bhikkhavo”ti. 
“Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ 
SÈriputto etadavoca– 

 * AÔÔhime Èvuso puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame aÔÔha? 
IdhÈvuso bhikkhuno pavivittassa viharato nirÈyattavuttino icchÈ uppajjati 
lÈbhÈya, so uÔÔhahati ghaÔati vÈyamati lÈbhÈya, tassa uÔÔhahato ghaÔato 
vÈyamato lÈbhÈya lÈbho nuppajjati. So tena alÈbhena socati kilamati 
paridevati urattÈÄiÑ kandati sammohaÑ Èpajjati. AyaÑ vuccatÈvuso bhikkhu 
iccho viharati lÈbhÈya, uÔÔhahati ghaÔati vÈyamati lÈbhÈya, na ca lÈbhÊ socÊ 
ca paridevÊ ca cuto ca saddhammÈ. 

 Idha panÈvuso bhikkhuno pavivittassa viharato nirÈyattavuttino icchÈ 
uppajjati lÈbhÈya, so uÔÔhahati ghaÔati vÈyamati lÈbhÈya, tassa uÔÔhahato 
ghaÔato vÈyamato lÈbhÈya lÈbho uppajjati. So tena lÈbhena majjati pamajjati 
pamÈdamÈpajjati. AyaÑ vuccatÈvuso bhikkhu iccho viharati lÈbhÈya, 
uÔÔhahati ghaÔati vÈyamati lÈbhÈya, lÈbhÊ ca madÊ ca pamÈdÊ ca cuto ca 
saddhammÈ. 

 Idha panÈvuso bhikkhuno pavivittassa viharato nirÈyattavuttino icchÈ 
uppajjati lÈbhÈya, so na uÔÔhahati na ghaÔati na vÈyamati lÈbhÈya, tassa 
anuÔÔhahato aghaÔato avÈyamato lÈbhÈya lÈbho nuppajjati. So tena alÈbhena 
socati kilamati paridevati urattÈÄiÑ kandati sammohaÑ Èpajjati. AyaÑ 
vuccatÈvuso bhikkhu iccho viharati lÈbhÈya, na uÔÔhahati na ghaÔati na 
vÈyamati lÈbhÈya, na ca lÈbhÊ socÊ ca paridevÊ ca cuto ca saddhammÈ. 

 Idha panÈvuso bhikkhuno pavivittassa viharato nirÈyattavuttino icchÈ 
uppajjati lÈbhÈya, so na uÔÔhahati na ghaÔati na vÈyamati lÈbhÈya, tassa 
anuÔÔhahato aghaÔato avÈyamato lÈbhÈya lÈbho uppajjati. So tena lÈbhena 
majjati pamajjati pamÈdamÈpajjati. AyaÑ vuccatÈvuso bhikkhu iccho 
viharati lÈbhÈya, na uÔÔhahati 
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na ghaÔati na vÈyamati lÈbhÈya, lÈbhÊ ca madÊ ca pamÈdÊ ca cuto ca 
saddhammÈ. 

 Idha panÈvuso bhikkhuno pavivittassa viharato nirÈyattavuttino icchÈ 
uppajjati lÈbhÈya, so uÔÔhahati ghaÔati vÈyamati lÈbhÈya, tassa uÔÔhahato 
ghaÔato vÈyamato lÈbhÈya lÈbho nuppajjati. So tena alÈbhena na socati na 
kilamati na paridevati na urattÈÄiÑ kandati na sammohaÑ Èpajjati. AyaÑ 
vuccatÈvuso bhikkhu iccho viharati lÈbhÈya, uÔÔhahati ghaÔati vÈyamati 
lÈbhÈya, na ca lÈbhÊ na ca socÊ na ca paridevÊ accuto ca saddhammÈ. 

 Idha panÈvuso bhikkhuno pavivittassa viharato nirÈyattavuttino icchÈ 
uppajjati lÈbhÈya, so uÔÔhahati ghaÔati vÈyamati lÈbhÈya, tassa uÔÔhahato 
ghaÔato vÈyamato lÈbhÈya lÈbho uppajjati. So tena lÈbhena na majjati na 
pamajjati na pamÈdamÈpajjati. AyaÑ vuccatÈvuso bhikkhu iccho viharati 
lÈbhÈya, uÔÔhahati ghaÔati vÈyamati lÈbhÈya, lÈbhÊ ca na ca madÊ na ca 
pamÈdÊ accuto ca saddhammÈ. 

 Idha panÈvuso bhikkhuno pavivittassa viharato nirÈyattavuttino icchÈ 
uppajjati lÈbhÈya, so na uÔÔhahati na ghaÔati na vÈyamati lÈbhÈya, tassa 
anuÔÔhahato aghaÔato avÈyamato lÈbhÈya lÈbho nuppajjati. So tena alÈbhena 
na socati na kilamati na paridevati na urattÈÄiÑ kandati na sammohaÑ 
Èpajjati. AyaÑ vuccatÈvuso bhikkhu iccho viharati lÈbhÈya, na uÔÔhahati na 
ghaÔati na vÈyamati lÈbhÈya, na ca lÈbhÊ na ca socÊ na ca paridevÊ accuto ca 
saddhammÈ. 

 Idha panÈvuso bhikkhuno pavivittassa viharato nirÈyattavuttino icchÈ 
uppajjati lÈbhÈya, so na uÔÔhahati na ghaÔati na vÈyamati lÈbhÈya, tassa 
anuÔÔhahato aghaÔato avÈyamato lÈbhÈya lÈbho uppajjati. So tena lÈbhena na 
majjati na pamajjati na pamÈdamÈpajjati. AyaÑ vuccatÈvuso bhikkhu iccho 
viharati lÈbhÈya, na uÔÔhahati na ghaÔati na vÈyamati lÈbhÈya, lÈbhÊ ca na ca 
madÊ na ca pamÈdÊ accuto ca saddhammÈ. Ime kho Èvuso aÔÔha puggalÈ 
santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti.  . SattamaÑ. 
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8. AlaÑsutta 

 78. * Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi -pa-. ChahÈvuso 
dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ attano alaÑ paresaÑ. Katamehi 
chahi? IdhÈvuso bhikkhu khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu. 
SutÈnaÒca dhammÈnaÑ dhÈraÓajÈtiko hoti. DhÈtÈnaÒca dhammÈnaÑ 
atth|paparikkhitÈ hoti. AtthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya 
dhammÈnudhammappaÔipanno ca hoti. KalyÈÓavÈco ca hoti 
kalyÈÓavÈkkaraÓo poriyÈ vÈcÈya samannÈgato vissaÔÔhÈya anelagaÄÈya 
atthassa viÒÒÈpaniyÈ. Sandassako ca hoti samÈdapako samuttejako 
sampahaÑsako sabrahmacÈrÊnaÑ. Imehi kho Èvuso chahi dhammehi 
samannÈgato bhikkhu alaÑ attano alaÑ paresaÑ. 

 PaÒcahÈvuso dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ attano alaÑ 
paresaÑ. Katamehi paÒcahi? IdhÈvuso bhikkhu na heva kho khippanisanti 
ca hoti kusalesu dhammesu. SutÈnaÒca dhammÈnaÑ dhÈraÓajÈtiko hoti. 
DhÈtÈnaÒca dhammÈnaÑ atth|paparikkhitÈ hoti. AtthamaÒÒÈya 
dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammappaÔipanno ca hoti. KalyÈÓavÈco ca 
hoti -pa-. Sandassako ca hoti -pa- sabrahmacÈrÊnaÑ. Imehi kho Èvuso 
paÒcahi dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ attano alaÑ paresaÑ. 

 Cat|hÈvuso dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ attano nÈlaÑ 
paresaÑ. Katamehi cat|hi? IdhÈvuso bhikkhu khippanisanti ca hoti kusalesu 
dhammesu. SutÈnaÒca dhammÈnaÑ dhÈraÓajÈtiko hoti. DhÈtÈnaÒca 
dhammÈnaÑ atth|paparikkhitÈ hoti. AtthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya 
dhammÈnudhammappaÔipanno ca hoti. No ca kalyÈÓavÈco hoti -pa-. No ca 
sandassako hoti -pa- sabrahmacÈrÊnaÑ. Imehi kho Èvuso cat|hi dhammehi 
samannÈgato bhikkhu alaÑ attano nÈlaÑ paresaÑ. 

 Cat|hÈvuso dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ paresaÑ nÈlaÑ 
attano. Katamehi cat|hi? IdhÈvuso bhikkhu khippanisanti ca hoti kusalesu 
dhammesu. SutÈnaÒca dhammÈnaÑ dhÈraÓajÈtiko hoti. No ca dhÈtÈnaÑ 
dhammÈnaÑ atth|paparikkhitÈ hoti. No ca atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya 
dhammÈnudhammappaÔipanno hoti. KalyÈÓavÈco ca hoti -pa- 
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sandassako ca hoti sabrahmacÈrÊnaÑ. Imehi kho Èvuso cat|hi dhammehi 
samannÈgato bhikkhu alaÑ paresaÑ nÈlaÑ attano. 

 TÊhÈvuso dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ attano nÈlaÑ paresaÑ. 
Katamehi tÊhi? IdhÈvuso bhikkhu na heva kho khippanisanti ca hoti kusalesu 
dhammesu. SutÈnaÒca dhammÈnaÑ dhÈraÓajÈtiko hoti. DhÈtÈnaÒca 
dhammÈnaÑ atth|paparikkhitÈ hoti. AtthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya 
dhammÈnudhammappaÔipanno ca hoti. No ca kalyÈÓavÈco hoti -pa-. No ca 
sandassako hoti -pa- sabrahmacÈrÊnaÑ. Imehi kho Èvuso tÊhi dhammehi 
samannÈgato bhikkhu alaÑ attano nÈlaÑ paresaÑ. 

 TÊhÈvuso dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ paresaÑ nÈlaÑ attano. 
Katamehi tÊhi? IdhÈvuso bhikkhu na heva kho khippanisanti ca hoti kusalesu 
dhammesu. SutÈnaÒca dhammÈnaÑ dhÈraÓajÈtiko hoti. No ca dhÈtÈnaÑ 
dhammÈnaÑ atth|paparikkhitÈ hoti. No ca atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya 
dhammÈnudhammappaÔipanno hoti. KalyÈÓavÈco ca hoti -pa- atthassa 
viÒÒÈpaniyÈ. Sandassako ca hoti sabrahmacÈrÊnaÑ. Imehi kho Èvuso tÊhi 
dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ paresaÑ nÈlaÑ attano. 

 DvÊhÈvuso dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ attano nÈlaÑ 
paresaÑ. Katamehi dvÊhi? IdhÈvuso bhikkhu na heva kho khippanisanti ca 
hoti kusalesu dhammesu. No ca sutÈnaÑ dhammÈnaÑ dhÈraÓajÈtiko hoti. 
DhÈtÈnaÒca dhammÈnaÑ atth|paparikkhitÈ hoti. AtthamaÒÒÈya 
dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammappaÔipanno ca hoti. No ca kalyÈÓavÈco 
hoti -pa-. No ca sandassako hoti -pa- sabrahmacÈrÊnaÑ. Imehi kho Èvuso 
dvÊhi dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ attano nÈlaÑ paresaÑ. 

 DvÊhÈvuso dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ paresaÑ nÈlaÑ 
attano. Katamehi dvÊhi? IdhÈvuso bhikkhu na heva kho khippanisanti ca hoti 
kusalesu dhammesu. No ca sutÈnaÑ dhammÈnaÑ dhÈraÓajÈtiko hoti. No ca 
dhÈtÈnaÑ dhammÈnaÑ atth|paparikkhitÈ hoti. No ca atthamaÒÒÈya 
dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammappaÔipanno hoti. KalyÈÓavÈco ca hoti 
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kalyÈÓavÈkkaraÓo poriyÈ vÈcÈya samannÈgato vissaÔÔhÈya anelagaÄÈya 
atthassa viÒÒÈpaniyÈ. Sandassako ca hoti samÈdapako samuttejako 
sampahaÑsako sabrahmacÈrÊnaÑ. Imehi kho Èvuso dvÊhi dhammehi 
samannÈgato bhikkhu alaÑ paresaÑ nÈlaÑ attanoti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. ParihÈnasutta 

 79. AÔÔhime bhikkhave dhammÈ sekhassa bhikkhuno parihÈnÈya 
saÑvattanti. Katame aÔÔha? KammÈrÈmatÈ bhassÈrÈmatÈ niddÈrÈmatÈ 
sa~gaÓikÈrÈmatÈ indriyesu aguttadvÈratÈ bhojane amattaÒÒutÈ 
saÑsaggÈrÈmatÈ papaÒcÈrÈmatÈ. Ime kho bhikkhave aÔÔha dhammÈ sekhassa 
bhikkhuno parihÈnÈya saÑvattanti. 

 AÔÔhime bhikkhave dhammÈ sekhassa bhikkhuno aparihÈnÈya 
saÑvattanti. Katame aÔÔha? Na kammÈrÈmatÈ na bhassÈrÈmatÈ na 
niddÈrÈmatÈ na sa~gaÓikÈrÈmatÈ indriyesu guttadvÈratÈ bhojane mattaÒÒutÈ 
asaÑsaggÈrÈmatÈ nippapaÒcÈrÈmatÈ. Ime kho bhikkhave aÔÔha dhammÈ 
sekhassa bhikkhuno aparihÈnÈya saÑvattantÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. KusÊtÈrambhavatthusutta 

 80. * AÔÔhimÈni bhikkhave kusÊtavatth|ni. KatamÈni aÔÔha? Idha 
bhikkhave bhikkhunÈ kammaÑ kattabbaÑ hoti. Tassa evaÑ hoti “kammaÑ 
kho me kattabbaÑ bhavissati, kammaÑ kho pana me karontassa kÈyo 
kilamissati, handÈhaÑ nipajjÈmÊ”ti. So nipajjati, na vÊriyaÑ Èrabhati 
appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya. 
IdaÑ bhikkhave paÔhamaÑ kusÊtavatthu. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhunÈ kammaÑ kataÑ hoti. Tassa evaÑ 
hoti “ahaÑ kho kammaÑ akÈsiÑ, kammaÑ kho pana me karontassa kÈyo 
kilanto, handÈhaÑ nipajjÈmÊ”ti. So nipajjati, na vÊriyaÑ Èrabhati appattassa 
pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya. IdaÑ 
bhikkhave dutiyaÑ kusÊtavatthu. 
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 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhunÈ maggo gantabbo hoti. Tassa evaÑ 
hoti “maggo me gantabbo bhavissati, maggaÑ kho pana me gacchantassa 
kÈyo kilamissati, handÈhaÑ nipajjÈmÊ”ti. So nipajjati, na vÊriyaÑ Èrabhati 
appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya. 
IdaÑ bhikkhave tatiyaÑ kusÊtavatthu. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhunÈ maggo gato hoti. Tassa evaÑ hoti 
“ahaÑ kho maggaÑ agamÈsiÑ, maggaÑ kho pana me gacchantassa kÈyo 
kilanto, handÈhaÑ nipajjÈmÊ”ti. So nipajjati, na vÊriyaÑ Èrabhati appattassa 
pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya. IdaÑ 
bhikkhave catutthaÑ kusÊtavatthu. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya 
caranto na labhati l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ 
pÈrip|riÑ. Tassa evaÑ hoti “ahaÑ kho gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya 
caranto nÈlatthaÑ l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ 
pÈrip|riÑ, tassa me kÈyo kilanto akammaÒÒo, handÈhaÑ nipajjÈmÊ”ti. So 
nipajjati, na vÊriyaÑ Èrabhati -pa-. IdaÑ bhikkhave paÒcamaÑ kusÊtavatthu. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya 
caranto labhati l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ pÈrip|riÑ. 
Tassa evaÑ hoti “ahaÑ kho gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya caranto 
alatthaÑ l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ pÈrip|riÑ, tassa 
me kÈyo garuko akammaÒÒo mÈsÈcitaÑ maÒÒe, handÈhaÑ nipajjÈmÊ”ti. So 
nipajjati, na vÊriyaÑ Èrabhati -pa-. IdaÑ bhikkhave chaÔÔhaÑ kusÊtavatthu. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhuno uppanno hoti appamattako ÈbÈdho. 
Tassa evaÑ hoti “uppanno kho me ayaÑ appamattako ÈbÈdho, atthi kappo 
nipajjituÑ, handÈhaÑ nipajjÈmÊ”ti. So nipajjati, na vÊriyaÑ Èrabhati -pa-. 
IdaÑ bhikkhave sattamaÑ kusÊtavatthu. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu gilÈnÈ vuÔÔhito1 hoti, aciravuÔÔhito 
gelaÒÒÈ. Tassa evaÑ hoti “ahaÑ kho gilÈnÈ vuÔÔhito, aciravuÔÔhito gelaÒÒÈ, 
tassa me kÈyo dubbalo akammaÒÒo, handÈhaÑ 
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nipajjÈmÊ”ti. So nipajjati, na vÊriyaÑ Èrabhati appattassa pattiyÈ 
anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya. IdaÑ bhikkhave 
aÔÔhamaÑ kusÊtavatthu. ImÈni kho bhikkhave aÔÔha kusÊtavatth|ni. 

 * AÔÔhimÈni bhikkhave Èrambhavatth|ni. KatamÈni aÔÔha? Idha 
bhikkhave bhikkhunÈ kammaÑ kattabbaÑ hoti. Tassa evaÑ hoti “kammaÑ 
kho me kattabbaÑ bhavissati, kammaÑ kho mayÈ karontena na sukaraÑ 
BuddhÈnaÑ sÈsanaÑ manasi kÈtuÑ, handÈhaÑ paÔikacceva vÊriyaÑ 
ÈrabhÈmi appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa 
sacchikiriyÈyÈ”ti. So vÊriyaÑ Èrabhati appattassa pattiyÈ anadhigatassa 
adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya. IdaÑ bhikkhave paÔhamaÑ 
Èrambhavatthu. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhunÈ kammaÑ kataÑ hoti. Tassa evaÑ 
hoti “ahaÑ kho kammaÑ akÈsiÑ, kammaÑ kho panÈhaÑ karonto 
nÈsakkhiÑ BuddhÈnaÑ sÈsanaÑ manasi kÈtuÑ, handÈhaÑ vÊriyaÑ ÈrabhÈmi 
appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa 
sacchikiriyÈyÈ”ti. So vÊriyaÑ Èrabhati. IdaÑ bhikkhave dutiyaÑ 
Èrambhavatthu. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhunÈ maggo gantabbo hoti. Tassa evaÑ 
hoti “maggo kho me gantabbo bhavissati, maggaÑ kho pana me 
gacchantena na sukaraÑ BuddhÈnaÑ sÈsanaÑ manasi kÈtuÑ, handÈhaÑ 
vÊriyaÑ -pa-”. IdaÑ bhikkhave tatiyaÑ Èrambhavatthu. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhunÈ maggo gato hoti. Tassa evaÑ hoti 
“ahaÑ kho maggaÑ agamÈsiÑ, maggaÑ kho panÈhaÑ gacchanto nÈsakkhiÑ 
BuddhÈnaÑ sÈsanaÑ manasi kÈtuÑ, handÈhaÑ vÊriyaÑ ÈrabhÈmi -pa-”. 
IdaÑ bhikkhave catutthaÑ Èrambhavatthu. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya 
caranto na labhati l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ 
pÈrip|riÑ. Tassa evaÑ hoti “ahaÑ kho gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya 
caranto nÈlatthaÑ l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ 
pÈrip|riÑ, tassa me kÈyo lahuko kammaÒÒo, handÈhaÑ vÊriyaÑ ÈrabhÈmi 
-pa-”. IdaÑ bhikkhave paÒcamaÑ Èrambhavatthu. 
______________________________________________________________ 
 * DÊ 3. 212, 247 piÔÔhesupi.
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 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya 
caranto labhati l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ pÈrip|riÑ. 
Tassa evaÑ hoti “ahaÑ kho gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya caranto 
alatthaÑ l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ pÈrip|riÑ, tassa 
me kÈyo balavÈ kammaÒÒo, handÈhaÑ vÊriyaÑ ÈrabhÈmi -pa-”. IdaÑ 
bhikkhave chaÔÔhaÑ Èrambhavatthu. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhuno uppanno hoti appamattako ÈbÈdho. 
Tassa evaÑ hoti “uppanno kho me ayaÑ appamattako ÈbÈdho. ®hÈnaÑ kho 
panetaÑ vijjati, yaÑ me ÈbÈdho pavaÉÉheyya, handÈhaÑ paÔikacceva 
vÊriyaÑ ÈrabhÈmi -pa-”. IdaÑ bhikkhave sattamaÑ Èrambhavatthu. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu gilÈnÈ vuÔÔhito hoti, aciravuÔÔhito 
gelaÒÒÈ, tassa evaÑ hoti “ahaÑ kho gilÈnÈ vuÔÔhito, aciravuÔÔhito gelaÒÒÈ. 
®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ me ÈbÈdho paccudÈvatteyya, handÈhaÑ 
paÔikacceva vÊriyaÑ ÈrabhÈmi appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya 
asacchikatassa sacchikiriyÈyÈ”ti. So vÊriyaÑ Èrabhati appattassa pattiyÈ 
anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya. IdaÑ bhikkhave 
aÔÔhamaÑ Èrambhavatthu. ImÈni kho bhikkhave aÔÔha Èrambhavatth|nÊti.  . 
DasamaÑ. 

Yamakavaggo tatiyo. 
 

TassuddÈnaÑ  

   Dve SaddhÈ dve MaraÓassatÊ, dve SampadÈ athÈpare. 
   IcchÈ AlaÑ ParihÈnaÑ, KusÊtÈrambhavatth|nÊti. 

_____ 
 

(9) 4. Sativagga 
 

1. SatisampajaÒÒasutta 

 81. SatisampajaÒÒe bhikkhave asati satisampajaÒÒavipannassa 
hat|panisaÑ hoti hirottappaÑ, hirottappe asati hirottappavipannassa 
hat|paniso hoti indriyasaÑvaro, indriyasaÑvare asati 
indriyasaÑvaravipannassa hat|panisaÑ 
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hoti sÊlaÑ, sÊle asati sÊlavipannassa pat|paniso hoti sammÈsamÈdhi, 
sammÈsamÈdhimhi asati sammÈsamÈdhivipannassa hat|panisaÑ hoti 
yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ, yathÈbh|taÒÈÓadassane asati 
yathÈbh|taÒÈÓadassanavipannassa hat|paniso hoti nibbidÈvirogo, 
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 satisampajaÒÒe asati 
satisampajaÒÒavipannassa hat|panisaÑ hoti hirottappaÑ, hirottappe asati 
hirottappavipannassa hat|paniso hoti -pa- vimuttiÒÈÓadassanaÑ. 

 SatisampajaÒÒe bhikkhave sati satisampajaÒÒasampannassa 
upanisasampannaÑ hoti hirottappaÑ, hirottappe 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|taÒÈÓadassanasampannassa upanisasampanno hoti nibbidÈvirÈgo, 
nibbidÈvirÈge sati nibbidÈvirÈgasampannassa upanisasampanaÑ hoti 
vimuttiÒÈÓadassanaÑ. SeyyathÈpi bhikkhave rukkho sÈkhÈpalÈsasampanno 
tassa papaÔikÈpi pÈrip|riÑ gacchati, tacopi pheggupi sÈropi pÈrip|riÑ 
gacchati. EvamevaÑ kho bhikkhave satisampajaÒÒe sati 
satisampajaÒÒasampannassa upanisasampannaÑ hoti hirottappaÑ, hirottappe 
sati hirottappasampannassa upanisasampanno hoti -pa- 
vimuttiÒÈÓadassananti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. PuÓÓiyasutta 

 82. Atha kho ÈyasmÈ PuÓÓiyo yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ PuÓÓiyo BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante 
hetu ko paccayo, yena appekadÈ TathÈgataÑ dhammadesanÈ paÔibhÈti, 
appekadÈ na paÔibhÈtÊ”ti. Saddho ca PuÓÓiya bhikkhu hoti no 
cupasa~kamitÈ, neva TathÈgataÑ dhammadesanÈ paÔibhÈti. Yato ca 
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kho PuÓÓiya bhikkhu saddho ca hoti upasa~kamitÈ ca, evaÑ TathÈgataÑ 
dhammadesanÈ paÔibhÈti. Saddho ca PuÓÓiya bhikkhu hoti upasa~kamitÈ ca, 
no ca payirupÈsitÈ -pa- payirupÈsitÈ ca, no ca paripucchitÈ. ParipucchitÈ ca, 
no ca ohitasoto dhammaÑ suÓÈti. Ohitasoto ca dhammaÑ suÓÈti, no ca 
sutvÈ dhammaÑ dhÈreti. SutvÈ ca dhammaÑ dhÈreti, no ca dhÈtÈnaÑ 
dhammÈnaÑ atthaÑ upaparikkhati. DhÈtÈnaÒca dhammÈnaÑ atthaÑ 
upaparikkhati, no ca atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya 
dhammÈnudhammappaÔipanno hoti, neva tÈva TathÈgataÑ dhammadesanÈ 
paÔibhÈti. 

 Yato ca kho PuÓÓiya bhikkhu saddho ca hoti upasa~kamitÈ ca 
payirupÈsitÈ ca paripucchitÈ ca, ohitasoto ca dhammaÑ suÓÈti sutvÈ ca 
dhammaÑ dhÈreti, dhÈtÈnaÒca dhammÈnaÑ atthaÑ upaparikkhati, 
atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammappaÔipanno ca hoti, 
evaÑ TathÈgataÑ dhammadesanÈ paÔibhÈti. Imehi kho PuÓÓiya aÔÔhahi 
dhammehi samannÈgatÈ1 ekantapaÔibhÈnÈ2 TathÈgataÑ dhammadesanÈ 
hotÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. M|lakasutta 

 83. * Sace bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ puccheyyuÑ 
“kiÑm|lakÈ Èvuso sabbe dhammÈ, kiÑsambhavÈ sabbe dhammÈ, 
kiÑsamudayÈ sabbe dhammÈ, kiÑsamosaraÓÈ sabbe dhammÈ, kiÑpamukhÈ 
sabbe dhammÈ, kiÑ adhipateyyÈ sabbe dhammÈ, kiÑuttarÈ sabbe dhammÈ, 
kiÑsÈrÈ sabbe dhammÈ”ti. EvaÑ puÔÔhÈ tumhe bhikkhave tesaÑ 
aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ kinti byÈkareyyÈthÈti. BhagavaÑm|lakÈ no 
bhante dhammÈ, BhagavaÑnettikÈ BhagavaÑpaÔisaraÓÈ. SÈdhu bhante 
BhagavantaÑyeva paÔibhÈtu etassa bhÈsitassa attho, Bhagavato sutvÈ 
bhikkh| dhÈressantÊti. Tena hi bhikkhave desessÈmi, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ 
manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato 
paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–sace bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ 
evaÑ puccheyyuÑ “kiÑ m|lakÈ Èvuso sabbe dhammÈ, kiÑsambhavÈ sabbe 
dhammÈ, kiÑsamudayÈ sabbe dhammÈ, kiÑsamosaraÓÈ sabbe dhammÈ. 
KiÑpamukhÈ sabbe 
______________________________________________________________ 
 1. SamannÈgato (SÊ, I), samannÈgataÑ (SyÈ, Ka) 
 2. EkantapaÔibhÈnaÑ (sabbattha) upari 380 piÔÔhe pana passitabbaÑ.  
 * Upari 190, 340 piÔÔhesupi passitabbaÑ. 
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dhammÈ, kiÑ adhipateyyÈ sabbe dhammÈ, kiÑ uttarÈ sabbe dhammÈ, 
kiÑsÈrÈ sabbe dhammÈ”ti. EvaÑ puÔÔhÈ tumhe bhikkhave tesaÑ 
aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ byÈkareyyÈtha “chandam|lakÈ Èvuso 
sabbe dhammÈ, manasikÈrasambhavÈ sabbe dhammÈ, phassasamudayÈ 
sabbe dhammÈ, vedanÈsamosaraÓÈ sabbe dhammÈ, samÈdhippamukhÈ sabbe 
dhammÈ, satÈdhipateyyÈ sabbe dhammÈ, paÒÒuttarÈ sabbe dhammÈ, 
vimuttisÈrÈ sabbe dhammÈ”ti. EvaÑ puÔÔhÈ tumhe bhikkhave tesaÑ 
aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ byÈkareyyÈthÈti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Corasutta 

 84. AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgato mahÈcoro khippaÑ 
pariyÈpajjati, na ciraÔÔhitiko hoti. Katamehi aÔÔhahi? Appaharantassa 
paharati, anavasesaÑ Èdiyati, itthiÑ hanati, kumÈriÑ d|seti, pabbajitaÑ 
vilumpati, rÈjakosaÑ vilumpati, accÈsanne kammaÑ karoti, na ca 
nidhÈnakusalo hoti. Imehi kho bhikkhave aÔÔhaha~gehi samannÈgato 
mahÈcoro khippaÑ pariyÈpajjati, na ciraÔÔhitiko hoti. 

 AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgato mahÈcoro na khippaÑ 
pariyÈpajjati, ciraÔÔhitiko hoti. Katamehi aÔÔhahi? Na appaharantassa 
paharati, na anavasesaÑ Èdiyati, na itthiÑ hanati, na kumÈriÑ d|seti, na 
pabbajitaÑ vilumpati, na rÈjakosaÑ vilumpati, na accÈsanne kammaÑ 
karoti, nidhÈnakusalo ca hoti. Imehi kho bhikkhave aÔÔhaha~gehi 
samannÈgato mahÈcoro na khippaÑ pariyÈpajjati, ciraÔÔhitiko hotÊti.  . 
CatutthaÑ. 
 

5. SamaÓasutta 

 85. “SamaÓo”ti bhikkhave TathÈgatassetaÑ adhivacanaÑ Arahato 
SammÈsambuddhassa. “BrÈhmaÓo”ti bhikkhave TathÈgatassetaÑ 
adhivacanaÑ Arahato SammÈsambuddhassa. “Vedag|”ti bhikkhave 
TathÈgatassetaÑ adhivacanaÑ Arahato SammÈsambuddhassa. “Bhisakko”ti 
bhikkhave TathÈgatassetaÑ adhivacanaÑ Arahato SammÈsambuddhassa. 
“Nimmalo”ti bhikkhave TathÈgatassetaÑ adhivacanaÑ Arahato 
SammÈsambuddhassa. “Vimalo”ti bhikkhave TathÈgatassetaÑ adhivacanaÑ 
Arahato SammÈsambuddhassa. “©ÈÓÊ”ti bhikkhave TathÈgatassetaÑ 
adhivacanaÑ 
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Arahato SammÈsambuddhassa. “Vimutto”ti bhikkhave TathÈgatassetaÑ 
adhivacanaÑ Arahato SammÈsambuddhassÈti. 

  YaÑ samaÓena pattabbaÑ, brÈhmaÓena vusÊmatÈ. 
  YaÑ vedagunÈ pattabbaÑ, bhisakkena anuttaraÑ. 

  YaÑ nimmalena pattabbaÑ, vimalena sucÊmatÈ. 
  YaÑ ÒÈÓinÈ ca pattabbaÑ, vimuttena anuttaraÑ. 

  SohaÑ vijitasa~gÈmo, mutto mocemi bandhanÈ. 
  NÈgomhi paramadanto, asekho parinibbutoti.  . PaÒcamaÑ. 
  

6. Yasasutta 

 86. 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~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 -pa-. SÈdhu kho pana tathÈr|pÈnaÑ ArahataÑ 
dassanaÑ hotÊ”ti. 

 Atha kho IcchÈna~galakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ tassÈ rattiyÈ accayena 
pahutaÑ 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 pahutaÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ 
ÈdÈya bahidvÈrakoÔÔhake ÔhitÈ BhagavantaÑyeva uddissa bhikkhu-
saÑghaÒcÈti. MÈhaÑ NÈgita yasena samÈgamaÑ, mÈ ca mayÈ yaso. Yo kho 
NÈgita nayimassa nekkhammasukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa 
sambodhasukhassa nikÈmalÈbhÊ assa akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ, yassÈhaÑ 
nekkhammasukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa 
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sambodhasukhassa nikÈmalÈbhÊ1 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 vassante 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 
sambodhasukhassa nikÈmalÈbhÊ assa akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ, yassÈhaÑ 
nekkhammasukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa 
sambodhasukhassa nikÈmalÈbhÊ akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ, so taÑ 
mÊÄhasukhaÑ middhasukhaÑ lÈbhasakkÈrasilokasukhaÑ sÈdiyeyya. 

 DevatÈpi kho NÈgita ekaccÈ nayimassa2 nekkhammasukhassa 
pavivekasukhassa upasamasukhassa sambodhasukhassa nikÈmalÈbhiniyo 
assu3 akicchalÈbhiniyo4 akasiralÈbhiniyo, yassÈhaÑ nekkhammasukhassa 
pavivekasukhassa upasamasukhassa sambodhasukhassa nikÈmalÈbhÊ 
akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. TumhÈkampi5 kho NÈgita sa~gamma samÈgamma 
sa~gaÓikavihÈraÑ anuyuttÈnaÑ viharataÑ6 evaÑ hoti “na hi n|name7 
Èyasmanto imassa nekkhammasukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa 
sambodhasukhassa nikÈmalÈbhino assu3 akicchalÈbhino akasiralÈbhino, 
yassÈhaÑ nekkhammasukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa 
sambodhasukhassa nikÈmalÈbhÊ akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. TathÈ 
______________________________________________________________ 
 1. NikÈmalÈbhÊ assaÑ (bah|su) AÑ 2. 25 piÔÔhe passitabbaÑ. Tattha hi ayaÑ 

pÈÔhabhedo natthi. 
 2. EkaccÈ imassa (?) 3. IdaÑ padaÑ katthaci natthi. 
 4. NikÈmalÈbhiniyo akicchalÈbhiniyo (?) 5. TÈsampi (?) 
 6. Anuyutte viharante disvÈ (?) 7. Na han|name (SÊ, SyÈ, I) 
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hi pana’me Èyasmanto sa~gamma samÈgamma sa~gaÓikavihÈraÑ anuyuttÈ 
viharanti”.  

 IdhÈhaÑ NÈgita bhikkh| passÈmi aÒÒamaÒÒaÑ a~gulipatodakena1 
saÒjagghante saÑkÊÄante. Tassa mayhaÑ NÈgita evaÑ hoti “na hi n|name 
Èyasmanto imassa nekkhammasukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa 
sambodhasukhassa nikÈmalÈbhino assu akicchalÈbhino akasiralÈbhino, 
yassÈhaÑ nekkhammasukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa 
sambodhasukhassa nikÈmalÈbhÊ akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. TathÈ hi pana’me 
Èyasmanto aÒÒamaÒÒaÑ a~gulipatodakena saÒjagghanti saÑkÊÄanti”. (1) 

 Idha panÈhaÑ2 NÈgita bhikkh| passÈmi yÈvadatthaÑ udarÈvadehakaÑ 
bhuÒjitvÈ seyyasukhaÑ passasukhaÑ middhasukhaÑ anuyutte viharante. 
Tassa mayhaÑ NÈgita evaÑ hoti “na hi n|name Èyasmanto imassa 
nekkhammasukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa 
sambodhasukhassa nikÈmalÈbhino assu akicchalÈbhino akasiralÈbhino, 
yassÈhaÑ nekkhammasukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa 
sambodhasukhassa nikÈmalÈbhÊ akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. TathÈ hi pana’me 
Èyasmanto yÈvadatthaÑ udarÈvadehakaÑ bhuÒjitvÈ seyyasukhaÑ 
passasukhaÑ middhasukhaÑ anuyuttÈ viharanti”. (2) 

 IdhÈhaÑ3 NÈgita bhikkhuÑ passÈmi gÈmantavihÈriÑ samÈhitaÑ 
nisinnaÑ. Tassa mayhaÑ NÈgita evaÑ hoti “idÈni imaÑ4 ÈyasmantaÑ 
ÈrÈmiko vÈ upaÔÔhahissati5 samaÓuddeso vÈ, taÑ tamhÈ6 samÈdhimhÈ 
cÈvessatÊ”ti. TenÈhaÑ NÈgita tassa bhikkhuno na atthamano homi 
gÈmantavihÈrena. (3) 

 Idha panÈhaÑ NÈgita bhikkhuÑ passÈmi ÈraÒÒikaÑ araÒÒe 
pacalÈyamÈnaÑ nisinnaÑ. Tassa mayhaÑ NÈgita evaÑ hoti “idÈni 
ayamÈyasmÈ imaÑ niddÈkilamathaÑ paÔivinodetvÈ araÒÒasaÒÒaÑyeva 
manasi karissati ekattan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. A~gulipatodakehi (SÊ, I, Ka) 2. IdhÈhaÑ (SÊ, I, Ka) 
 3. Idha panÈhaÑ(?) 4. IdÈnimaÑ (katthaci) AÑ 2. 301 piÔÔhepi. 
 5. Paccessati (SÊ, I), upaÔÔhahati (Ka) 6. So tamhÈ (Ka-SÊ), so taÑ tamhÈ (?) 
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TenÈhaÑ NÈgita tassa bhikkhuno attamano homi araÒÒavihÈrena. (4) 

 Idha panÈhaÑ NÈgita bhikkhuÑ passÈmi ÈraÒÒikaÑ araÒÒe asamÈhitaÑ 
nisinnaÑ. Tassa mayhaÑ NÈgita evaÑ hoti “idÈni ayamÈyasmÈ asamÈhitaÑ 
vÈ cittaÑ samÈdahissati1, samÈhitaÑ vÈ cittaÑ anurakkhissatÊ”ti. TenÈhaÑ 
NÈgita tassa bhikkhuno attamano homi araÒÒavihÈrena. (5) 

 Idha panÈhaÑ NÈgita bhikkhuÑ passÈmi ÈraÒÒikaÑ araÒÒe samÈhitaÑ 
nisinnaÑ tassa mayhaÑ NÈgita evaÑ hoti “idÈni ayamÈyasmÈ avimuttaÑ vÈ 
cittaÑ vimuccissati, vimuttaÑ vÈ cittaÑ anurakkhissatÊ”ti. TenÈhaÑ NÈgita 
tassa bhikkhuno attamano homi araÒÒavihÈrena. (6) 

 2[Idha panÈhaÑ NÈgita bhikkhuÑ passÈmi gÈmantavihÈriÑ lÈbhiÑ 
cÊvarapiÓÉapÈta senÈsana gilÈnapaccaya bhesajjaparikkhÈrÈnaÑ. So taÑ 
lÈbhasakkÈrasilokaÑ nikÈmayamÈno riÒcati paÔisallÈnaÑ, riÒcati 
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni, gÈmanigamarÈjadhÈniÑ osaritvÈ 
vÈsaÑ kappeti. TenÈhaÑ NÈgita tassa bhikkhuno na attamano homi 
gÈmantavihÈrena. (7) 

 Idha panÈhaÑ NÈgita bhikkhuÑ passÈmi ÈraÒÒikaÑ lÈbhiÑ cÊvara 
piÓÉapÈtasenÈsana gilÈnapaccaya bhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, so taÑ 
lÈbhasakkÈrasilokaÑ paÔipaÓÈmetvÈ na riÒcati paÔisallÈnaÑ, na riÒcati 
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni. TenÈhaÑ NÈgita tassa bhikkhuno 
attamano homi araÒÒavihÈrena. (8)]2 

 YasmÈhaÑ3 NÈgita samaye addhÈnamaggappaÔipanno na kaÒci passÈmi 
purato vÈ pacchato vÈ, phÈsu me NÈgita tasmiÑ samaye hoti antamaso 
uccÈrapassÈvakammÈyÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SamÈdahessati (katthaci) 
 2-2. [  ] Etthantare pÈÔho AÑ 2. 301 piÔÔhe ChakkanipÈteyeva dissati, na ettha 

AÔÔhakanipÈte. 
 3. YasmiÑ haÑ (katthaci) 
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7. Pattanikujjanasutta 

 87. * AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa upÈsakassa 
Èka~khamÈno saÑgho pattaÑ nikkujjeyya1. Katamehi aÔÔhahi? Bhikkh|naÑ 
alÈbhÈya parisakkati, bhikkh|naÑ anatthÈya parisakkati, bhikkh|naÑ 
avÈsÈya2 parisakkati, bhikkh| akkosati paribhÈsati, bhikkh| bhikkh|hi 
bhedeti3, Buddhassa avaÓÓaÑ bhÈsati, dhammassa avaÓÓaÑ bhÈsati, 
saÑghassa avaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi kho bhikkhave aÔÔhaha~gehi 
samannÈgatassa upÈsakassa Èka~khamÈno saÑgho pattaÑ nikujjeyya. 

 AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgatassa upÈsakassa Èka~khamÈno 
saÑgho pattaÑ ukkujjeyya. Katamehi aÔÔhahi? Na bhikkh|naÑ alÈbhÈya 
parisakkati, na bhikkh|naÑ anatthÈya parisakkati, na bhikkh|naÑ avÈsÈya 
parisakkati, na bhikkh| akkosati paribhÈsasati, na bhikkh| bhikkh|hi 
bhedeti, Buddhassa vaÓÓaÑ bhÈsati, dhammassa vaÓÓaÑ bhÈsati, saÑghassa 
vaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi kho bhikkhave aÔÔhaha~gehi samannÈgatassa 
upÈsakassa Èka~khamÈno saÑgho pattaÑ ukkujjeyyÈti.  . SattamaÑ. 
 

8. AppasÈdapavedanÊyasutta 

 88. AÔÔhahi bhikkhave dhammehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno upÈsakÈ appasÈdaÑ pavedeyyuÑ. Katamehi aÔÔhahi? GihÊnaÑ 
alÈbhÈya parisakkati, gihÊnaÑ anatthÈya parisakkati, gihÊ akkosati 
paribhÈsati, gihÊ gihÊhi bhedeti, Buddhassa avaÓÓaÑ bhÈsati, dhammassa 
avaÓÓaÑ bhÈsati, saÑghassa avaÓÓaÑ bhÈsati, agocare ca naÑ passanti. 
Imehi kho bhikkhave aÔÔhahi dhammehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈnÈ upÈsakÈ appasÈdaÑ pavedeyyuÑ. 

 AÔÔhahi bhikkhave dhammehi samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈnÈ 
upÈsakÈ pasÈdaÑ pavedeyyuÑ. Katamehi aÔÔhahi? Na gihÊnaÑ alÈbhÈya 
parisakkati, na gihÊnaÑ anatthÈya parisakkati, na gihÊ akkosati paribhÈsati, 
na gihÊ gihÊhi bhedeti, Buddhassa vaÓÓaÑ bhÈsati, dhammassa vaÓÓaÑ 
bhÈsati, saÑghassa vaÓÓaÑ bhÈsati, gocare ca naÑ passanti. Imehi kho 
______________________________________________________________ 
 1. Nikujjeyya (Ka) 2. AnÈvÈsÈya (SÊ, SyÈ) 
 3. Vibhedeti (bah|su) * Vi 4. 263 piÔÔhepi. 
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bhikkhave aÔÔhahi dhammehi samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈnÈ 
upÈsakÈ pasÈdaÑ pavedeyyunti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. PaÔisÈraÓÊyasutta 

 89. * AÔÔhahi bhikkhave dhammehi samannÈgatassa bhikkhuno 
Èka~khamÈno saÑgho paÔisÈraÓÊyakammaÑ kareyya. Katamehi aÔÔhahi? 
GihÊnaÑ alÈbhÈya parisakkati, gihÊnaÑ anatthÈya parisakkati, gihÊ akkosati 
paribhÈsati, gihÊ gihÊhi bhedeti, Buddhassa avaÓÓaÑ bhÈsati, dhammassa 
avaÓÓaÑ bhÈsati, saÑghassa avaÓÓaÑ bhÈsati, dhammikaÒca gihipaÔissavaÑ 
na saccÈpeti. Imehi kho bhikkhave aÔÔhahi dhammehi samannÈgatassa 
bhikkhuno Èka~khamÈno saÑgho paÔisÈraÓÊyaÑ kammaÑ kareyya. 

 AÔÔhahi bhikkhave dhammehi samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno 
saÑgho paÔisÈraÓÊyakammaÑ paÔippassambheyya. Katamehi aÔÔhahi? Na 
gihÊnaÑ alÈbhÈya parisakkati, na gihÊnaÑ anatthÈya parisakkati, na gihÊ 
akkosati paribhÈsati, na gihÊ gihÊhi bhedeti, Buddhassa vaÓÓaÑ bhÈsati, 
dhammassa vaÓÓaÑ bhÈsati, saÑghassa vaÓÓaÑ bhÈsati, dhammikaÒca 
gihipaÔissavaÑ saccÈpeti. Imehi kho bhikkhave aÔÔhahi dhammehi 
samannÈgatassa bhikkhuno Èka~khamÈno saÑgho paÔisÈraÓÊyakammaÑ 
paÔippassambheyyÈti.  . NavamaÑ. 
 

10. SammÈvattanasutta 

 90. + TassapÈpiyasikakammakatena bhikkhave bhikkhunÈ aÔÔhasu 
dhammesu sammÈ vattitabbaÑ. Na upasampÈdetabbo, na nissayo dÈtabbo, 
na sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo, na bhikkhunovÈdakasammuti sÈditabbÈ, 
sammatenapi bhikkhuniyo na ovaditabbÈ, na kÈci saÑghasammuti sÈditabbÈ, 
na kismiÒci paccekaÔÔhÈne Ôhapetabbo, na ca tena m|lena vuÔÔhÈpetabbo. 
TassapÈpiyasikakammakatena bhikkhave bhikkhunÈ imesu aÔÔhasu 
dhammesu sammÈ vattitabbanti.  . DasamaÑ. 

Sativaggo catuttho. 
______________________________________________________________ 
 * Vi 4. 42 piÔÔhepi thokaÑ visadisaÑ. + Vi 4. 208 piÔÔhepi. 
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TassuddÈnaÑ 

   SatipuÓÓiyam|lena, CorasamaÓena paÒcamaÑ. 
   Yaso PattappasÈdena, PaÔisÈraÓÊyaÒca Vattananti. 

_____ 
 

(10) 5. SÈmaÒÒavagga 

 91-116. Atha kho1 BojjhÈ2 upÈsikÈ1, SirÊmÈ, PadumÈ, SutanÈ3, ManujÈ, 
UttarÈ, MuttÈ, KhemÈ, RucÊ4, CundÊ, BimbÊ, SumanÈ, MallikÈ, TissÈ, 
TissamÈtÈ5, SoÓÈ, SoÓÈya mÈtÈ6, KÈÓÈ, KÈÓamÈtÈ7, UttarÈ NandamÈtÈ, 
VisÈkhÈ MigÈramÈtÈ, KhujjuttarÈ upÈsikÈ, SÈmÈvatÊ upÈsikÈ, SuppavÈsÈ 
KoliyadhÊtÈ8, SuppiyÈ upÈsikÈ, NakulamÈtÈ gahapatÈnÊ. 
(1-26) 
 

SÈmaÒÒavaggo paÒcamo. 
 
 

Dutiyo paÓÓÈsako samatto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1-1. Ettha “atha kho”ti ca, “upÈsikÈ”ti ca idaÑ AÔÔhakathÈyameva dissati, na 

PÈÄipotthakesu. 2. Bojjha~gÈ (Ka-SÊ) 
 3. SudhanÈ (SÊ, I), SudhammÈ (SyÈ) 4. R|pÊ (SÊ, I) 
 5. TissÈya mÈtÈ (SÊ, I)  6. SoÓamÈtÈ (SyÈ) 
 7. KÈÓÈya mÈtÈ (SÊ, I)  8. KoÄiyadhÊtÈ (SyÈ, I)
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(11) RÈgapeyyÈla 

 117. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya aÔÔha dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame 
aÔÔha? SammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ sammÈkammanto 
sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo sammÈsati sammÈsamÈdhi. RÈgassa bhikkhave 
abhiÒÒÈya ime aÔÔha dhammÈ bhÈvetabbÈti. (1) 
 
 118. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya aÔÔha dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame 
aÔÔha? AjjhattaÑ r|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni 
suvaÓÓadubbaÓÓÈni, tÈni abhibhuyya “jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti. 
AjjhattaÑ r|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni 
suvaÓÓadubbaÓÓÈni, tÈni abhibhuyya “jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti. 
AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni suvaÓÓadubbaÓÓani, 
tÈni abhibhuyya “jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti. AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ 
bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni suvaÓÓadubbaÓÓÈni, tÈni abhibhuyya 
“jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti. AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni 
passati nÊlÈni nÊlavaÓÓÈni nÊladassanÈni nÊlanibhÈsÈni, pÊtÈni pÊtavaÓÓÈni 
-pa- lohitakÈni lohitakavaÓÓÈni -pa- odÈtÈni odÈtavaÓÓÈni -pa- 
odÈtanibhÈsÈni, tÈni abhibhuyya “jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti. 
RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya ime aÔÔha dhammÈ bhÈvetabbÈ. (2) 
 
 119. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya aÔÔha dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame 
aÔÔha? R|pÊ r|pÈni passati. AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati. 
“Subhan”teva adhimutto hoti. Sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ 
paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto 
ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. Sabbaso 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. Sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati. 
Sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
upasampajja viharati. Sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma 
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya 
ime aÔÔha dhammÈ bhÈvetabbÈ. (3) 
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 120-146. RÈgassa bhikkhave pariÒÒÈya -pa- parikkhayÈya. PahÈnÈya. 
KhayÈya. VayÈya. VirÈgÈya. NirodhÈya. CÈgÈya. PaÔinissaggÈya -pa-. Ime 
aÔÔha dhammÈ bhÈvetabbÈ. (4-30) 
 
 147-626. Dosassa -pa-. Mohassa. Kodhassa. UpanÈhassa. Makkhassa. 
PaÄÈsassa. IssÈya. Macchariyassa. MÈyÈya. SÈÔheyyassa. Thambhassa. 
SÈrambhassa. MÈnassa. AtimÈnassa. Madassa. PamÈdassa abhiÒÒÈya -pa- 
pariÒÒÈya. ParikkhayÈya. PahÈnÈya. KhayÈya. VayÈya. VirÈgÈya. 
NirodhÈya. CÈgÈya. PaÔinissaggÈya -pa-. Ime aÔÔha dhammÈ bhÈvetabbÈti. 
(31-510) 
 

RÈgapeyyÈlaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 

AÔÔhakanipÈtapÈÄi niÔÔhitÈ.

 



   

A~guttaranikÈya 
 

NavakanipÈtapÈÄi 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. PaÔhamapaÓÓÈsaka 
 

1. Sambodhivagga 
 

1. Sambodhisutta 

 1. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme, tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi– 

 Sace bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ puccheyyuÑ 
“sambodhipakkhikÈnaÑ1 Èvuso dhammÈnaÑ kÈ upanisÈ bhÈvanÈyÈ”ti. 
EvaÑ puÔÔhÈ tumhe bhikkhave tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ kinti 
byÈkareyyÈthÈti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa- Bhagavato sutvÈ 
bhikkh| dhÈressantÊti. 

 Tena hi bhikkhave suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. 
“EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca– 

 Sace bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ puccheyyuÑ 
“sambodhipakkhikÈnaÑ Èvuso dhammÈnaÑ kÈ upanisÈ bhÈvanÈyÈ”ti. EvaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SambodhapakkhikÈnaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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puÔÔhÈ tumhe bhikkhave tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ 
byÈkareyyÈtha– 

 IdhÈvuso bhikkhu kalyÈÓamitto hoti kalyÈÓasahÈyo 
kalyÈÓasampava~ko. SambodhipakkhikÈnaÑ Èvuso dhammÈnaÑ ayaÑ 
paÔhamÈ upanisÈ bhÈvanÈya. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sÊlavÈ hoti, pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto 
viharati ÈcÈragocarasampanno, aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya 
sikkhati sikkhÈpadesu. SambodhipakkhikÈnaÑ Èvuso dhammÈnaÑ ayaÑ 
dutiyÈ upanisÈ bhÈvanÈya. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu yÈyaÑ kathÈ abhisallekhikÈ 
cetovivaraÓasappÈyÈ. SeyyathidaÑ, appicchakathÈ santuÔÔhikathÈ 
pavivekakathÈ asaÑsaggakathÈ vÊriyÈrambhakathÈ sÊlakathÈ samÈdhikathÈ 
paÒÒÈkathÈ vimuttikathÈ vimuttiÒÈÓadassanakathÈ. Evar|piyÈ kathÈya 
nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. SambodhipakkhikÈnaÑ Èvuso 
dhammÈnaÑ ayaÑ tatiyÈ upanisÈ bhÈvanÈya. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya, thÈmavÈ 
daÄhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. 
SambodhipakkhikÈnaÑ Èvuso dhammÈnaÑ ayaÑ catutthÊ upanisÈ 
bhÈvanÈya. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu paÒÒavÈ hoti udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya 
samannÈgato ariyÈya nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ. 
SambodhipakkhikÈnaÑ Èvuso dhammÈnaÑ ayaÑ paÒcamÊ upanisÈ 
bhÈvanÈya. 

 KalyÈÓamittassetaÑ bhikkhave bhikkhuno pÈÔika~khaÑ 
kalyÈÓasahÈyassa kalyÈÓasampava~kassa “sÊlavÈ bhavissati, 
pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuso viharissati ÈcÈragocarasampanno, aÓumattesu 
vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhissati sikkhÈpadesu”. 

 KalyÈÓamittassetaÑ bhikkhave bhikkhuno pÈÔika~khaÑ 
kalyÈÓasahÈyassa kalyÈÓasampava~kassa “yÈyaÑ kathÈ abhisallekhikÈ 
cetovivaraÓasappÈyÈ. SeyyathidaÑ, appicchakathÈ santuÔÔhikathÈ
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pavivekakathÈ asaÑsaggakathÈ vÊriyÈrambhakathÈ sÊlakathÈ samÈdhikathÈ 
paÒÒÈkathÈ vimuttikathÈ vimuttiÒÈÓadassanakathÈ, evar|piyÈ kathÈya 
nikÈmalÈbhÊ bhavissati akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ”. 

 KalyÈÓamittassetaÑ bhikkhave bhikkhuno pÈÔika~khaÑ 
kalyÈÓasahÈyassa kalyÈÓasampava~kassa “ÈraddhavÊriyo viharissati 
akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya, 
thÈmavÈ daÄhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu”. 

 KalyÈÓamittassetaÑ bhikkhave bhikkhuno pÈÔika~khaÑ 
kalyÈÓasahÈyassa kalyÈÓasampava~kassa “paÒÒavÈ bhavissati 
udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya samannÈgato ariyÈya nibbedhikÈya sammÈ 
dukkhakkhayagÈminiyÈ”. 

 Tena ca pana bhikkhave bhikkhunÈ imesu paÒcasu dhammesu 
patiÔÔhÈya cattÈro dhammÈ uttari1 bhÈvetabbo, asubhÈ bhÈvetabbÈ 
rÈgassapahÈnÈya, mettÈ bhÈvetabbÈ byÈpÈdassa pahÈnÈya, ÈnÈpÈnassati2 
bhÈvetabbÈ vitakkupacchedÈya, aniccasaÒÒÈ bhÈvetabbÈ 
asmimÈnasamugghÈtÈya. AniccasaÒÒino bhikkhave anattasaÒÒÈ saÓÔhÈti, 
anattasaÒÒÊ asmimÈnasamugghÈtaÑ pÈpuÓÈti diÔÔheva dhamme nibbÈnanti.  . 
PaÔhamaÑ. 
 

2. Nissayasutta  

 2. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ -pa- ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “nissayasampanno nissayasampannoti bhante 
vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante bhikkhu nissayasampanno hotÊ”ti. SaddhaÑ 
ce bhikkhu bhikkhu nissÈya akusalaÑ pajahati, kusalaÑ bhÈveti, 
pahÊnamevassa taÑ akusalaÑ hoti. HiriÑ ce bhikkhu bhikkhu nissÈya -pa-. 
OttappaÑ ce bhikkhu bhikkhu nissÈya -pa-. VÊriyaÑ ce bhikkhu bhikkhu 
nissÈya -pa-. PaÒÒaÑ ce bhikkhu bhikkhu nissÈya akusalaÑ pajahati, 
kusalaÑ bhÈveti, pahÊnamevassa taÑ akulalaÑ hoti. TaÑ hissa bhikkhuno 
akusalaÑ pahÊnaÑ hoti suppahÊnaÑ, yaÑ’sa ariyÈya paÒÒÈya disvÈ 
pahÊnaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. UttariÑ (SÊ, SyÈ, I) 2. ŒnÈpÈnasati (SÊ, I) 
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 Tena ca pana bhikkhu bhikkhunÈ imesu paÒcasu dhammesu patiÔÔhÈya 
cattÈro upanissÈya vihÈtabbÈ. Katame cattÈro? Idha bhikkhu bhikkhu 
sa~khÈyekaÑ paÔisevati, sa~khÈyekaÑ adhivÈseti, sa~khÈyekaÑ parivajjeti, 
sa~khÈyekaÑ vinodeti. EvaÑ kho bhikkhu bhikkhu nissayasampanno hotÊti.  
. DutiyaÑ. 
 

3. Meghiyasutta 

 3. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ CÈlikÈyaÑ viharati CÈlikÈpabbate, tena kho 
pana samayena ÈyasmÈ Meghiyo Bhagavato upaÔÔhÈko hoti, atha kho 
ÈyasmÈ Meghiyo yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho ÈyasmÈ 
Meghiyo BhagavantaÑ etadavoca “icchÈmahaÑ bhante JantugÈmaÑ1 
piÓÉÈya pavisitun”ti. Yassa dÈni tvaÑ Meghiya kÈlaÑ maÒÒasÊti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Meghiyo pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya JantugÈmaÑ piÓÉÈya pÈvisi, JantugÈme piÓÉÈya caritvÈ 
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto yena KimikÈÄÈya nadiyÈ tÊraÑ 
tenupasa~kami, addasÈ kho ÈyasmÈ Meghiyo KimikÈÄÈya nadiyÈ tÊre 
ja~ghÈvihÈraÑ2 anuca~kamamÈno anuvicaramÈno ambavanaÑ pÈsÈdikaÑ 
ramaÓÊyaÑ, disvÈnassa etadahosi “pÈsÈdikaÑ vatidaÑ ambavanaÑ 
ramaÓÊyaÑ, alaÑ vatidaÑ kulaputtassa padhÈnatthikassa padhÈnÈya. Sace 
maÑ BhagavÈ anujÈneyya, ÈgaccheyyÈhaÑ imaÑ ambavanaÑ padhÈnÈyÈ”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Meghiyo yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ Meghiyo BhagavantaÑ etadavoca “idhÈhaÑ bhante 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya JantugÈmaÑ piÓÉÈya 
pÈvisiÑ, JantugÈme piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto 
yena KimikÈÄÈya nadiyÈ tÊraÑ tenupasa~kamiÑ, addasaÑ kho ahaÑ bhante 
KimikÈÄÈya nadiyÈ tÊre ja~ghÈvihÈraÑ anuca~kamamÈno anuvicaramÈno 
ambavanaÑ pÈsÈdikaÑ ramaÓÊyaÑ, disvÈna me etadahosi ‘pÈsÈdikaÑ 
vatidaÑ ambavanaÑ ramaÓÊyaÑ, alaÑ vatidaÑ kulaputtassa 
padhÈnatthikassa padhÈnÈya. 
______________________________________________________________ 
 1. JatugÈmaÑ (SÊ-®Ôha, SyÈ-®Ôha), JattugÈmaÑ (Ka, AÔÔhakathÈyampi pÈÔhantaraÑ) 
 2. Ja~ghavihÈraÑ (SyÈ, Ka) 
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Sace maÑ BhagavÈ anujÈneyya, ÈgaccheyyÈhaÑ imaÑ ambavanaÑ 
padhÈnÈyÈ’ti, sace maÑ BhagavÈ anujÈneyya, gaccheyyÈhaÑ taÑ 
ambavanaÑ padhÈnÈyÈ”ti. Œgamehi tÈva Meghiya, ekakamhi1 tÈva2, yÈva 
aÒÒopi koci bhikkhu ÈgacchatÊti3. 

 Dutiyampi kho ÈyasmÈ Meghiyo BhagavantaÑ etadavoca “Bhagavato 
bhante natthi kiÒci uttari karaÓÊyaÑ, natthi katassa paÔicayo. MayhaÑ kho 
pana bhante atthi uttari karaÓÊyaÑ, atthi katassa paÔicayo. Sace maÑ 
BhagavÈ anujÈneyya, gaccheyyÈhaÑ taÑ ambavanaÑ padhÈnÈyÈ”ti. 
Œgamehi tÈva Meghiya, ekakamhi tÈva, yÈva aÒÒopi koci bhikkhu 
ÈgacchatÊti. 

 Tatiyampi kho ÈyasmÈ Meghiyo BhagavantaÑ etadavoca “Bhagavato 
bhante natthi kiÒci uttari karaÓÊyaÑ, natthi katassa paÔicayo. MayhaÑ kho 
pana bhante atthi uttari karaÓÊyaÑ, atthi katassa paÔicayo. Sace maÑ 
BhagavÈ anujÈneyya, gaccheyyÈhaÑ taÑ ambavanaÑ padhÈnÈyÈ”ti. 
“PadhÈnan”ti kho Meghiya vadamÈnaÑ kinti vadeyyÈma, yassa dÈni tvaÑ 
Meghiya kÈlaÑ maÒÒasÊti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Meghiyo uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ yena taÑ ambavanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
taÑ ambavanaÑ ajjhogÈhetvÈ aÒÒatarasmiÑ rukkham|le divÈvihÈraÑ nisÊdi. 
Atha kho Èyasmato Meghiyassa tasmiÑ ambavane viharantassa yebhuyyena 
tayo pÈpakÈ akusalÈ vitakkÈ samudÈcaranti. SeyyathidaÑ, kÈmavitakko 
byÈpÈdavitakko vihiÑsÈvitakko. Atha kho Èyasmato Meghiyassa etadahosi 
“acchariyaÑ vata bho, abbhutaÑ vata bho, saddhÈya ca vatamhÈ agÈrasmÈ 
anÈgÈriyaÑ pabbajitÈ, atha ca panimehi tÊhi pÈpakehi akusalehi vitakkehi 
anvÈsattÈ kÈmavitakkena byÈpÈdavitakkena vihiÑsÈvitakkenÈ”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Meghiyo yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ Meghiyo BhagavantaÑ etadavoca–
______________________________________________________________ 
 1. EkakamhÈ (SÊ, I) 2. Vata (Ka) 
 3. Dissat|ti (sabbattha, ®ÊkÈyampi pÈÔhantaraÑ), Ègacchat|ti, dissatÊti (®ÊkÈyaÑ 

pÈÔhantarÈni) 
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 Idha mayhaÑ bhante tasmiÑ ambavane viharantassa yebhuyyena tayo 
pÈpakÈ akusalÈ vitakkÈ samudÈcaranti. SeyyathidaÑ, kÈmavitakko 
byÈpÈdavitakko vihiÑsÈvitakko. Tassa mayhaÑ bhante etadahosi 
“acchariyaÑ vata bho, abbhutaÑ vata bho, saddhÈya ca vatamhÈ agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajitÈ, atha ca panimehi tÊhi pÈpakehi akusalehi vitakkehi 
anvÈsattÈ kÈmavitakkena byÈpÈdavitakkena vihiÑsÈvitakkenÈ”ti. 

 AparipakkÈya Meghiya cetovimuttiyÈ paÒca dhammÈ paripakkÈya 
saÑvattanti. Katame paÒca? Idha Meghiya bhikkhu kalyÈÓamitto hoti 
kalyÈÓasahÈyo kalyÈÓasampava~ko. AparipakkÈya Meghiya cetovimuttiyÈ 
ayaÑ paÔhamo dhammo paripakkÈya saÑvattahi. 

 Puna caparaÑ Meghiya bhikkhu sÊlavÈ hoti, 
pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati ÈcÈragocarasampanno, aÓumattesu 
vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. AparipakkÈya 
Meghiya cetovimuttiyÈ ayaÑ dutiyo dhammo paripakkÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ Meghiya yÈyaÑ kathÈ abhisallekhikÈ 
cetovivaraÓasappÈyÈ. SeyyathidaÑ, appicchakathÈ santuÔÔhikathÈ 
pavivekakathÈ asaÑsaggakathÈ vÊriyÈrambhakathÈ sÊlakathÈ samÈdhikathÈ 
paÒÒÈkathÈ vimuttikathÈ vimuttiÒÈÓadassanakathÈ, evar|piyÈ kathÈya 
nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. AparipakkÈya Meghiya 
cetovimuttiyÈ ayaÑ tatiyo dhammo paripakkÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ Meghiya bhikkhu ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya, thÈmavÈ 
daÄhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. AparipakkÈya 
Meghiya cetovimuttiyÈ ayaÑ catuttho dhammo paripakkÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ Meghiya bhikkhu paÒÒavÈ hoti udayatthagÈminiyÈ 
paÒÒÈya samannÈgato ariyÈya nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ. 
AparipakkÈya Meghiya cetovimuttiyÈ ayaÑ paÒcamo dhammo paripakkÈya 
saÑvattati. 
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 KalyÈÓamittassetaÑ Meghiya bhikkhuno pÈÔika~khaÑ kalyÈÓasahÈyassa 
kalyÈÓasampava~kassa “sÊlavÈ bhavissati -pa- samÈdÈya sikkhissati 
sikkhÈpadesu”. 

 KalyÈÓamittassetaÑ Meghiya bhikkhuno pÈÔika~khaÑ kalyÈÓasahÈyassa 
kalyÈÓasampava~kassa “yÈyaÑ kathÈ abhisallekhikÈ cetovivaraÓasappÈyÈ. 
SeyyathidaÑ, appicchakathÈ -pa- vimuttiÒÈÓadassanakathÈ, evar|piyÈ 
kathÈya nikÈmalÈbhÊ bhavissati akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ”. 

 KalyÈÓamittassetaÑ Meghiya bhikkhuno pÈÔika~khaÑ kalyÈÓasahÈyassa 
kalyÈÓasampava~kassa “ÈraddhavÊriyo viharissati -pa- anikkhittadhuro 
kusalesu dhammesu”. 

 KalyÈÓamittassetaÑ Meghiya bhikkhuno pÈÔika~khaÑ kalyÈÓasahÈyassa 
kalyÈÓasampava~kassa “paÒÒavÈ bhavissati -pa- sammÈ 
dukkhakkhayagÈminiyÈ”. 

 Tena ca pana Meghiya bhikkhunÈ imesu paÒcasu dhammesu patiÔÔhÈya 
cattÈro dhammÈ uttari bhÈvetabbÈ. AsubhÈ bhÈvetabbÈ rÈgassa pahÈnÈya, 
mettÈ bhÈvetabbÈ byÈpÈdassa pahÈnÈya, ÈnÈpÈnassati bhÈvetabbÈ 
vitakkupacchedÈya, aniccasaÒÒÈ bhÈvetabbÈ asmimÈnasamugghÈtÈya, 
aniccasaÒÒino Meghiya anattasaÒÒÈ saÓÔhÈti, anattasaÒÒÊ 
asmimÈnasamugghÈtaÑ pÈpuÓÈti diÔÔheva dhamme nibbÈnanti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Nandakasutta 

 4. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Nandako 
upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ bhikkh| dhammiyÈ kathÈya sandasseti samÈdapeti 
samuttejeti sampahaÑseti. Atha kho BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ 
vuÔÔhito yenupaÔÔhÈnasÈlÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ bahidvÈra koÔÔhake 
aÔÔhÈsi kathÈpariyosÈnaÑ ÈgamayamÈno. Atha kho BhagavÈ 
kathÈpariyosÈnaÑ viditvÈ ukkÈsetvÈ aggaÄaÑ ÈkoÔesi, vivariÑsu kho te 
bhikkh| Bhagavato dvÈraÑ. 
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 Atha kho BhagavÈ upaÔÔhÈnasÈlaÑ pavisitvÈ paÒÒattÈsane nisÊdi, nisajja 
kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ NandakaÑ etadavoca “dÊgho kho tyÈyaÑ 
Nandaka dhammapariyÈyo bhikkh|naÑ paÔibhÈsi, api me piÔÔhi ÈgilÈyati 
bahidvÈrakoÔÔhake Ôhitassa kathÈpariyosÈnaÑ ÈgamayamÈnassÈ”ti. 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ Nandako sÈrajjamÈnar|po BhagavantaÑ etadavoca 
“na kho pana mayaÑ bhante jÈnÈma ‘BhagavÈ bahidvÈrakoÔÔhake Ôhito’ti. 
Sace hi mayaÑ bhante jÈneyyÈma ‘BhagavÈ bahidvÈrakoÔÔhake Ôhito’ti. 
Ettakampi (  )1 no nappaÔibhÈyeyyÈ”ti. 

 Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ NandakaÑ sÈrajjamÈnar|paÑ viditvÈ 
ÈyasmantaÑ NandakaÑ etadavoca “sÈdhu sÈdhu Nandaka, etaÑ kho 
Nandaka tumhÈkaÑ patir|paÑ kulaputtÈnaÑ saddhÈya agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajitÈnaÑ, yaÑ tumhe dhammiyÈ kathÈya sannisÊdeyyÈtha, 
sannipatitÈnaÑ vo Nandaka dvayaÑ karaÓÊyaÑ dhammÊ vÈ kathÈ, ariyo vÈ 
tuÓhÊbhÈvo. * Saddho ca Nandaka bhikkhu hoti, no ca sÊlavÈ, evaÑ so 
tena~gena aparip|ro hoti. Tena taÑ a~gaÑ parip|retabbaÑ “kintÈhaÑ 
saddho ca assaÑ sÊlavÈ cÈ”ti. Yato ca kho Nandaka bhikkhu saddho ca hoti 
sÊlavÈ ca, evaÑ so tena~gena parip|ro hoti. 

 Saddho ca Nandaka bhikkhu hoti sÊlavÈ ca no ca lÈbhÊ ajjhattaÑ 
cetosamÈdhissa, evaÑ so tena~gena aparip|ro hoti. Tena taÑ a~gaÑ 
parip|retabbaÑ “kintÈhaÑ saddho ca assaÑ sÊlavÈ ca, lÈbhÊ ca ajjhattaÑ 
cetosamÈdhissÈ”ti. Yato ca kho Nandaka bhikkhu saddho ca hoti sÊlavÈ ca, 
lÈbhÊ ca ajjhattaÑ cetosamÈdhissa, evaÑ so tena~gena parip|ro hoti. 

 Saddho ca Nandaka bhikkhu hoti sÊlavÈ ca, lÈbhÊ ca ajjhattaÑ 
cetosamÈdhissa, na lÈbhÊ adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya, evaÑ so tena~gena 
aparip|ro hoti. SeyyathÈpi Nandaka pÈÓako catuppÈdako assa, tassa eko 
pÈdo omako lÈmako, evaÑ so tena~gena aparip|ro assa. EvamevaÑ kho 
Nandaka bhikkhu saddho ca hoti sÊlavÈ ca, lÈbhÊ ca ajjhattaÑ 
cetosamÈdhissa, na lÈbhÊ adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya, 
______________________________________________________________ 
 1. (DhammaÑ) katthaci upari 417 piÔÔhe passitabbaÑ. 
 * HeÔÔhÈ 133, upari 264 piÔÔhesupi. 
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evaÑ so tena~gena aparip|ro hoti, tena taÑ a~gaÑ parip|retabbaÑ 
“kintÈhaÑ saddho ca assaÑ sÊlavÈ ca, lÈbhÊ ca ajjhattaÑ cetosamÈdhissa, 
lÈbhÊ ca adhipaÒÒÈdhammavipassanÈyÈ”ti. 

 Yato ca kho Nandaka bhikkhu saddho ca hoti sÊlavÈ ca, lÈbhÊ ca 
ajjhattaÑ cetosamÈdhissa, lÈbhÊ ca adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya, evaÑ so 
tena~gena parip|ro hotÊti. Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato 
uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ pÈvisi. 

 Atha kho ÈyasmÈ Nandako acirapakkantassa Bhagavato bhikkh| 
Èmantesi–idÈni Èvuso BhagavÈ cat|hi padehi kevalaparipuÓÓaÑ 
parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈsetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, 
“saddho ca Nandaka bhikkhu hoti, no ca sÊlavÈ, evaÑ so tena~gena 
aparip|ro hoti, tena taÑ a~gaÑ parip|retabbaÑ ‘kintÈhaÑ saddho ca assaÑ 
sÊlavÈ cÈ’ti. Yato ca kho Nandaka bhikkhu saddho ca hoti sÊlavÈ ca, evaÑ so 
tena~gena parip|ro hoti. Saddho ca Nandaka bhikkhu hoti sÊlavÈ ca, no ca 
lÈbhÊ ajjhattaÑ cetosamÈdhissa -pa- lÈbhÊ ca ajjhattaÑ cetosamÈdhissa, na 
lÈbhÊ adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya, evaÑ so tena~gena aparip|ro hoti. 
SeyyathÈpi Nandaka pÈÓako catuppÈdako assa, tassa eko pÈdo omako 
lÈmako, evaÑ so tena~gena aparip|ro assa. EvamevaÑ kho Nandaka 
bhikkhu saddho ca hoti sÊlavÈ ca, lÈbhÊ ca ajjhattaÑ cetosamÈdhissa, na 
lÈbhÊ adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya, evaÑ so tena~gena aparip|ro hoti, tena 
taÑ a~gaÑ parip|retabbaÑ ‘kintÈhaÑ saddho ca assaÑ sÊlavÈ ca, lÈbhÊ ca 
ajjhattaÑ cetosamÈdhissa, lÈbhÊ ca adhipaÒÒÈdhammavipassanÈyÈ’ti. Yato 
ca kho Nandaka bhikkhu saddho ca hoti sÊlavÈ ca lÈbhÊ ca ajjhattaÑ 
cetosamÈdhissa, lÈbhÊ ca adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya. EvaÑ so tena~gena 
parip|ro hotÊ”ti. 

 PaÒcime Èvuso ÈnisaÑsÈ kÈlena dhammassavane kÈlena 
dhammasÈkacchÈya. Katame paÒca? IdhÈvuso bhikkhu bhikkh|naÑ 
dhammaÑ deseti ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ 
sabyaÒjanaÑ, kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈseti. 
YathÈ yathÈ Èvuso bhikkhu bhikkh|naÑ dhammaÑ deseti ÈdikalyÈÓaÑ 
majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ, 
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ 
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pakÈseti. TathÈ tathÈ so Satthu piyo ca hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo 
ca. AyaÑ Èvuso paÔhamo ÈnisaÑso kÈlena dhammassavane kÈlena 
dhammasÈkacchÈya. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu bhikkh|naÑ dhammaÑ deseti 
ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ, 
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈseti. YathÈ yathÈ Èvuso 
bhikkhu bhikkh|naÑ dhammaÑ deseti ÈdikalyÈÓaÑ -pa- brahmacariyaÑ 
pakÈseti, tathÈ tathÈ so tasmiÑ dhamme atthappaÔisaÑvedÊ ca hoti 
dhammappaÔisaÑvedÊ ca. AyaÑ Èvuso dutiyo ÈnisaÑso kÈlena 
dhammassavane kÈlena dhammasÈkacchÈya. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu bhikkh|naÑ dhammaÑ deseti 
ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ, 
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈseti. YathÈ yathÈ Èvuso 
bhikkhu bhikkh|naÑ dhammaÑ deseti ÈdikalyÈÓaÑ -pa- brahmacariyaÑ 
pakÈseti, tathÈ tathÈ so tasmiÑ dhamme gambhÊraÑ atthapadaÑ paÒÒÈya 
ativijjha passati. AyaÑ Èvuso tatiyo ÈnisaÑso kÈlena dhammassavane kÈlena 
dhammasÈkacchÈya. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu bhikkh|naÑ dhammaÑ deseti 
ÈdikalyÈÓaÑ -pa- brahmacariyaÑ pakÈseti. YathÈ yathÈ Èvuso bhikkhu 
bhikkh|naÑ dhammaÑ deseti ÈdikalyÈÓaÑ -pa- brahmacariyaÑ pakÈseti, 
tathÈ tathÈ naÑ sabrahmacÈrÊ uttari sambhÈventi “addhÈ ayamÈyasmÈ patto 
vÈ pajjati vÈ. AyaÑ Èvuso catuttho ÈnisaÑso kÈlena dhammassavane kÈlena 
dhammasÈkacchÈya. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu bhikkh|naÑ dhammaÑ deseti 
ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ, 
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈseti. YathÈ yathÈ Èvuso 
bhikkhu bhikkh|naÑ dhammaÑ deseti ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ 
pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ, kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ 
brahmacariyaÑ pakÈseti, tattha ye kho bhikkh| sekhÈ appattamÈnasÈ 
anuttaraÑ yogakkhemaÑ patthayamÈnÈ viharanti, te taÑ dhammaÑ sutvÈ 
vÊriyaÑ Èrabhanti appattassa pattiyÈ 
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anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya. Ye pana tattha 
bhikkh| arahanto khÊÓÈsavÈ vusitavanto katakaraÓÊyÈ ohitabhÈrÈ 
anuppattasadatthÈ parikkhÊÓabhavasaÑyojanÈ sammadaÒÒÈvimuttÈ, te taÑ 
dhammaÑ sutvÈ diÔÔhadhammasukhavihÈraÑyeva anuyuttÈ viharanti. AyaÑ 
Èvuso paÒcamo ÈnisaÑso kÈlena dhammassavane kÈlena 
dhammasÈkacchÈya. Ime kho Èvuso paÒca ÈnisaÑsÈ kÈlena dhammassavane 
kÈlena dhammasÈkacchÈyÈti.  . CatutthaÑ. 

 
5. Balasutta 

 5. CattÈrimÈni bhikkhave balÈni. KatamÈni cattÈri? PaÒÒÈbalaÑ 
vÊriyabalaÑ anavajjabalaÑ sa~gÈhabalaÑ. KatamaÒca bhikkhave 
paÒÒÈbalaÑ? Ye dhammÈ kusalÈ kusalasa~khÈtÈ, ye dhammÈ akusalÈ 
akusalasa~khÈtÈ, ye dhammÈ sÈvajjÈ sÈvajjasa~khÈtÈ, ye dhammÈ anavajjÈ 
anavajjasa~khÈtÈ, ye dhammÈ kaÓhÈ kaÓhasa~khÈtÈ, ye dhammÈ sukkÈ 
sukkasa~khÈtÈ, ye dhammÈ sevitabbÈ sevitabbasa~khÈtÈ, ye dhammÈ 
asevitabbÈ asevitabbasa~khÈtÈ, ye dhammÈ nÈlamariyÈ nÈlamariyasa~khÈtÈ, 
ye dhammÈ alamariyÈ alamariyasa~khÈtÈ, tyassa dhammÈ paÒÒÈya vodiÔÔhÈ 
honti vocaritÈ. IdaÑ vuccati bhikkhave paÒÒÈbalaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave vÊriyabalaÑ? Ye dhammÈ akusalÈ 
akusalasa~khÈtÈ, ye dhammÈ sÈvajjÈ sÈvajjasa~khÈtÈ, ye dhammÈ kaÓhÈ 
kaÓhasa~khÈtÈ, ye dhammÈ asevitabbÈ asevitabbasa~khÈtÈ, ye dhammÈ 
nÈlamariyÈ nÈlamariyasa~khÈtÈ, tesaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya chandaÑ 
janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati. Ye dhammÈ 
kusalÈ kusalasa~khÈtÈ, ye dhammÈ anavajjÈ anavajjasa~khÈtÈ, ye dhammÈ 
sukkÈ sukkasa~khÈtÈ, ye dhammÈ sevitabbÈ sevitabbasa~khÈtÈ, ye dhammÈ 
alamariyÈ alamariyasa~khÈtÈ, tesaÑ dhammÈnaÑ paÔilÈbhÈya chandaÑ 
janeti vÈyamati viriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati. IdaÑ vuccati 
bhikkhave vÊriyabalaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave anavajjabalaÑ? Idha bhikkhave ariyasÈvako 
anavajjena kÈyakammena samannÈgato hoti, anavajjena vacÊkammena 
samannÈgato hoti, anavajjena manokammena samannÈgato hoti. IdaÑ 
vuccati bhikkhave anavajjabalaÑ. 
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 KatamaÒca bhikkhave sa~gÈhabalaÑ, cattÈrimÈni bhikkhave 
sa~gahavatth|ni dÈnaÑ peyyavajjaÑ atthacariyÈ samÈnattatÈ. EtadaggaÑ 
bhikkhave dÈnÈnaÑ yadidaÑ dhammadÈnaÑ. EtadaggaÑ bhikkhave 
peyyavajjÈnaÑ yadidaÑ atthikassa ohitasotassa punappunaÑ dhammaÑ 
deseti. EtadaggaÑ bhikkhave atthacariyÈnaÑ yadidaÑ assaddhaÑ 
saddhÈsampadÈya samÈdapeti niveseti patiÔÔhÈpeti. DussÊlaÑ sÊlasampadÈya. 
MacchariÑ cÈgasampadÈya. DuppaÒÒaÑ paÒÒÈsampadÈya samÈdapeti 
niveseti patiÔÔhÈpeti. EtadaggaÑ bhikkhave samÈnattatÈnaÑ yadidaÑ 
sotÈpanno sotÈpannassa samÈnatto, sakadÈgÈmÊ sakadÈgÈmissa samÈnatto. 
anÈgÈmÊ anÈgÈmissa samÈnatto, arahÈ arahato samÈnatto. IdaÑ vuccati 
bhikkhave sa~gÈhabalaÑ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri balÈni. 

 Imehi kho bhikkhave cat|hi balehi samannÈgato ariyasÈvako paÒca 
bhayÈni samatikkanto hoti. KatamÈni paÒca? ŒjÊvikabhayaÑ asilokabhayaÑ 
parisasÈrajjabhayaÑ maraÓabhayaÑ duggatibhayaÑ. Sa kho so bhikkhave 
ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “nÈhaÑ ÈjÊvikabhayassa bhÈyÈmi. KissÈhaÑ 
ÈjÊvikabhayassa bhÈyissÈmi. Atthi me cattÈri balÈni paÒÒÈbalaÑ vÊriyabalaÑ 
anavajjabalaÑ sa~gÈhabalaÑ. DuppaÒÒo kho ÈjÊvikabhayassa bhÈyeyya, 
kusÊto ÈjÊvikabhayassa bhÈyeyya, sÈvajjakÈyakammantavacÊkammanta-
manokammanto ÈjÊvikabhayassa bhÈyeyya, asa~gÈhako ÈjÊvikabhayassa 
bhÈyeyya, nÈhaÑ asilokabhayassa bhÈyÈmi -pa- nÈhaÑ 
parisasÈrajjabhayassa bhÈyÈmi, nÈhaÑ maraÓabhayassa bhÈyÈmi -pa- nÈhaÑ 
duggatibhayassa bhÈyÈmi. KissÈhaÑ duggatibhayassa bhÈyissÈmi, atthi me 
cattÈri balÈni paÒÒÈbalaÑ vÊriyabalaÑ anavajjabalaÑ sa~gÈhabalaÑ. 
DuppaÒÒo kho duggatibhayassa bhÈyeyya, kusÊto duggatibhayassa 
bhÈyeyya, sÈvajjakÈyakammantavacÊkammantamanokammanto 
duggatibhayassa bhÈyeyya, asa~gÈhako duggatibhayassa bhÈyeyya”. Imehi 
kho bhikkhave cat|hi balehi samannÈgato ariyasÈvako imÈni paÒca bhayÈni 
samatikkanto hotÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. SevanÈsutta 

 6. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi -pa-. ŒyasmÈ SÈriputto 
etadavoca– 
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 Puggalopi Èvuso duvidhena veditabbo sevitabbopi asevitabbopi, 
cÊvarampi Èvuso duvidhena veditabbaÑ sevitabbampi asevitabbampi, 
piÓÉapÈtopi Èvuso duvidhena veditabbo sevitabbopi asevitabbopi, 
senÈsanampi Èvuso duvidhena veditabbaÑ sevitabbampi asevitabbampi, 
gÈmanigamopi Èvuso duvidhena veditabbo sevitabbopi asevitabbopi, 
janapadapadesopi Èvuso duvidhena veditabbo sevitabbopi asevitabbopi. 

 “Puggalopi Èvuso duvidhena veditabbo sevitabbo asevitabbopÊ”ti iti kho 
panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Tattha yaÑ jaÒÒÈ puggalaÑ 
“imaÑ kho me puggalaÑ sevato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ 
dhammÈ parihÈyanti. Ye ca kho me pabbajitena jÊvitaparikkhÈrÈ 
samudÈnetabbÈ cÊvarapiÓÉapÈta senÈsana gilÈnapaccaya bhesajjaparikkhÈrÈ, 
te ca kasirena samudÈgacchanti. Yassa camhi atthÈya agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajito, so ca me sÈmaÒÒattho na bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchatÊ”ti. TenÈvuso 
puggalena so puggalo rattibhÈgaÑ vÈ divasabhÈgaÑ vÈ sa~khÈpi anÈpucchÈ 
pakkamitabbaÑ, nÈnubandhitabbo. 

 Tattha yaÑ jaÒÒÈ puggalaÑ “imaÑ kho me puggalaÑ sevato akusalÈ 
dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti. Ye ca kho me 
pabbajitena jÊvitaparikkhÈrÈ samudÈnetabbÈ cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈna-
paccayabhesajjaparikkhÈrÈ, te ca appakasirena samudÈgacchanti. Yassa 
camhi atthÈya agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito, so ca me sÈmaÒÒattho na 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchatÊ”ti. TenÈvuso puggalena so puggalo sa~khÈpi 
anÈpucchÈ pakkamitabbaÑ, nÈnubandhitabbo. 

 Tattha yaÑ jaÒÒÈ puggalaÑ “imaÑ kho me puggalaÑ sevato akusalÈ 
dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. Ye ca kho me 
pabbajitena jÊvitaparikkhÈrÈ samudÈnetabbÈ cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈna-
paccayabhesajjaparikkhÈrÈ, te ca kasirena samudÈgacchanti. Yassa camhi 
atthÈya agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito, so ca me sÈmaÒÒattho 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchatÊ”ti. TenÈvuso puggalena so puggalo sa~khÈpi 
anubandhitabbo, na pakkamitabbaÑ. 
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 Tattha yaÑ jaÒÒÈ puggalaÑ “imaÑ kho me puggalaÑ sevato akusalÈ 
dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. Ye ca kho me 
pabbajitena jÊvitaparikkhÈrÈ samudÈnetabbÈ cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈna-
paccayabhesajjaparikkhÈrÈ, te ca appakasirena samudÈgacchanti. Yassa 
camhi atthÈya agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito, so ca me sÈmaÒÒattho 
bhÈvanÈ pÈrip|riÑ gacchatÊ”ti. TenÈvuso puggalena so puggalo yÈvajÊvaÑ 
anubandhitabbo, na pakkamitabbaÑ api panujjamÈnena1. “Puggalopi Èvuso 
duvidhena veditabbo sevitabbopi asevitabbopÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, 
idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 

 “CÊvarampi Èvuso duvidhena veditabbaÑ sevitabbampi 
asevitabbampÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Tattha 
yaÑ jaÒÒÈ cÊvaraÑ “idaÑ kho me cÊvaraÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyantÊ”ti. Evar|paÑ cÊvaraÑ na 
sevitabbaÑ. Tattha yaÑ jaÒÒÈ cÊvaraÑ “idaÑ kho me cÊvaraÑ sevato 
akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhantÊ”ti. Evar|paÑ 
cÊvaraÑ sevitabbaÑ. “CÊvarampi Èvuso duvidhena veditabbaÑ sevitabbampi 
asevitabbampÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 

 “PiÓÉapÈtopi Èvuso duvidhena veditabbo sevitabbopi asevitabbopÊ”ti iti 
kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Tattha yaÑ jaÒÒÈ piÓÉapÈtaÑ 
“imaÑ kho me piÓÉapÈtaÑ sevato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ 
dhammÈ parihÈyantÊ”ti. Evar|po piÓÉapÈto na sevitabbo. Tattha yaÑ jaÒÒÈ 
piÓÉapÈtaÑ “imaÑ kho me piÓÉapÈtaÑ sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, 
kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhantÊ”ti. Evar|po piÓÉapÈto sevitabbo. 
“PiÓÉapÈtopi Èvuso duvidhena veditabbo sevitabbopi asevitabbopÊ”ti iti yaÑ 
taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 

 “SenÈsanampi Èvuso duvidhena veditabbaÑ sevitabbampi 
asevitabbampÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Tattha 
yaÑ jaÒÒÈ senÈsanaÑ “idaÑ kho me senÈsanaÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyantÊ”ti. Evar|paÑ senÈsanaÑ na 
sevitabbaÑ. Tattha yaÑ jaÒÒÈ senÈsanaÑ “idaÑ kho me senÈsanaÑ sevato 
akusalÈ dhammÈ 
______________________________________________________________ 
 1. PaÓujjamÈnena (?) 
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parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhantÊ”ti. Evar|paÑ senÈsanaÑ 
sevitabbaÑ. “SenÈsanampi Èvuso duvidhena veditabbaÑ sevitabbampi 
asevitabbampÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 

 “GÈmanigamopi Èvuso duvidhena veditabbo sevitabbopi asevitabbopÊ”ti 
iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ, tattha yaÑ jaÒÒÈ 
gÈmanigamaÑ “imaÑ kho me gÈmanigamaÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyantÊ”ti. Evar|po gÈmanigamo na 
sevitabbo. Tattha yaÑjaÒÒÈ gÈmanigamaÑ “imaÑ kho me gÈmanigamaÑ 
sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhantÊ”ti. 
Evar|po gÈmanigamo sevitabbo. “GÈmanigamopi Èvuso duvidhena 
veditabbo sevitabbopi asevitabbopÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca 
vuttaÑ. 

 “Janapadapadesopi Èvuso duvidhena veditabbo sevitabbopi 
asevitabbopÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ, tattha yaÑ 
jaÒÒÈ janapadapadesaÑ “imaÑ kho me janapadapadesaÑ sevato akusalÈ 
dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyantÊ”ti. Evar|po 
janapadapadeso na sevitabbo. Tattha yaÑ jaÒÒÈ janapadapadesaÑ “imaÑ 
kho me janapadapadesaÑ sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ 
dhammÈ abhivaÉÉhantÊ”ti. Evar|po janapadapadeso sevitabbo. 
“janapadapadesopi Èvuso duvidhena veditabbo sevitabbopi asevitabbopÊ”ti 
iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttanti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. SutavÈsutta 

 7. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati Gijjhak|Ôe pabbate. Atha 
kho SutavÈ paribbÈjako yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho SutavÈ paribbÈjako BhagavantaÑ 
etadavoca– 

 EkamidÈhaÑ bhante samayaÑ BhagavÈ idheva RÈjagahe viharÈmi 
giribbaje, tatra me bhante Bhagavato sammukhÈ sutaÑ sammukhÈ 
paÔiggahitaÑ “yo so 
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SutavÈ1 bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ katakaraÓÊyo ohitabhÈro 
anuppattasadattho parikkhÊÓabhavasaÑyojano sammadaÒÒÈvimutto, abhabbo 
so paÒca ÔhÈnÈni ajjhÈcarituÑ, abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu saÒcicca pÈÓaÑ 
jÊvitÈ voropetuÑ, abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ 
ÈdÈtuÑ, abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu methunaÑ dhammaÑ paÔisevituÑ, 
abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu sampajÈnamusÈ2 bhÈsituÑ, abhabbo khÊÓÈsavo 
bhikkhu sannidhikÈrakaÑ kÈme paribhuÒjituÑ. SeyyathÈpi pubbe 
agÈriyabh|to”ti. Kacci metaÑ bhante Bhagavato sussutaÑ suggahitaÑ 
sumanasikataÑ s|padhÈritanti. 

 Taggha te etaÑ SutavÈ sussutaÑ suggahitaÑ sumanasikataÑ 
s|padhÈritaÑ, pubbe cÈhaÑ SutavÈ etarahi ca evaÑ vadÈmi–yo so bhikkhu 
arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho 
parikkhÊÓabhavasaÑyojano sammadaÒÒÈvimutto, abhabbo so nava ÔhÈnÈni 
ajjhÈcarituÑ, abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu saÒcicca pÈÓaÑ jÊvitÈ voropetuÑ, 
abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdÈtuÑ, abhabbo 
khÊÓÈsavo bhikkhu methunaÑ dhammaÑ paÔisevituÑ, abhabbo khÊÓÈsavo 
bhikkhu sampajÈnamusÈ bhÈsituÑ, abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu 
sannidhikÈrakaÑ kÈme paribhuÒjituÑ seyyathÈpi pubbe agÈriyabh|to. 
Abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu chandÈgatiÑ gantuÑ, abhabbo khÊÓÈsavo 
bhikkhu dosÈgatiÑ gantuÑ, abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu mohÈgatiÑ gantuÑ, 
abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu bhayÈgatiÑ gantuÑ. Pubbe cÈhaÑ SutavÈ 
etarahi ca evaÑ vadÈmi–yo so bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ 
katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho parikkhÊÓabhavasaÑyojano 
sammadaÒÒÈvimutto, abhabbo so imÈni nava ÔhÈnÈni ajjhÈcaritunti.  . 
SattamaÑ. 
 

8. Sajjhasutta 

 8. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati Gijjhak|Ôe pabbate. Atha 
kho Sajjho paribbÈjako yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ  
______________________________________________________________ 
 1. Sutava (SyÈ) 2. SampajÈnaÑ musÈ (Ka-SÊ) 
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ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Sajjho paribbÈjako BhagavantaÑ 
etadavoca– 

 EkamidÈhaÑ bhante samayaÑ BhagavÈ idheva RÈjagahe viharÈmi 
giribbaje, tatra me bhante Bhagavato sammukhÈ sutaÑ sammukhÈ 
paÔiggahitaÑ “yo so Sajjha bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ katakaraÓÊyo 
ohitabhÈro anuppattasadattho parikkhÊÓabhavasaÑyojano 
sammadaÒÒÈvimutto, abhabbo so paÒca ÔhÈnÈni ajjhÈcarituÑ, abhabbo 
khÊÓÈsavo bhikkhu saÒcicca pÈÓaÑ jÊvitÈ voropetuÑ, abhabbo khÊÓÈsavo 
bhikkhu adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdÈtuÑ, abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu 
methunaÑ dhammaÑ paÔisevituÑ, abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu 
sampajÈnamusÈ bhÈsituÑ, abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu sannidhikÈrakaÑ 
kÈme paribhuÒjituÑ seyyathÈpi pubbe agÈriyabh|to”ti. Kacci metaÑ bhante 
Bhagavato sussutaÑ suggahitaÑ sumanasikataÑ s|padhÈritanti. 

 Taggha te etaÑ Sajjha sussutaÑ suggahitaÑ sumanasikataÑ 
s|padhÈritaÑ, pubbe cÈhaÑ Sajjha etarahi ca evaÑ vadÈmi–yo so bhikkhu 
arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho 
parikkhÊÓabhavasaÑyojano sammadaÒÒÈvimutto, abhabbo so nava ÔhÈnÈni 
ajjhÈcarituÑ, abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu saÒcicca pÈÓaÑ jÊvitÈ voropetuÑ 
-pa- abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu sannidhikÈrakaÑ kÈme paribhuÒjituÑ 
seyyathÈpi pubbe agÈriyabh|to. Abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu BuddhaÑ 
paccakkhÈtuÑ, abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu dhammaÑ paccakkhÈtuÑ, 
abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu saÑghaÑ paccakkhÈtuÑ, abhabbo khÊÓÈsavo 
bhikkhu sikkhaÑ paccakkhÈtuÑ. Pubbe cÈhaÑ Sajjha etarahi ca evaÑ 
vadÈmi–yo so bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ katakaraÓÊyo ohitabhÈro 
anuppattasadattho parikkhÊÓabhavasaÑyojano sammadaÒÒÈvimutto, abhabbo 
so imÈni nava ÔhÈnÈni ajjhÈcaritunti.  . AÔÔhamaÑ. 

 
9. Puggalasutta 

 9. Navayime bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame 
nava? ArahÈ, arahattÈya paÔipanno, anÈgÈmÊ, anÈgÈmiphalasacchikiriyÈya 
paÔipanno, sakadÈgÈmÊ, sakadÈgÈmiphalasacchikiriyÈya
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paÔipanno, sotÈpanno, sotÈpattiphalasacchikiriyÈya paÔipanno, puthujjano, 
ime kho bhikkhave nava puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti.  . 
NavamaÑ. 
 

10. Œhuneyyasutta 

 10. Navayime bhikkhave puggalÈ ÈhuneyyÈ pÈhuneyyÈ dakkhiÓeyyÈ 
aÒjalikaraÓÊyÈ anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katame nava? ArahÈ, 
arahattÈya paÔipanno, anÈgÈmÊ, anÈgÈmiphalasacchikiriyÈya paÔipanno, 
sakadÈgÈmÊ, sakadÈgÈmiphalasacchikiriyÈya paÔipanno, sotÈpanno, 
sotÈpattiphalasacchikiriyÈya paÔipanno, gotrabh|. Ime kho bhikkhave nava 
puggalÈ ÈhuneyyÈ -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈti.  . DasamaÑ.  

Sambodhivaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Sambodhi Nissayo ceva, Meghiya NandakaÑ BalaÑ. 
   SevanÈ SutavÈ Sajjho, Puggalo Œhuneyyena cÈti. 

_____ 
 

2. SÊhanÈdavagga 
 

1. SÊhanÈdasutta 

 11. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ etadavoca “vuttho 
me bhante SÈvatthiyaÑ vassÈvÈso, icchÈmahaÑ bhante janapadacÈrikaÑ 
pakkamitun”ti. YassadÈni tvaÑ SÈriputta kÈlaÑ maÒÒasÊti. Atha kho ÈyasmÈ 
SÈriputto uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
pakkÈmi. Atha kho aÒÒataro bhikkhu acirapakkante Èyasmante SÈriputte 
BhagavantaÑ etadavoca “ÈyasmÈ maÑ bhante SÈriputto Èsajja appaÔinissajja 
cÈrikaÑ pakkanto”ti. Atha kho BhagavÈ aÒÒataraÑ bhikkhuÑ Èmantesi 
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“ehi tvaÑ bhikkhu mama vacanena SÈriputtaÑ Èmantehi ‘SatthÈ taÑ Èvuso 
SÈriputta ÈmantetÊ’ti”. “EvaÑ bhante”ti kho so bhikkhu Bhagavato 
paÔissutvÈ yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
SÈriputtaÑ etadavoca “SatthÈ taÑ Èvuso SÈriputta ÈmantetÊ”ti. 
“EvamÈvuso”ti kho ÈyasmÈ SÈriputto tassa bhikkhuno paccassosi. 

 Tena kho pana samayena ÈyasmÈ ca MahÈmoggallÈno1 ÈyasmÈ ca 
Œnando avÈpuraÓaÑ2 ÈdÈya vihÈre ÈhiÓÉanti3. “AbhikkamathÈyasmanto 
abhikkamathÈyasmanto idÈnÈyasmÈ SÈriputto Bhagavato sammukhÈ 
sÊhanÈdaÑ nadissatÊ”ti. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ BhagavÈ etadavoca “idha 
te SÈriputta aÒÒataro sabrahmacÈrÊ khÊyanadhammaÑ Èpanno ‘ÈyasmÈ maÑ 
bhante SÈriputto Èsajja appaÔinissajja cÈrikaÑ pakkanto’ti”. 

 Yassa n|na bhante kÈye kÈyagatÈsati anupaÔÔhitÈ assa, so idha 
aÒÒataraÑ sabrahmacÈriÑ Èsajja appaÔinissajja cÈrikaÑ pakkameyya. 

 SeyyathÈpi bhante pathaviyaÑ sucimpi nikkhipanti, asucimpi 
nikkhipanti, g|thagatampi nikkhipanti, muttagatampi nikkhipanti, 
kheÄagatampi nikkhipanti, pubbagatampi nikkhipanti, lohitagatampi 
nikkhipanti. Na ca tena pathavÊ aÔÔÊyati vÈ harÈyati vÈ jigucchati vÈ. 
EvamevaÑ kho ahaÑ bhante pathavÊsamena cetasÈ viharÈmi vipulena 
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈpajjena. Yassa n|na bhante kÈye 
kÈyagatÈsati anupaÔÔhitÈ assa, so idha aÒÒataraÑ sabrahmacÈriÑ Èsajja 
appaÔinissajja cÈrikaÑ pakkameyya. (1) 

 SeyyathÈpi bhante ÈpasmiÑ sucimpi dhovanti, asucimpi dhovanti, 
g|thagatampi, muttagatampi, kheÄagatampi, pubbagatampi, lohitagatampi 
dhovanti. Na ca tena Èpo aÔÔÊyati vÈ harÈyati vÈ jigucchati vÈ. EvamevaÑ 
kho ahaÑ bhante Èposamena cetasÈ viharÈmi vipulena mahaggatena 
______________________________________________________________ 
 1. MahÈmoggalÈno (Ka) 2. ApÈpuraÓaÑ (SyÈ, Ka) 
 3. VihÈrena vihÈraÑ anvÈhiÓÉanti (SÊ, I), vihÈraÑ ÈhiÓÉanti (SyÈ) 
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appamÈÓena averena abyÈpajjena. Yassa n|na bhante kÈye kÈyagatÈsati 
anupaÔÔhitÈ assa, so idha aÒÒataraÑ sabrahmacÈriÑ Èsajja appaÔinissajja 
cÈrikaÑ pakkameyya. (2) 

 SeyyathÈpi bhante tejo sucimpi Éahati, asucimpi Éahati, g|thagatampi, 
muttagatampi, kheÄagatampi, pubbagatampi, lohitagatampi Éahati. Na ca 
tena tejo aÔÔÊyati vÈ harÈyati vÈ jigucchati vÈ. EvamevaÑ kho ahaÑ bhante 
tejosamena cetasÈ viharÈmi vipulena mahaggatena appamÈÓena averena 
abyÈpajjena. Yassa n|na bhante kÈye kÈyagatÈsati anupaÔÔhitÈ assa, so idha 
aÒÒataraÑ sabrahmacÈriÑ Èsajja appaÔinissajja cÈrikaÑ pakkameyya. (3) 

 SeyyathÈpi bhante vÈyo sucimpi upavÈyati, asucimpi upavÈyati, 
g|thagatampi, muttagatampi, kheÄagatampi, pubbagatampi, lohitagatampi 
upavÈyati. Na ca tena vÈyo aÔÔÊyati vÈ harÈyati vÈ jigucchati vÈ. EvamevaÑ 
kho ahaÑ bhante vÈyosamena cetasÈ viharÈmi vipulena mahaggatena 
appamÈÓena averena abyÈpajjena. Yassa n|na bhante kÈye kÈyagatÈsati 
anupaÔÔhitÈ assa, so idha aÒÒataraÑ sabrahmacÈriÑ Èsajja appaÔinissajja 
cÈrikaÑ pakkameyya. (4) 

 SeyyathÈpi bhante rajoharaÓaÑ sucimpi puÒchati, asucimpi puÒchati, 
g|thagatampi, muttagatampi, kheÄagatampi, pubbagatampi, lohitagatampi 
puÒchati. Na ca tena rajoharaÓaÑ aÔÔÊyati vÈ harÈyati vÈ jigucchati vÈ. 
EvamevaÑ kho ahaÑ bhante rajoharaÓasamena cetasÈ viharÈmi vipulena 
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈpajjena. Yassa n|na bhante kÈye 
kÈyagatÈsati anupaÔÔhitÈ assa, so idha aÒÒataraÑ sabrahmacÈriÑ Èsajja 
appaÔinissajja cÈrikaÑ pakkameyya. (5) 

 SeyyathÈpi bhante CaÓÉÈlakumÈrako vÈ CaÓÉÈlakumÈrikÈ vÈ 
kaÄopihattho nantakavÈsÊ gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ pavisanto nÊcacittaÑyeva 
upaÔÔhapetvÈ pavisati. evamevaÑ kho ahaÑ bhante 
CaÓÉÈlakumÈrakacaÓÉÈlakumÈrikÈsamena cetasÈ viharÈmi vipulena 
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈpajjena. Yassa n|na bhante kÈye 
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kÈyagatÈsati anupaÔÔhitÈ assa, so idha aÒÒataraÑ sabrahmacÈriÑ Èsajja 
appaÔinissajja cÈrikaÑ pakkameyya. (6) 

 SeyyathÈpi bhante usabho chinnavisÈÓo s|rato sudanto suvinÊto 
rathiyÈya rathiyaÑ si~ghÈÔakena si~ghÈÔakaÑ anvÈhiÓÉanto na kiÒci hiÑsati 
pÈdena vÈ visÈÓena vÈ. EvamevaÑ kho ahaÑ bhante 
usabhachinnavisÈÓasamena cetasÈ viharÈmi vipulena mahaggatena 
appamÈÓena averena abyÈpajjena. Yassa n|na bhante kÈye kÈyagatÈsati 
anupaÔÔhitÈ assa, so idha aÒÒataraÑ sabrahmacÈriÑ Èsajja appaÔinissajja 
cÈrikaÑ pakkameyya. (7) 

 SeyyathÈpi bhante itthÊ vÈ puriso vÈ daharo yuvÈ maÓÉanakajÈtiko 
sÊsaÑnhÈto ahikuÓapena vÈ kukkurakuÓapena vÈ manussakuÓapena vÈ 
kaÓÔhe Èsattena aÔÔÊyeyya harÈyeyya jiguccheyya. EvamevaÑ kho ahaÑ 
bhante iminÈ p|tikÈyena aÔÔÊyÈmi harÈyÈmi jigucchÈmi. Yassa n|na bhante 
kÈye kÈyagatÈsati anupaÔÔhitÈ assa, so idha aÒÒataraÑ sabrahmacÈriÑ Èsajja 
appaÔinissajja cÈrikaÑ pakkameyya. (8) 

 SeyyathÈpi bhante puriso medakathÈlikaÑ parihareyya 
chiddÈvachiddaÑ uggharantaÑ paggharantaÑ. EvamevaÑ kho ahaÑ bhante 
imaÑ kÈyaÑ pariharÈmi chiddÈvachiddaÑ uggharantaÑ paggharantaÑ. 
Yassa n|na bhante kÈye kÈyagatÈsati anupaÔÔhitÈ assa, so idha aÒÒataraÑ 
sabrahmacÈriÑ Èsajja appaÔinissajja cÈrikaÑ pakkameyyÈti. (9) 

 Atha kho so bhikkhu uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ 
Bhagavato pÈdesu sirasÈ nipatitvÈ BhagavantaÑ etadavoca “accayo maÑ 
bhante accagamÈ yathÈbÈlaÑ yathÈm|ÄhaÑ yathÈ-akusalaÑ, yo ahaÑ 
ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ asatÈ tucchÈ musÈ abh|tena abbhÈcikkhiÑ. Tassa 
me bhante BhagavÈ accayaÑ accayato paÔiggaÓhatu ÈyatiÑ saÑvarÈyÈ”ti. 
Taggha taÑ1 bhikkhu accayo accagamÈ yathÈbÈlaÑ yathÈm|ÄhaÑ yathÈ-
akusalaÑ, yo tvaÑ SÈriputtaÑ asatÈ tucchÈ musÈ abh|tena abbhÈcikkhi. 
Yato ca kho tvaÑ bhikkhu accayaÑ accayato disvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. TvaÑ (SÊ, I) 
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yathÈdhammaÑ paÔikarosi, taÑ te mayaÑ paÔiggaÓhÈma. VuÉÉhihesÈ 
bhikkhu ariyassa vinaye yo accayaÑ accayato disvÈ yathÈdhammaÑ 
paÔikaroti, ÈyatiÑ saÑvaraÑ ÈpajjatÊti. 

 Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ Èmantesi “khama SÈriputta 
imassa moghapurisassa purÈ tassa tattheva sattadhÈ muddhÈ phalatÊ”ti1. 
KhamÈmahaÑ bhante tassa Èyasmato, sace maÑ so ÈyasmÈ evamÈha. 
Khamatu ca me so ÈyasmÈti.  . PaÔhamaÑ. 

 
2. Sa-upÈdisesasutta 

 12. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. 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 
sa-upÈdiseso kÈlaÑ karoti. Sabbo so aparimutto nirayÈ, aparimutto 
tiracchÈnayoniyÈ, aparimutto pettivisayÈ, aparimutto 
apÈyaduggativinipÈtÈ”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 
______________________________________________________________
 1. PhalissatÊti (Ka-SÊ, SyÈ, I, Ka) AÔÔhakathÈsu pana “phalatÊti”itveva dissati. 
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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 kho ahaÑ bhante yena 
aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ 
tehi aÒÒatitthiyehi paribbÈjakehi saddhiÑ sammodiÑ, sammodanÊyaÑ 
kathaÑ saraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑ. Tena kho pana samayena 
tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ 
ayamantarÈkathÈ udapÈdi “yo hi koci Èvuso sa-upÈdiseso kÈlaÑ karoti, 
sabbo so aparimutto nirayÈ, aparimutto tiracchÈnayoniyÈ, aparimutto 
pettivisayÈ, aparimutto apÈyaduggativinipÈtÈ”ti. Atha kho ahaÑ bhante 
tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ bhÈsitaÑ neva abhinandiÑ 
nappaÔikkosiÑ, anabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑ 
“Bhagavato santike etassa bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈnissÈmÊ”ti. 

 Ke ca1 SÈriputta aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ bÈlÈ abyattÈ, ke ca2 
sa-upÈdisesaÑ vÈ “sa-upÈdiseso”ti jÈnissanti, anupÈdisesaÑ vÈ 
“anupÈdiseso”ti jÈnissanti. 

 Navayime SÈriputta puggalÈ sa-upÈdisesÈ kÈlaÑ kurumÈnÈ parimuttÈ 
nirayÈ, parimuttÈ tiracchÈnayoniyÈ, parimuttÈ pettivisayÈ, parimuttÈ 
apÈyaduggativinipÈtÈ. Katame nava? Idha SÈriputta ekacco puggalo sÊlesu 
parip|rakÈrÊ hoti, samÈdhismiÑ parip|rakÈrÊ, paÒÒÈya mattaso kÈrÊ. So 
paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ antarÈparinibbÈyÊ 
hoti. AyaÑ SÈriputta paÔhamo puggalo sa-upÈdiseso kÈlaÑ kurumÈno 
parimutto nirayÈ, parimutto 
______________________________________________________________ 
 1. Keci (SyÈ, I), te ca (Ka) 
 2. Keci (SyÈ, I, Ka) Ma 1. 233; AÑ 2. 206, 306 piÔÔhesu PÈÄiyÈ saÑsandetabbaÑ. 
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tiracchÈnayoniyÈ, parimutto pettivisayÈ, parimutto apÈyaduggativinipÈtÈ. (1) 

 Puna caparaÑ SÈriputta idhekacco puggalo sÊlesu parip|rakÈrÊ hoti, 

samÈdhismiÑ parip|rakÈrÊ, paÒÒÈya mattaso kÈrÊ. So paÒcannaÑ 

orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ upahaccaparinibbÈyÊ hoti -pa- 

asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti -pa- sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti -pa- uddhaÑsoto 

hoti akaniÔÔhagÈmÊ. AyaÑ SÈriputta paÒcamo puggalo sa-upÈdiseso kÈlaÑ 

kurumÈno parimutto nirayÈ, parimutto tiracchÈnayoniyÈ, parimutto 

pettivisayÈ, parimutto apÈyaduggativinipÈtÈ. (2-5) 

 Puna caparaÑ SÈriputta idhekacco puggalo sÊlesu parip|rakÈrÊ hoti, 

samÈdhismiÑ mattaso kÈrÊ, paÒÒÈya mattaso kÈrÊ. So tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ 

parikkhayÈ rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ sakadÈgÈmÊ hoti, sakideva imaÑ 

lokaÑ ÈgantvÈ dukkhassantaÑ karoti. AyaÑ SÈriputta chaÔÔho puggalo 

sa-upÈdiseso kÈlaÑ kurumÈno parimutto nirayÈ -pa- parimutto 

apÈyaduggatinipÈtÈ. (6) 

 Puna caparaÑ SÈriputta idhekacco puggalo sÊlesu parip|rakÈrÊ hoti, 

samÈdhismiÑ mattaso kÈrÊ, paÒÒÈya mattaso kÈrÊ. So tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ 

parikkhayÈ ekabÊjÊ hoti, ekaÑyeva mÈnusakaÑ bhavaÑ nibbattetvÈ 

dukkhassantaÑ karoti. AyaÑ SÈriputta sattamo puggalo sa-upÈdiseso kÈlaÑ 

kurumÈno parimutto nirayÈ -pa- parimutto apÈyaduggativinipÈtÈ. (7) 

 Puna caparaÑ SÈriputta idhekacco puggalo sÊlesu parip|rakÈrÊ hoti, 

samÈdhismiÑ mattaso kÈrÊ, paÒÒÈya mattaso kÈrÊ. So tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ 

parikkhayÈ kolaÑkolo hoti. Dve vÈ tÊÓi vÈ kulÈni sandhÈvitvÈ saÑsaritvÈ 

dukkhassantaÑ karoti. AyaÑ SÈriputta aÔÔhamo puggalo sa-upÈdiseso kÈlaÑ 

kurumÈno parimutto nirayÈ -pa- parimutto apÈyaduggativinipÈtÈ. (8) 

  Puna caparaÑ SÈriputta idhekacco puggalo sÊlesu parip|rakÈrÊ hoti, 

samÈdhismiÑ mattaso kÈrÊ, paÒÒÈya mattaso kÈrÊ. So 
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tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sattakkhattuparamo hoti, 
sattakkhattuparamaÑ deve ca manusse ca sandhÈvitvÈ saÑsaritvÈ 
dukkhassantaÑ karoti. AyaÑ SÈriputta navamo puggalo sa-upÈdiseso kÈlaÑ 
kurumÈno parimutto nirayÈ, parimutto tiracchÈnayoniyÈ, parimutto 
pettivisayÈ, parimutto apÈyaduggativinipÈtÈ. (9) 

 Ke ca SÈriputta aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ bÈlÈ abyattÈ. Ke ca 
sa-upÈdisesaÑ vÈ “sa-upÈdiseso”ti jÈnissanti, anupÈdisesaÑ vÈ 
“anupÈdiseso”ti jÈnissanti. Ime kho SÈriputta nava puggalÈ sa-upÈdisesÈ 
kÈlaÑ kurumÈnÈ parimuttÈ nirayÈ, parimuttÈ tiracchÈnayoniyÈ, parimuttÈ 
pettivisayÈ, parimuttÈ apÈyaduggativinipÈtÈ. Na tÈvÈyaÑ SÈriputta 
dhammapariyÈyo paÔibhÈsi bhikkh|naÑ bhikkhunÊnaÑ upÈsakÈnaÑ 
upÈsikÈnaÑ. TaÑ kissa hetu? “MÈyimaÑ dhammapariyÈyaÑ sutvÈ 
pamÈdaÑ ÈhariÑs|”ti1. Api ca mayÈ2 SÈriputta dhammapariyÈyo 
paÒhÈdhippÈyena bhÈsitoti.  . DutiyaÑ. 
 

3. KoÔÔhikasutta 

 13. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko3 yenÈyasmÈ SÈriputto 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ SÈriputtena saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca “kiÑ 
nu kho Èvuso SÈriputta ‘yaÑ kammaÑ diÔÔhadhammavedanÊyaÑ, taÑ me 
kammaÑ samparÈyavedanÊyaÑ hot|’ti etassa atthÈya Bhagavati 
brahmacariyaÑ vussatÊ”ti. No hidaÑ Èvuso. 

 KiÑ panÈvuso SÈriputta “yaÑ kammaÑ samparÈyavedanÊyaÑ, taÑ me 
kammaÑ diÔÔhadhammavedanÊyaÑ hot|”ti etassa atthÈya Bhagavati 
brahmacariyaÑ vussatÊti. No hidaÑ Èvuso. 

  KiÑ nu kho Èvuso SÈriputta “yaÑ kammaÑ sukhavedaniyaÑ4, taÑ me 
kammaÑ dukkhavedaniyaÑ5 hot|”ti etassa atthÈya Bhagavati 
brahmacariyaÑ vussatÊti. No hidaÑ Èvuso. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒhariÑsu (SÊ, I) 2. Api cÈyaÑ (?) 
 3. MahÈkoÔÔhito (SÊ, SyÈ, I) 4. SukhavedaniyaÑ (Ka) Ma 3. 7 piÔÔhe passitabbaÑ. 
 5. DukkhavedaniyaÑ (Ka) 
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 KiÑ panÈvuso SÈriputta “yaÑ kammaÑ dukkhavedanÊyaÑ, taÑ me 
kammaÑ sukhavedanÊyaÑ hot|”ti etassa atthÈya Bhagavati brahmacariyaÑ 
vussatÊti. No hidaÑ Èvuso. 

 KiÑ nu kho Èvuso SÈriputta “yaÑ kammaÑ paripakkavedanÊyaÑ, taÑ 
me kammaÑ aparipakkavedanÊyaÑ hot|”ti etassa atthÈya Bhagavati 
brahmacariyaÑ vussatÊti. No hidaÑ Èvuso. 

 KiÑ panÈvuso SÈriputta “yaÑ kammaÑ aparipakkavedanÊyaÑ, taÑ me 
kammaÑ paripakkavedanÊyaÑ hot|”ti etassa atthÈya Bhagavati 
brahmacariyaÑ vussatÊti. No hidaÑ Èvuso. 

 KiÑ nu kho Èvuso SÈriputta “yaÑ kammaÑ bahuvedanÊyaÑ, taÑ me 
kammaÑ appavedanÊyaÑ hot|”ti etassa atthÈya Bhagavati brahmacariyaÑ 
vussatÊti. No hidaÑ Èvuso. 

 KiÑ panÈvuso SÈriputta “yaÑ kammaÑ appavedanÊyaÑ, taÑ me 
kammaÑ bahuvedanÊyaÑ hot|”ti etassa atthÈya Bhagavati brahmacariyaÑ 
vussatÊti. No hidaÑ Èvuso. 

 KiÑ nu kho Èvuso SÈriputta “yaÑ kammaÑ vedanÊyaÑ, taÑ me 
kammaÑ avedanÊyaÑ hot|”ti etassa atthÈya Bhagavati brahmacariyaÑ 
vussatÊti. No hidaÑ Èvuso. 

 KiÑ panÈvuso SÈriputta “yaÑ kammaÑ avedanÊyaÑ, taÑ me kammaÑ 
vedanÊyaÑ hot|”ti etassa atthÈya Bhagavati brahmacariyaÑ vussatÊti. No 
hidaÑ Èvuso. 

 “KiÑ nu kho Èvuso SÈriputta ‘yaÑ kammaÑ diÔÔhadhammavedanÊyaÑ, 
taÑ me kammaÑ samparÈyavedanÊyaÑ hot|’ti etassa atthÈya Bhagavati 
brahmacariyaÑ vussatÊ”ti iti puÔÔho samÈno “no hidaÑ Èvuso”ti vadesi. 

 “KiÑ panÈvuso SÈriputta ‘yaÑ kammaÑ samparÈyavedanÊyaÑ, taÑ me 
kammaÑ diÔÔhadhammavedanÊyaÑ hot|’ti etassa atthÈya Bhagavati 
brahmacariyaÑ vussatÊ”ti iti puÔÔho samÈno “no hidaÑ Èvuso”ti vadesi. 
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 “KiÑ nu kho Èvuso SÈriputta ‘yaÑ kammaÑ sukhavedanÊyaÑ, taÑ me 
kammaÑ dukkhavedanÊyaÑ hot|’ti etassa atthÈya Bhagavati brahmacariyaÑ 
vussatÊ”ti iti puÔÔho samÈno “no hidaÑ Èvuso”ti vadesi. 

 “KiÑ panÈvuso SÈriputta ‘yaÑ kammaÑ dukkhavedanÊyaÑ, taÑ me 
kammaÑ sukhavedanÊyaÑ hot|’ti etassa atthÈya Bhagavati brahmacariyaÑ 
vussatÊ”ti iti puÔÔho samÈno “no hidaÑ Èvuso”ti vadesi. 

 “KiÑ nu kho Èvuso SÈriputta ‘yaÑ kammaÑ paripakkavedanÊyaÑ, taÑ 
me kammaÑ aparipakkavedanÊyaÑ hot|’ti etassa atthÈya Bhagavati 
brahmacariyaÑ vussatÊ”ti iti puÔÔho samÈno “no hidaÑ Èvuso”ti vadesi. 

 “KiÑ panÈvuso SÈriputta ‘yaÑ kammaÑ aparipakkavedanÊyaÑ, taÑ me 
kammaÑ paripakkavedanÊyaÑ hot|’ti etassa atthÈya Bhagavati 
brahmacariyaÑ vussatÊ”ti iti puÔÔho samÈno “no hidaÑ Èvuso”ti vadesi. 

 “KiÑ nu kho Èvuso SÈriputta ‘yaÑ kammaÑ bahuvedanÊyaÑ, taÑ me 
kammaÑ appavedanÊyaÑ hot|’ti etassa atthÈya Bhagavati brahmacariyaÑ 
vussatÊ”ti iti puÔÔho samÈno “no hidaÑ Èvuso”ti vadesi. 

 “KiÑ panÈvuso SÈriputta ‘yaÑ kammaÑ appavedanÊyaÑ, taÑ me 
kammaÑ bahuvedanÊyaÑ hot|’ti etassa atthÈya Bhagavati brahmacariyaÑ 
vussatÊ”ti iti puÔÔho samÈno “no hidaÑ Èvuso”ti vadesi. 

 “KiÑ nu kho Èvuso SÈriputta ‘yaÑ kammaÑ vedanÊyaÑ, taÑ me 
kammaÑ avedanÊyaÑ hot|’ti etassa atthÈya Bhagavati brahmacariyaÑ 
vussatÊ”ti iti puÔÔho samÈno “no hidaÑ Èvuso”ti vadesi. 

 “KiÑ panÈvuso SÈriputta ‘yaÑ kammaÑ avedanÊyaÑ, taÑ me kammaÑ 
vedanÊyaÑ hot|’ti etassa atthÈya Bhagavati brahmacariyaÑ vussatÊ”ti iti 
puÔÔho samÈno “no hidaÑ Èvuso”ti vadesi, atha kimatthaÑ carahÈvuso 
Bhagavati brahmacariyaÑ vussatÊti. 

 YaÑ khvassa1 Èvuso aÒÒÈtaÑ adiÔÔhaÑ appattaÑ asacchikataÑ 
anabhisametaÑ, tassa ÒÈÓÈya dassanÈya pattiyÈ sacchikiriyÈya 
abhisamayÈya Bhagavati brahmacariyaÑ vussatÊti2. (KiÑ panassÈvuso 
______________________________________________________________ 
 1. YaÑ kho (Ka) 2. Vussati (SyÈ) 
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aÒÒÈtaÑ adiÔÔhaÑ appattaÑ asacchikataÑ anabhisametaÑ, yassa ÒÈÓÈya 
dassanÈya pattiyÈ sacchikiriyÈya abhisamayÈya Bhagavati brahmacariyaÑ 
vussatÊti.)1 “idaÑ dukkhan”ti khvassa2 Èvuso aÒÒÈtaÑ adiÔÔhaÑ appattaÑ 
asacchikataÑ anabhisametaÑ, tassa ÒÈÓÈya dassanÈya pattiyÈ sacchikiriyÈya 
abhisamayÈya Bhagavati brahmacariyaÑ vussati. “AyaÑ 
dukkhasamudayo”ti khvassa Èvuso -pa- “ayaÑ dukkhanirodho”ti khvassa 
Èvuso -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti khvassa Èvuso aÒÒÈtaÑ 
adiÔÔhaÑ appattaÑ asacchikataÑ anabhisametaÑ, tassa ÒÈÓÈya dassanÈya 
pattiyÈ sacchikiriyÈya abhisamayÈya Bhagavati brahmacariyaÑ vussati. 
IdaÑ khvassa3 Èvuso aÒÒÈtaÑ adiÔÔhaÑ appattaÑ asacchikataÑ 
anabhisametaÑ, tassa4 ÒÈÓÈya dassanÈya pattiyÈ sacchikiriyÈya 
abhisamayÈya Bhagavati brahmacariyaÑ vussatÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Samiddhisutta 

 14. * Atha kho ÈyasmÈ Samiddhi yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ SamiddhiÑ ÈyasmÈ SÈriputto 
etadavoca “kimÈrammaÓÈ Samiddhi purisassa sa~kappavitakkÈ uppajjantÊ”ti. 
NÈmar|pÈrammaÓÈ bhanteti. Te pana Samiddhi kva nÈnattaÑ gacchantÊti. 
DhÈt|su bhanteti. Te pana samaddhi kiÑsamudayÈti. PhassasamudayÈ 
bhanteti. Te pana Samiddhi kiÑsamosaraÓÈti. VedanÈsamosaraÓÈ bhanteti. 
Te pana Samiddhi kiÑpamukhÈti. SamÈdhippamukhÈ bhanteti. Te pana 
Samiddhi kiÑadhipateyyÈti. SatÈdhipateyyÈ bhanteti. Te pana Samiddhi 
kiÑuttarÈti. PaÒÒuttarÈ bhanteti. Te pana Samiddhi kiÑsÈrÈti. VimuttisÈrÈ 
bhanteti. Te pana Samiddhi kiÑogadhÈti. AmatogadhÈ bhanteti.  

 “KimÈrammaÓÈ Samiddhi purisassa sa~kappavitakkÈ uppajjantÊ”ti iti 
puÔÔho samÈno “nÈmar|pÈrammaÓÈ bhante”ti vadesi. “Te pana Samiddhi 
kva nÈnattaÑ gacchantÊ”ti iti puÔÔho samÈno “dhÈt|su bhante”ti vadesi. “Te 
pana Samiddhi kiÑsamudayÈ”ti iti puÔÔho samÈno “phassasamudayÈ 
______________________________________________________________ 
 1. (  ) SyÈ-Ka-potthakesu natthi. 2. Kho yaÑ (Ka) 3. Iti kho yaÑ (Ka) 
 4. Yassa (?) * HeÔÔhÈ 152 piÔÔhepi. 
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bhante”ti vadesi. “Te pana Samiddhi kiÑsamosaraÓÈ”ti iti puÔÔho samÈno 
“vedanÈsamosaraÓÈ bhante”ti vadesi. “Te pana Samiddhi kiÑpamukhÈ”ti iti 
puÔÔho samÈno “samÈdhippamukhÈ bhante”ti vadesi. “Te pana Samiddhi 
kiÑadhipateyyÈ”ti iti puÔÔho samÈno “satÈdhipateyyÈ bhante”ti vadesi. “Te 
pana Samiddhi kiÑuttarÈ”ti iti puÔÔho samÈno “paÒÒuttarÈ bhante”ti vadesi. 
“Te pana Samiddhi kiÑsÈrÈ”ti iti puÔÔho samÈno “vimuttisÈrÈ bhante”ti 
vadesi. “Te pana Samiddhi kiÑogadhÈ”ti iti puÔÔho samÈno “amatogadhÈ 
bhante”ti vadesi. SÈdhu sÈdhu Samiddhi, sÈdhu kho tvaÑ Samiddhi puÔÔho1 
puÔÔho vissajjesi, tena ca mÈ maÒÒÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. GaÓÉasutta 

 15. SeyyathÈpi bhikkhave gaÓÉo anekavassagaÓiko, tassassu gaÓÉassa 
nava vaÓamukhÈni nava abhedanamukhÈni, tato yaÑ kiÒci pagghareyya, 
asuciyeva pagghareyya, duggandhaÑyeva pagghareyya, jegucchiyaÑyeva2 
pagghareyya. YaÑ kiÒci pasaveyya, asuciyeva pasaveyya, duggandhaÑyeva 
pasaveyya, jegucchiyaÑyeva pasaveyya. 

 “GaÓÉo”ti kho bhikkhave imassetaÑ cÈtumahÈbh|tikassa3 kÈyassa 
adhivacanaÑ mÈtÈpettikasambhavassa odanakummÈs|pacayassa 
aniccucchÈdanaparimaddanabhedanaviddhaÑsanadhammassa. Tassassu 
gaÓÉassa nava vaÓamukhÈni nava abhedanamukhÈni. Tato yaÑ kiÒci 
paggharati, asuciyeva paggharati, duggandhaÑyeva paggharati, 
jegucchiyaÑyeva paggharati. YaÑ kiÒci pasavati, asuciyeva pasavati, 
duggandhaÑyeva pasavati, jegucchiyaÑyeva pasavati. TasmÈtiha bhikkhave 
imasmiÑ kÈye nibbindathÈti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. SaÒÒÈsutta 

 16. NavayimÈ bhikkhave saÒÒÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ honti 
mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈ. KatamÈ 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒhaÑ (SÊ, SyÈ, I) 2. Dhajagucchiyeva (Ka) 
 3. CÈtummahÈbh|tikassa (SÊ, SyÈ, I) 
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nava? AsubhasaÒÒÈ maraÓasaÒÒÈ ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÈ1 sabbaloke 
anabhiratasaÒÒÈ2 aniccasaÒÒÈ anicce dukkhasaÒÒÈ dukkhe anattasaÒÒÈ 
pahÈnasaÒÒÈ virÈgasaÒÒÈ. ImÈ kho bhikkhave nava saÒÒÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ 
mahapphalÈ honti mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Kulasutta 

 17. Navahi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ kulaÑ anupagantvÈ vÈ 
nÈlaÑ upagantuÑ, upagantvÈ vÈ nÈlaÑ nisÊdituÑ. Katamehi navahi? Na 
manÈpena paccuÔÔhenti, na manÈpena abhivÈdenti, na manÈpena ÈsanaÑ 
denti, santamassa pariguhanti, bahukampi thokaÑ denti, paÓÊtampi l|khaÑ 
denti, asakkaccaÑ denti no sakkaccaÑ, na upanisÊdanti dhammassavanÈya, 
bhÈsitamassa na suss|santi. Imehi kho bhikkhave navaha~gehi 
samannÈgataÑ kulaÑ anupagantvÈ vÈ nÈlaÑ upagantuÑ, upagantvÈ vÈ 
nÈlaÑ nisÊdituÑ. 

 Navahi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ kulaÑ anupagantvÈ vÈ alaÑ 
upagantuÑ, upagantvÈ vÈ alaÑ nisÊdituÑ. Katamehi navahi? ManÈpena 
paccuÔÔhenti, manÈpena abhivÈdenti, manÈpena ÈsanaÑ denti, santamassa na 
pariguhanti, bahukampi bahukaÑ denti, paÓÊtampi paÓÊtaÑ denti, sakkaccaÑ 
denti no asakkaccaÑ, upanisÊdanti dhammassavanÈya, bhÈsitamassa 
suss|santi. Imehi kho bhikkhave navaha~gehi samannÈgataÑ kulaÑ 
anupagantvÈ vÈ alaÑ upagantuÑ, upagantvÈ vÈ alaÑ nisÊditunti.  . 
SattamaÑ. 

 
8. Nava~guposathasutta 

 18. Navahi bhikkhave a~gehi samannÈgato uposatho upavuttho 
mahapphalo hoti mahÈnisaÑso mahÈjutiko mahÈvipphÈro. KathaÑ 
upavuttho ca bhikkhave navaha~gehi samannÈgato uposatho mahapphalo 
hoti mahÈnisaÑso mahÈjutiko mahÈvipphÈro, idha bhikkhave ariyasÈvako iti 
paÔisaÒcikkhabhi “yÈvajÊvaÑ arahanto pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ 
paÔiviratÈ nihitadaÓÉÈ nihitasatthÈ 
______________________________________________________________ 
  1. PaÔikk|lasaÒÒÈ (SÊ, SyÈ, I) 2. AnabhiratisaÒÒÈ (Ka) AÑ 2. 126 piÔÔhepi. 
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lajjÊ dayÈpannÈ sabbapÈÓabh|tahitÈnukampino viharanti, ahampajja imaÒca 
rattiÑ imaÒca divasaÑ pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato nihitadaÓÉo 
nihitasattho lajjÊ dayÈpanno sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ viharÈmi. 
IminÈpa~gena1 arahataÑ anukaromi, uposatho ca me upavuttho 
bhavissatÊ”ti. IminÈ paÔhamena a~gena samannÈgato hoti -pa-.  

 “YÈvajÊvaÑ arahanto uccÈsayanamahÈsayanaÑ pahÈya 
uccÈsayanamahÈsayanÈ paÔiviratÈ nÊcaseyyaÑ kappenti maÒcake vÈ 
tiÓasanthÈrake vÈ, ahampajja imaÒca rattiÑ imaÒca divasaÑ 
uccÈsayanamahÈsayanaÑ pahÈya uccÈsayanamahÈsayanÈ paÔivirato 
nÊcaseyyaÑ kappemi maÒcake vÈ tiÓasanthÈrake vÈ. IminÈpa~gena arahataÑ 
anukaromi, uposatho ca me upavuttho bhavissatÊ”ti. IminÈ aÔÔhamena a~gena 
samannÈgato hoti. 

 MettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. 
TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi 
sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ mettÈsahagatena cetasÈ vipulena 
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈpajjena2 pharitvÈ viharati. IminÈ 
navamena a~gena samannÈgato hoti. EvaÑ upavuttho kho bhikkhave 
navaha~gehi samannÈgato uposatho mahapphalo hoti mahÈnisaÑso 
mahÈjutiko mahÈvipphÈroti.  . AÔÔhamaÑ. 

 
9. DevatÈsutta 

 19. ImaÒca bhikkhave rattiÑ sambahulÈ devatÈ abhikkantÈya rattiyÈ 
abhikkantavaÓÓÈ kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yenÈhaÑ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu, 
ekamantaÑ ÔhitÈ kho bhikkhave tÈ devatÈ maÑ etadavocuÑ 
“upasa~kamiÑsu no bhante pubbe manussabh|tÈnaÑ pabbajitÈ agÈrÈni, te 
mayaÑ bhante paccuÔÔhimha, no ca kho abhivÈdimha, tÈ mayaÑ bhante 
aparipuÓÓakammantÈ vippaÔisÈriniyo paccÈnutÈpiniyo hÊnaÑ kÈyaÑ 
upapannÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. IminÈpi a~gena (Ka-SÊ) 2. AbyÈpajjhena (Ka), abyÈbajjhena (?) 
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 AparÈpi maÑ bhikkhave sambahulÈ devatÈ upasa~kamitvÈ etadavocuÑ 
“upasa~kamiÑsu no bhante pubbe manussabh|tÈnaÑ pabbajitÈ agÈrÈni, te 
mayaÑ bhante paccuÔÔhimha abhivÈdimha1, no ca tesaÑ ÈsanaÑ adamha, tÈ 
mayaÑ bhante aparipuÓÓakammantÈ vippaÔisÈriniyo paccÈnutÈpiniyo hÊnaÑ 
kÈyaÑ upapannÈ”ti. 

 AparÈpi maÑ bhikkhave sambahulÈ devatÈ upasa~kamitvÈ etadavocuÑ 
“upasa~kamiÑsu no bhante pubbe manussabh|tÈnaÑ pabbajitÈ agÈrÈni, te 
mayaÑ bhante paccuÔÔhimha abhivÈdimha1, ÈsanaÑ2 adamha, no ca kho 
yathÈsatti yathÈbalaÑ saÑvibhajimha -pa- yathÈsatti yathÈbalaÑ3 
saÑvibhajimha, no ca kho upanisÊdimha dhammassavanÈya -pa- 
upanisÊdimha4 dhammassavanÈya, no ca kho 
ohitasotÈ dhammaÑ suÓimha -pa- ohitasotÈ ca dhammaÑ suÓimha, no ca 
kho sutvÈ dhammaÑ dhÈrayimha -pa- sutvÈ ca dhammaÑ dhÈrayimha, no 
ca kho dhÈtÈnaÑ dhammÈnaÑ atthaÑ upaparikkhimha -pa- dhÈtÈnaÒca 
dhammÈnaÑ atthaÑ upaparikkhimha, no ca kho atthamaÒÒÈya 
dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammaÑ paÔipajjimha. TÈ mayaÑ bhante 
aparipuÓÓakammantÈ vippaÔisÈriniyo paccÈnutÈpiniyo hÊnaÑ kÈyaÑ 
upapannÈ”ti. 

 AparÈpi maÑ bhikkhave sambahulÈ devatÈ upasa~kamitvÈ etadavocuÑ 
“upasa~kamiÑsu no bhante pubbe manussabh|tÈnaÑ pabbajitÈ agÈrÈni, te 
mayaÑ bhante paccuÔÔhimha abhivÈdimha1, ÈsanaÑ2 adamha, yathÈsatti 
yathÈbalaÑ3 saÑvibhajimha, upanisÊdimha4 dhammassavanÈya, ohitasotÈ ca 
dhammaÑ suÓimha, sutvÈ ca dhammaÑ dhÈrayimha, dhÈtÈnaÒca 
dhammÈnaÑ atthaÑ upaparikkhimha, atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya 
dhammÈnudhammaÑ5 paÔipajjimha. TÈ mayaÑ bhante paripuÓÓakammantÈ 
avippaÔisÈriniyo apaccÈnutÈpiniyo paÓÊtaÑ kÈyaÑ upapannÈ”ti. EtÈni 
bhikkhave rukkham|lÈni, etÈni suÒÒÈgÈrÈni, jhÈyatha bhikkhave mÈ 
pamÈdattha, mÈ pacchÈ vippaÔisÈrino ahuvattha seyyathÈpi tÈ purimikÈ 
devatÈti.  . NavamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. PaccuÔÔhimha ca abhivÈdimha ca (SyÈ) 2. ŒsanaÒca (SÊ, SyÈ) 
 3. YathÈbalaÑ ca (?) 4. UpanisÊdimha ca (SyÈ) 
 5. DhammÈnudhammaÒca (?) 
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10. VelÈmasutta 

 20. 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– 

 Api nu te gahapati kule dÈnaÑ dÊyatÊti. DÊyati me bhante kule dÈnaÑ, 
taÒca kho l|khaÑ kaÓÈjakaÑ biÄa~gadutiyanti. L|khaÒcepi1 gahapati dÈnaÑ 
deti paÓÊtaÑ vÈ, taÒca asakkaccaÑ deti, acittÊkatvÈ2 deti, asahatthÈ deti, 
apaviddhaÑ3 deti, anÈgamanadiÔÔhiko deti. Yattha yattha tassa tassa dÈnassa 
vipÈko nibbattati, na uÄÈrÈya bhattabhogÈya cittaÑ namati, na uÄÈrÈya 
vatthabhogÈya cittaÑ namati, na uÄÈrÈya yÈnabhogÈya cittaÑ namati, na 
uÄÈresu paÒcasu kÈmaguÓesu bhogÈya cittaÑ namati. Yepissa te honti 
“puttÈ”ti vÈ “dÈrÈ”ti vÈ “dÈsÈ”ti vÈ “pessÈ”ti vÈ “kammakarÈ”ti vÈ, tepi na 
suss|santi, na sotaÑ odahanti na aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhapenti. TaÑ kissa hetu? 
EvaÑ hetaÑ4 gahapati hoti asakkaccaÑ katÈnaÑ kammÈnaÑ vipÈko. 

 L|khaÒcepi gahapati dÈnaÑ deti paÓÊtaÑ vÈ, taÒca sakkaccaÑ deti, 
cittÊkatvÈ deti, sahatthÈ deti, anapaviddhaÑ deti, ÈgamanadiÔÔhiko deti. 
Yattha yattha tassa tassa dÈnassa vipÈko nibbattati, uÄÈrÈya bhattabhogÈya 
cittaÑ namati, uÄÈrÈya vatthabhogÈya cittaÑ namati, uÄÈrÈya yÈnabhogÈya 
cittaÑ namati, uÄÈresu paÒcasu kÈmaguÓesu bhogÈya cittaÑ namati. Yepissa 
te honti “puttÈ”ti vÈ “dÈrÈ”ti vÈ “dÈsÈ”ti vÈ “pessÈ”ti vÈ “kammakarÈ”ti vÈ, 
tepi suss|santi, sotaÑ odahanti, aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhapenti. TaÑ kissa hetu? 
EvaÑ hetaÑ gahapati hoti sakkaccaÑ katÈnaÑ kammÈnaÑ vipÈko. 

 Bh|tapubbaÑ gahapati VelÈmo nÈma brÈhmaÓo ahosi, so evar|paÑ 
dÈnaÑ adÈsi mahÈdÈnaÑ. CaturÈsÊti suvaÓÓapÈtisahassÈni adÈsi 
______________________________________________________________ 
 1. L|khaÑ vÈpi (SyÈ), l|khaÒcÈpi (Ka)  
 2. AcittiÑ katvÈ (Ka), apacittiÑ katvÈ (SyÈ), acittikatvÈ (I) 
 3. ApaviÔÔhaÑ (SyÈ) 4. EvaÒcetaÑ (SyÈ, Ka) 
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r|piyap|rÈni, caturÈsÊti r|piyapÈtisahassÈni adÈsi suvaÓÓap|rÈni, caturÈsÊti 
kaÑsapÈtisahassÈni adÈsi hiraÒÒap|rÈni, caturÈsÊti hatthisahassÈni adÈsi 
sovaÓÓÈla~kÈrÈni sovaÓÓadhajÈni hemajÈlappaÔicchannÈni1, caturÈsÊti 
rathasahassÈni adÈsi sÊhacammaparivÈrÈni byagghacammaparivÈrÈni 
dÊpicammaparivÈrÈni paÓÉukambalaparivÈrÈni sovaÓÓÈla~kÈrÈni 
sovaÓÓadhajÈni hemajÈlappaÔicchannÈni, caturÈsÊti dhenusahassÈni adÈsi 
duk|lasandhanÈni2 kaÑs|padhÈraÓÈni, caturÈsÊti kaÒÒÈsahassÈni adÈsi 
ÈmuttamaÓikuÓÉalÈyo3, caturÈsÊti palla~kasahassÈni adÈsi gonakatthatÈni 
paÔikatthatÈni paÔalikatthatÈni kadalimigapavarapaccattharaÓÈni 
sa-uttaracchadÈni ubhatolohitak|padhÈnÈni. CaturÈsÊti vatthakoÔisahassÈni 
adÈsi khomasukhumÈnaÑ koseyyasukhumÈnaÑ kambalasukhumÈnaÑ 
kappÈsikasukhumÈnaÑ, ko pana vÈdo annassa pÈnassa khajjassa bhojjassa 
leyyassa peyyassa, najjo maÒÒe vissandanti4. 

 SiyÈ kho pana te gahapati evamassa “aÒÒo n|na tena samayena VelÈmo 
brÈhmaÓo ahosi, so5 taÑ dÈnaÑ adÈsi mahÈdÈnan”ti. Na kho panetaÑ 
gahapati evaÑ daÔÔhabbaÑ. AhaÑ tena samayena VelÈmo brÈhmaÓo 
ahosiÑ, ahaÑ taÑ dÈnaÑ adÈsiÑ mahÈdÈnaÑ. TasmiÑ kho pana gahapati 
dÈne na koci dakkhiÓeyyo ahosi, na taÑ koci dakkhiÓaÑ visodheti. 

 YaÑ gahapati VelÈmo brÈhmaÓo dÈnaÑ adÈsi mahÈdÈnaÑ, yo cekaÑ 
diÔÔhisampannaÑ bhojeyya, idaÑ tato mahapphalataraÑ. 

 (  )6 Yo ca sataÑ diÔÔhisampannÈnaÑ bhojeyya, yo cekaÑ sakadÈgÈmiÑ 
bhojeyya, idaÑ tato mahapphalataraÑ. 

 (  )6 Yo ca sataÑ sakadÈgÈmÊnaÑ bhojeyya, yo cekaÑ anÈgÈmiÑ 
bhojeyya -pa-. Yo ca sataÑ anÈgÈmÊnaÑ bhojeyya, yo 
______________________________________________________________ 
 1. HemajÈlasaÒchannÈni (SÊ, I) 
 2. Duk|lasandassanÈni (SÊ), duk|lasaÓÔhanÈni (SyÈ), duk|lasanthÈnÈni (I), 

duhasandanÈni (DÊ 2. 153), duk|lasandanÈni (Tattha pÈÔhantaraÑ) 
 3. ŒmukkamaÓikuÓÉalÈyo (?) 4. Vissandati (SÊ, I) 5. Yo (?) 
 6. (YaÒca gahapati VelÈmo brÈhmaÓo dÈnaÑ adÈsi mahÈdÈnaÑ) (SÊ, I) 
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cekaÑ arahantaÑ bhojeyya -pa-. Yo ca sataÑ arahantÈnaÑ bhojeyya, yo 
cekaÑ PaccekabuddhaÑ bhojeyya -pa-. Yo ca sataÑ PaccekabuddhÈnaÑ 
bhojeyya, yo ca TathÈgataÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ bhojeyya -pa-. 
Yo ca BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ bhojeyya -pa-. Yo ca 
cÈtuddisaÑ saÑghaÑ uddissa vihÈraÑ kÈrÈpeyya -pa-. Yo ca pasannacitto 
BuddhaÒca dhammaÒca saÑghaÒca saraÓaÑ gaccheyya -pa-. Yo ca 
pasannacitto sikkhÈpadÈni samÈdiyeyya pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiÑ, adinnÈdÈnÈ 
veramaÓiÑ, kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓiÑ, musÈvÈdÈ veramaÓiÑ, 
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ veramaÓiÑ. Yo ca antamaso 
gandhohanamattampi1 mettacittaÑ bhÈveyya. (  )2 IdaÑ tato 
mahapphalataraÑ. 

 YaÒca gahapati VelÈmo brÈhmaÓo dÈnaÑ adÈsi mahÈdÈnaÑ, yo cekaÑ 
diÔÔhisampannaÑ bhojeyya, yo ca sataÑ diÔÔhisampannÈnaÑ bhojeyya, yo 
cekaÑ sakadÈgÈmiÑ bhojeyya, yo ca sataÑ sakadÈgÈmÊnaÑ bhojeyya, yo 
cekaÑ anÈgÈmiÑ bhojeyya, yo ca sataÑ anÈgÈmÊnaÑ bhojeyya, yo cekaÑ 
arahantaÑ bhojeyya, yo ca sataÑ arahantÈnaÑ bhojeyya, yo cekaÑ 
PaccekabuddhaÑ bhojeyya, yo ca sataÑ PaccekabuddhÈnaÑ bhojeyya, yo 
ca TathÈgataÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ bhojeyya, yo ca 
BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ bhojeyya, yo ca cÈtuddisaÑ saÑghaÑ 
uddissa vihÈraÑ kÈrÈpeyya. Yo ca pasannacitto BuddhaÒca dhammaÒca 
saÑghaÒca saraÓaÑ gaccheyya, yo ca pasannacitto sikkhÈpadÈni 
samÈdiyeyya pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiÑ -pa- surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ 
veramaÓiÑ, yo ca antamaso gandhohanamattampi mettacittaÑ bhÈveyya, yo 
ca accharÈsa~ghÈtamattampi aniccasaÒÒaÑ bhÈveyya, idaÑ tato 
mahapphalataranti.  . DasamaÑ. 

SÊhanÈdavaggo dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   NÈdo Sa-upÈdiseso ca, KoÔÔhikena SamiddhinÈ. 
   GaÓÉasaÒÒÈ KulaÑ MettÈ, DevatÈ VelÈmena cÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. Gandh|hanamattampi (SÊ), gadd|hanamattampi (SyÈ, I) Ma 3. 167 piÔÔhe ca. 
 2. (Yo ca accharÈsa~ghÈtamattampi aniccasaÒÒaÑ bhÈveyya) (Ka)
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3. SattÈvÈsavagga 
 

1. TiÔhÈnasutta 

 21. TÊhi bhikkhave ÔhÈnehi UttarakurukÈ manussÈ deve ca TÈvatiÑse 
adhiggaÓhanti JambudÊpake ca manusse. Katamehi tÊhi? AmamÈ apariggahÈ 
niyatÈyukÈ visesaguÓÈ1. Imehi kho bhikkhave tÊhi ÔhÈnehi UttarakurukÈ 
manussÈ deve ca TÈvatiÑse adhiggaÓhanti JambudÊpake ca manusse. 

 TÊhi bhikkhave ÔhÈnehi devÈ TÈvatiÑsÈ Uttarakuruke ca manusse 
adhiggaÓhanti JambudÊpake ca manusse. Katamehi tÊhi? Dibbena ÈyunÈ 
dibbena vaÓÓena dibbena sukhena. Imehi kho bhikkhave tÊhi ÔhÈnehi devÈ 
TÈvatiÑsÈ Uttarakuruke ca manusse adhiggaÓhanti JambudÊpake ca 
manusse. 

 * TÊhi bhikkhave ÔhÈnehi JambudÊpakÈ manussÈ Uttarakurake ca 
manusse adhiggaÓhanti deve ca TÈvatiÑse. Katamehi tÊhi? S|rÈ satimanto 
idha brahmacariyavÈso. Imehi kho bhikkhave tÊhi ÔhÈnehi JambudÊpakÈ 
manussÈ Uttarakuruke ca manusse adhiggaÓhanti deve ca TÈvatiÑseti.  . 
PaÔhamaÑ. 
 

2. AssakhaÄu~kasutta 

 22. + Tayo ca bhikkhave assakhaÄu~ke desessÈmi tayo ca 
purisakhaÄu~ke tayo ca assaparasse2 tayo ca purisaparasse3 tayo ca bhadde 
assÈjÈnÊye tayo ca bhadde purisÈjÈnÊye, taÑ suÓÈtha. 

 Katame ca bhikkhave tayo assakhaÄu~kÈ? Idha bhikkhave ekacco 
assakhaÄu~ko javasampanno hoti, na vaÓÓasampanno na 
ÈrohapariÓÈhasampanno. Idha pana bhikkhave ekacco assakhaÄu~ko 
javasampanno ca hoti vaÓÓasampanno ca, na ÈrohapariÓÈhasampanno. Idha 
pana bhikkhave ekacco assakhaÄu~ko javasampanno ca hoti vaÓÓasampanno 
ca ÈrohapariÓÈhasampanno ca. Ime kho bhikkhave tayo assakhaÄu~kÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Visesabhuno (SÊ, SyÈ, I) * Abhi 4. 84 piÔÔhepi.   

 + AÑ 1. 291 piÔÔhepi. 2. Assasadasse (SÊ, SyÈ, I) AÑ 1. 292 piÔÔhepi. 
 3. Purisasadasse (SÊ, SyÈ, I) 
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 Katame ca bhikkhave tayo purisakhaÄu~kÈ? Idha bhikkhave ekacco 
purisakhaÄu~ko javasampanno hoti, na vaÓÓasampanno na ÈrohapariÓÈha-
sampanno. Idha pana bhikkhave ekacco purisakhaÄu~ko javasampanno ca 
hoti vaÓÓasampanno ca, na ÈrohapariÓÈhasampanno. Idha pana bhikkhave 
ekacco purisakhaÄu~ko javasampanno ca hoti vaÓÓasampanno ca, 
ÈrohapariÓÈhasampanno ca. 

 KathaÒca bhikkhave purisakhaÄu~ko javasampanno hoti na 
vaÓÓasampanno na ÈrohapariÓÈhasampanno? Idha bhikkhave bhikkhu “idaÑ 
dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhasamudayo”ti yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhanirodho”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ 
dukkhanirogominÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, idamassa javasmiÑ 
vadÈmi. Abhidhamme kho pana abhivinaye paÒhaÑ puÔÔho saÑsÈdeti1 no 
vissajjeti, idamassa na vaÓÓasmiÑ vadÈmi. Na kho pana lÈbhÊ hoti 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, idamassa na 
ÈrohapariÓÈhasmiÑ vadÈmi. EvaÑ kho bhikkhave purisakhaÄu~ko 
javasampanno hoti, na vaÓÓasampanno na ÈrohapariÓÈhasampanno. 

 KathaÒca bhikkhave purisakhaÄu~ko javasampanno ca hoti 
vaÓÓasampanno ca, na ÈrohapariÓÈhasampanno? Idha bhikkhave bhikkhu 
“idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, idamassa javasmiÑ vadÈmi. Abhidhamme 
kho pana abhivinaye paÒhaÑ puÔÔho vissajjeti no saÑsÈdeti, idamassa 
vaÓÓasmiÑ vadÈmi. Na kho pana lÈbhÊ hoti cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈna-
paccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, idamassa na ÈrohapariÓÈhasmiÑ vadÈmi. 
EvaÑ kho bhikkhave purisakhaÄu~ko javasampanno ca hoti vaÓÓasampanno 
ca, na ÈrohapariÓÈhasampanno. 

 KathaÒca bhikkhave purisakhaÄu~ko javasampanno ca hoti 
vaÓÓasampanno ca ÈrohapariÓÈhasampanno ca? Idha bhikkhave bhikkhu 
“idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, idamassa javasmiÑ vadÈmi. Abhidhamme 
kho pana abhivinaye paÒhaÑ puÔÔho vissajjeti, no saÑsÈdeti, idamassa 
vaÓÓasmiÑ vadÈmi. LÈbhÊ kho 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑsÈreti (Ka) AÑ 1. 292 piÔÔhÈdÊsupi. 
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pana hoti, cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsana gilÈnapaccaya bhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, 
idamassa ÈrohapariÓÈhasmiÑ vadÈmi. EvaÑ kho bhikkhave purisakhaÄu~ko 
javasampanno ca hoti vaÓÓasampanno ca ÈrohapariÓÈhasampanno ca. Ime 
kho bhikkhave tayo purisakhaÄu~kÈ. 

 Katame ca bhikkhave tayo assaparassÈ? Idha bhikkhave ekacco 
assaparasso -pa- javasampanno ca hoti vaÓÓasampanno ca 
ÈrohapariÓÈhasampanno ca. Ime kho bhikkhave tayo assaparassÈ. 

 Katame ca bhikkhave tayo purisaparassÈ? Idha bhikkhave ekacco 
purisaparasso -pa- javasampanno ca hoti vaÓÓasampanno ca 
ÈrohapariÓÈhasampanno ca. 

 KathaÒca bhikkhave purisaparasso -pa- javasampanno ca hoti 
vaÓÓasampanno ca ÈrohapariÓÈhasampanno ca? Idha bhikkhave bhikkhu 
paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko hoti 
tattha parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ, idamassa javasmiÑ vadÈmi. 
Abhidhamme kho pana abhivinaye paÒhaÑ puÔÔho vissajjeti, no saÑsÈdeti, 
idamassa vaÓÓasmiÑ vadÈmi. LÈbhÊ kho pana hoti cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsana-
gilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, idamassa ÈrohapariÓÈhasmiÑ vadÈmi. 
EvaÑ kho bhikkhave purisaparasso javasampanno ca hoti vaÓÓasampanno 
ca ÈrohapariÓÈhasampanno ca. Ime kho bhikkhave tayo purisaparassÈ. 

 Katame ca bhikkhave tayo bhaddÈ assÈjÈnÊyÈ? Idha bhikkhave ekacco 
bhaddo assÈjÈnÊyo -pa- javasampanno ca hoti vaÓÓasampanno ca 
ÈrohapariÓÈhasampanno ca. Ime kho bhikkhave tayo bhaddÈ assÈjÈnÊyÈ. 

 Katame ca bhikkhave tayo bhaddÈ purisÈjÈnÊyÈ? Idha bhikkhave ekacco 
bhaddo purisÈjÈnÊyo -pa- javasampanno ca hoti vaÓÓasampanno ca 
ÈrohapariÓÈhasampanno ca. 

 KathaÒca bhikkhave bhaddo purisÈjÈnÊyo -pa- javasampanno ca hoti 
vaÓÓasampanno ca ÈrohapariÓÈhasampanno ca? Idha bhikkhave bhikkhu 
ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme 
sayaÑ 
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abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati, idamassa javasmiÑ vadÈmi. 
Abhidhamme kho pana abhivinaye paÒhaÑ puÔÔho vissajjeti, no saÑsÈdeti, 
idamassa vaÓÓasmiÑ vadÈmi. LÈbhÊ kho pana hoti cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsana-
gilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, idamassa ÈrohapariÓÈhasmiÑ vadÈmi. 
EvaÑ kho bhikkhave bhaddo purisÈjÈnÊyo javasampanno ca hoti 
vaÓÓasampanno ca ÈrohapariÓÈhasampanno ca. Ime kho bhikkhave tayo 
bhaddÈ purisÈjÈnÊyÈti.  . DutiyaÑ. 
 

3. TaÓhÈm|lakasutta 

 23. * Nava bhikkhave taÓhÈm|lake dhamme desessÈmi, taÑ suÓÈtha. 
Katame ca bhikkhave nava taÓhÈm|lakÈ dhammÈ? TaÓhaÑ paÔicca 
pariyesanÈ, pariyesanaÑ paÔicca lÈbho, lÈbhaÑ paÔicca vinicchayo, 
vinicchayaÑ paÔicca chandarÈgo, chandarÈgaÑ paÔicca ajjhosÈnaÑ, 
ajjhosÈnaÑ paÔicca pariggaho, pariggahaÑ paÔicca macchariyaÑ, 
macchariyaÑ paÔicca Èrakkho, ÈrakkhÈdhikaraÓaÑ daÓÉÈdÈnaÑ 
satthÈdÈnaÑ kalaha viggaha vivÈda tuvaÑtuvaÑ pesuÒÒa musÈvÈdÈ aneke 
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti. Ime kho bhikkhave nava taÓhÈm|lakÈ 
dhammÈti.  . TatiyaÑ. 

 
4. SattÈvÈsasutta 

 24. + Navayime bhikkhave sattÈvÈsÈ. Katame nava? Santi bhikkhave 
sattÈ nÈnattakÈyÈ nÈnattasaÒÒino, seyyathÈpi manussÈ ekacce ca devÈ ekacce 
ca vinipÈtikÈ. AyaÑ paÔhamo sattÈvÈso. 

 Santi bhikkhave sattÈ nÈnattakÈyÈ ekattasaÒÒino, seyyathÈpi devÈ 
brahmakÈyikÈ paÔhamÈbhinibbattÈ. AyaÑ dutiyo sattÈvÈso. 

 Santi bhikkhave sattÈ ekattakÈyÈ nÈnattasaÒÒino, seyyathÈpi devÈ 
ÈbhassarÈ. AyaÑ tatiyo sattÈvÈso. 

 Santi bhikkhave sattÈ ekattakÈyÈ ekattasaÒÒino, seyyathÈpi devÈ 
subhakiÓhÈ. AyaÑ catuttho sattÈvÈso. 

 Santi bhikkhave sattÈ asaÒÒino appaÔisaÑvedino, seyyathÈpi devÈ 
asaÒÒasattÈ. AyaÑ paÒcamo sattÈvÈso. 
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 Santi bhikkhave sattÈ sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ 
paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto 
ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanupagÈ. AyaÑ chaÔÔho sattÈvÈso. 

 Santi bhikkhave sattÈ sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma 
“anantaÑ viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatan|pagÈ. AyaÑ sattamo sattÈvÈso. 

 Santi bhikkhave sattÈ sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma 
“natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatan|pagÈ. AyaÑ aÔÔhamo sattÈvÈso. 

 Santi bhikkhave sattÈ sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatan|pagÈ. AyaÑ navamo sattÈvÈso. Ime kho bhikkhave 
nava sattÈvÈsÈti.  . CatutthaÑ. 
 

5. PaÒÒÈsutta 

 25. Yato kho bhikkhave bhikkhuno paÒÒÈya cittaÑ suparicitaÑ hoti, 
tassetaÑ bhikkhave bhikkhuno kallaÑ vacanÈya “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ”ti. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhuno paÒÒÈya cittaÑ suparicitaÑ hoti, 
“vÊtarÈgaÑ me cittan”ti paÒÒÈya cittaÑ suparicitaÑ hoti. “VÊtadosaÑ me 
cittan”ti paÒÒÈya cittaÑ suparicitaÑ hoti. “VÊtamohaÑ me cittan”ti paÒÒÈya 
cittaÑ suparicitaÑ hoti. “AsarÈgadhammaÑ me cittan”ti paÒÒÈya cittaÑ 
suparicitaÑ hoti. “AsadosadhammaÑ me cittan”ti paÒÒÈya cittaÑ 
suparicitaÑ hoti. AsamohadhammaÑ me cittan”ti paÒÒÈya cittaÑ 
suparicitaÑ hoti. “AnÈvattidhammaÑ me cittaÑ kÈmabhavÈyÈ”ti paÒÒÈya 
cittaÑ suparicitaÑ hoti. “AnÈvattidhammaÑ me cittaÑ r|pabhavÈyÈ”ti 
paÒÒÈya cittaÑ suparicitaÑ hoti. “AnÈvattidhammaÑ me cittaÑ 
ar|pabhavÈyÈ”ti paÒÒÈya cittaÑ suparicitaÑ hoti. Yato kho bhikkhave 
bhikkhuno paÒÒÈya cittaÑ suparicitaÑ hoti, tassetaÑ bhikkhave bhikkhuno 
kallaÑ vacanÈya “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, 
nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ”ti.  . PaÒcamaÑ. 
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6. SilÈy|pasutta 

 26. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca SÈriputto ÈyasmÈ ca CandikÈputto 
RÈjagahe viharati VeÄuvane kalandakanivÈpe. Tatra kho ÈyasmÈ 
CandikÈputto bhikkh| Èmantesi (  )1 “Devadatto Èvuso bhikkh|naÑ evaÑ 
dhammaÑ deseti. Yato kho Èvuso bhikkhuno cetasÈ citaÑ hoti. TassetaÑ 
bhikkhuno kallaÑ veyyÈkaraÓÈya ‘khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, 
kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ’ti”. 
 EvaÑ vutte ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ CandikÈputtaÑ etadavoca 
“na kho Èvuso CandikÈputta Devadatto bhikkh|naÑ evaÑ dhammaÑ deseti, 
yato kho Èvuso bhikkhuno cetasÈ citaÑ hoti, tassetaÑ bhikkhuno kallaÑ 
veyyÈkaraÓÈya ‘khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, 
nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ’ti. EvaÒca kho Èvuso CandikÈputta Devadatto 
bhikkh|naÑ dhammaÑ deseti. Yato kho Èvuso bhikkhuno cetasÈ cittaÑ 
suparicitaÑ hoti, tassetaÑ bhikkhuno kallaÑ veyyÈkaraÓÈya ‘khÊÓÈ jÈti, 
vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈmÊ’ti”. 

 Dutiyampi kho ÈyasmÈ CandikÈputto bhikkh| Èmantesi “Devadatto 
Èvuso bhikkh|naÑ evaÑ dhammaÑ deseti. Yato kho Èvuso bhikkhuno 
cetasÈ citaÑ hoti, tassetaÑ bhikkhuno kallaÑ veyyÈkaraÓÈya ‘khÊÓÈ jÈti, 
vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈmÊ’ti”. Dutiyampi kho ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ CandikÈputtaÑ 
etadavoca “na kho Èvuso CandikÈputta Devadatto bhikkh|naÑ evaÑ 
dhammaÑ deseti. Yato kho Èvuso bhikkhuno cetasÈ citaÑ hoti, tassetaÑ 
bhikkhuno kallaÑ veyyÈkaraÓÈya ‘khÊÓÈ jÈti vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ 
karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ’ti. EvaÒca kho Èvuso candÊkÈputta 
Devadatto bhikkh|naÑ dhammaÑ deseti. Yato kho Èvuso bhikkhuno cetasÈ 
cittaÑ suparicitaÑ hoti, tassetaÑ bhikkhuno kallaÑ veyyÈkaraÓÈya ‘khÊÓÈ 
jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈmÊ’ti”. 
______________________________________________________________ 
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 Tatiyampi kho ÈyasmÈ CandikÈputto bhikkh| Èmantesi “Devadatto 
Èvuso bhikkh|naÑ evaÑ dhammaÑ deseti. Yato kho Èvuso bhikkhuno 
cetasÈ citaÑ hoti, tassetaÑ bhikkhuno kallaÑ veyyÈkaraÓÈya ‘khÊÓÈ jÈti, 
vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈmÊ’ti”. Tatiyampi kho ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ CandikÈputtaÑ 
etadavoca “na kho Èvuso CandikÈputta Devadatto bhikkh|naÑ evaÑ 
dhammaÑ deseti. Yato kho Èvuso bhikkhuno cetasÈ citaÑ hoti, tassetaÑ 
bhikkhuno kallaÑ veyyÈkaraÓÈya ‘khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, 
kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ’ti. EvaÒca kho Èvuso 
CandikÈputta Devadatto bhikkh|naÑ dhammaÑ deseti. Yato kho Èvuso 
bhikkhuno cetasÈ cittaÑ suparicitaÑ hoti, tassetaÑ bhikkhuno kallaÑ 
veyyÈkaraÓÈya ‘khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, 
nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ’ti”. 

 KathaÒca Èvuso bhikkhuno cetasÈ cittaÑ suparicitaÑ hoti, “vÊtarÈgaÑ 
me cittan”ti cetasÈ cittaÑ suparicitaÑ hoti. “VÊtadosaÑ me cittan”ti cetasÈ 
cittaÑ suparicitaÑ hoti. “VÊtamohaÑ me cittan”ti cetasÈ cittaÑ suparicitaÑ 
hoti. “AsarÈgadhammaÑ me cittan”ti cetasÈ cittaÑ suparicitaÑ hoti. 
“AsadosadhammaÑ me cittan”ti cetasÈ cittaÑ suparicitaÑ hoti. 
“AsamohadhammaÑ me cittan”ti cetasÈ cittaÑ suparicitaÑ hoti. 
“AnÈvattidhammaÑ me cittaÑ kÈmabhavÈyÈ”ti cetasÈ cittaÑ suparicitaÑ 
hoti. AnÈvattidhammaÑ me cittaÑ r|pabhavÈyÈ”ti cetasÈ cittaÑ suparicitaÑ 
hoti. “AnÈvattidhammaÑ me cittaÑ ar|pabhavÈyÈ”ti cetasÈ cittaÑ 
suparicitaÑ hoti. EvaÑ sammÈ vimuttacittassa kho Èvuso bhikkhuno bhusÈ 
cepi cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ cakkhussa ÈpÈthaÑ Ègacchanti, nevassa cittaÑ 
pariyÈdiyanti, amissÊkatamevassa cittaÑ hoti ÔhitaÑ ÈneÒjappattaÑ, vayaÑ 
cassÈnupassati. 

 SeyyathÈpi Èvuso silÈy|po soÄasakukkuko, tassassu aÔÔha kukk| heÔÔhÈ 
nema~gamÈ aÔÔha kukk| upari nemassa. Atha puratthimÈya cepi disÈya 
Ègaccheyya bhusÈ vÈtavuÔÔhi, neva naÑ sa~kampeyya na sampavedheyya. 
Atha pacchimÈya. atha uttarÈya. Atha dakkhiÓÈya cepi 
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disÈya Ègaccheyya bhusÈ vÈtavuÔÔhi, neva naÑ sa~kampeyya na 
sampavedheyya. TaÑ kissa hetu? GambhÊrattÈ Èvuso nemassa sunikhÈtattÈ 
silÈy|passa. EvamevaÑ kho Èvuso sammÈ vimuttacittassa bhikkhuno bhusÈ 
cepi cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ cakkhussa ÈpÈthaÑ Ègacchanti, nevassa cittaÑ 
pariyÈdiyanti, amissÊkatamevassa cittaÑ hoti ÔhitaÑ ÈneÒjappattaÑ, vayaÑ 
cassÈnupassati. 

 BhusÈ cepi sotaviÒÒeyyÈ saddÈ. GhÈnaviÒÒeyyÈ gandhÈ. JivhÈviÒÒeyyÈ 
rasÈ. KÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ. ManoviÒÒeyyÈ dhammÈ manassa ÈpÈthaÑ 
Ègacchanti, nevassa cittaÑ pariyÈdiyanti, amissÊkatamevassa cittaÑ hoti 
ÔhitaÑ ÈneÒjappattaÑ, vayaÑ cassÈnupassatÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 

7. PaÔhamaverasutta 

 27. * Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinnaÑ kho AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ BhagavÈ etadavoca– 

 Yato kho gahapati ariyasÈvakassa paÒca bhayÈni verÈni v|pasantÈni 
honti, cat|hi ca sotÈpattiya~gehi samannÈgato hoti. So Èka~khamÈno 
attanÈva attÈnaÑ byÈkareyya “khÊÓanirayomhi khÊÓatiracchÈnayoni 
khÊÓapettivisayo khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto, sotÈpannohamasmi 
avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo”ti.  

 KatamÈni paÒca bhayÈni verÈni v|pasantÈni honti? YaÑ gahapati 
pÈÓÈtipÈtÊ pÈÓÈtipÈtapaccayÈ diÔÔhadhammikampi bhayaÑ veraÑ pasavati, 
samparÈyikampi bhayaÑ veraÑ pasavati, cetasikampi dukkhaÑ 
domanassaÑ paÔisaÑvedeti, pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato neva diÔÔhadhammikampi 
bhayaÑ veraÑ pasavati, na samparÈyikampi bhayaÑ veraÑ pasavati, na 
cetasikampi dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. PÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratassa 
evaÑ taÑ bhayaÑ veraÑ v|pasantaÑ hoti. 

 YaÑ gahapati adinnÈdÈyÊ -pa- kÈmesumicchÈcÈrÊ. MusÈvÈdÊ. 
SurÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈyÊ surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnapaccayÈ 
diÔÔhadhammikampi bhayaÑ veraÑ pasavati, samparÈyikampi bhayaÑ 
veraÑ pasavati, cetasikampi dukkhaÑ 
______________________________________________________________ 
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domanassaÑ paÔisaÑvedeti, surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato neva 
diÔÔhadhammikampi bhayaÑ veraÑ pasavati, na samparÈyikampi bhayaÑ 
veraÑ pasavati, na cetasikampi dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. 
SurÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔiviratassa evaÑ taÑ bhayaÑ veraÑ 
v|pasantaÑ hoti. ImÈni paÒca bhayÈni verÈni v|pasantÈni honti. 

 Katamehi cat|hi sotÈpattiya~gehi samannÈgato hoti? Idha gahapati 
ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ 
ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro 
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. 

 Dhamme aveccappasÈdena samannÈgato hoti “svÈkkhÈto BhagavatÈ 
Dhammo sandiÔÔhiko akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo 
viÒÒ|hÊ”ti. 

 SaÑghe aveccappasÈdena samannÈgato hoti “suppaÔipanno Bhagavato 
sÈvakasaÑgho, ujuppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho, ÒÈyappaÔipanno 
Bhagavato sÈvakasaÑgho, sÈmÊcippaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho, 
yadidaÑ cattÈri purisayugÈni aÔÔha purisapuggalÈ esa Bhagavato 
sÈvakasaÑgho Èhuneyyo pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ 
puÒÒakkhettaÑ lokassÈ”ti. 

 Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato hoti akhaÓÉehi acchiddehi asabalehi 
akammÈsehi bhujissehi viÒÒuppasatthehi aparÈmaÔÔhehi 
samÈdhisaÑvattanikehi. Imehi cat|hi sotÈpattiya~gehi samannÈgato hoti. 

 Yato kho gahapati ariyasÈvakassa imÈni paÒca bhayÈni verÈni 
v|pasantÈni honti, imehi ca cat|hi sotapattiya~gehi samannÈgato hoti. So 
Èka~khamÈno attanÈva attÈnaÑ byÈkareyya “khÊÓanirayomhi 
khÊÓatiracchÈnayoni khÊÓapettivisayo khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto, 
sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo”ti.  . 
SattamaÑ. 
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8. Dutiyaverasutta 

 28. * Yato kho bhikkhave ariyasÈvakassa paÒca bhayÈni verÈni 
v|pasantÈni honti, cat|hi ca sotÈpattiya~gehi samannÈgato hoti. So 
Èka~khamÈno attanÈva attÈnaÑ byÈkareyya “khÊÓanirayomhi 
khÊÓatiracchÈnayoni khÊÓapettivisayo khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto, 
sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo”ti. 

 KatamÈni paÒca bhayÈni verÈni v|pasantÈni honti? YaÑ bhikkhave 
pÈÓÈtipÈtÊ pÈÓÈtipÈtapaccayÈ diÔÔhadhammikampi bhayaÑ veraÑ pasavati, 
samparÈyikampi bhayaÑ veraÑ pasavati, cetasikampi dukkhaÑ 
domanassaÑ paÔisaÑvedeti. PÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato -pa- evaÑ taÑ bhayaÑ 
veraÑ v|pasantaÑ hoti. 

 YaÑ bhikkhave adinnÈdÈyÊ -pa- surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈyÊ 
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnapaccayÈ diÔÔhadhammikampi bhayaÑ veraÑ 
pasavati, samparÈyikampi bhayaÑ veraÑ pasavati, cetasikampi dukkhaÑ 
domanassaÑ paÔisaÑvedeti, surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato neva 
diÔÔhadhammikampi bhayaÑ veraÑ pasavati, na samparÈyikampi bhayaÑ 
veraÑ pasavati, na cetasikampi dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. 
SurÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔiviratassa evaÑ taÑ bhayaÑ veraÑ 
v|pasantaÑ hoti. ImÈni paÒca bhayÈni verÈni v|pasantÈni honti. 

 Katamehi cat|hi sotÈpattiya~gehi samannÈgato hoti? Idha bhikkhave 
ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ 
-pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe. 
Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato hoti akhaÓÉehi acchiddehi asabalehi 
akammÈsehi bhujissehi viÒÒuppasatthehi aparÈmaÔÔhehi 
samÈdhisaÑvattanikehi. Imehi cat|hi sotÈpattiya~gehi samannÈgato hoti. 

 Yato kho bhikkhave ariyasÈvakassa imÈni paÒca bhayÈni verÈni 
v|pasantÈni honti, imehi ca cat|hi sotÈpattiya~gehi samannÈgato hoti. So 
Èka~khamÈno attanÈva attÈnaÑ byÈkareyya “khÊÓanirayomhi 
khÊÓatiracchÈnayoni khÊÓapettivisayo 
______________________________________________________________ 
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khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto, sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato 
sambodhiparÈyaÓo”ti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. ŒghÈtavatthusutta 

 29. * NavayimÈni bhikkhave ÈghÈtavatth|ni. KatamÈni nava? 
“AnatthaÑ me acarÊ”ti ÈghÈtaÑ bandhati, “anatthaÑ me caratÊ”ti ÈghÈtaÑ 
bandhati, “anatthaÑ me carissatÊ”ti ÈghÈtaÑ bandhati, “piyassa me 
manÈpassa anatthaÑ acarÊ”ti -pa- anatthaÑ caratÊ”ti -pa- anatthaÑ 
carissatÊ”ti ÈghÈtaÑ bandhati, “appiyassa me amanÈpassa atthaÑ acarÊ”ti 
-pa- atthaÑ caratÊ”ti -pa- atthaÑ carissatÊ”ti ÈghÈtaÑ bandhati. ImÈni kho 
bhikkhave nava ÈghÈtavatth|nÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. ŒghÈtapaÔivinayasutta 

 30. + Navayime bhikkhave ÈghÈtapaÔivinayÈ. Katame nava? “AnatthaÑ 
me acari1, taÑ kutettha labbhÈ”ti ÈghÈtaÑ paÔivineti, “anatthaÑ me carati, 
taÑ kutettha labbhÈ”ti ÈghÈtaÑ paÔivineti, “anatthaÑ me carissati, taÑ 
kutettha labbhÈ”ti ÈghÈtaÑ paÔivineti, piyassa me manÈpassa anatthaÑ acari 
-pa- anatthaÑ carati -pa- anattaÑ carissati, taÑ kutettha labbhÈ”ti ÈghÈtaÑ 
paÔivineti, “appiyassa me amanÈpassa atthaÑ acari -pa- atthaÑ carati -pa- 
atthaÑ carissati, taÑ kutettha labbhÈ”ti ÈghÈtaÑ paÔivineti. Ime kho 
bhikkhave nava ÈghÈtapaÔivinayÈti.  . DasamaÑ. 
 

11. Anupubbanirodhasutta 

 31. Navayime bhikkhave anupubbanirodhÈ, katame nava? PaÔhamaÑ 
jhÈnaÑ samÈpannassa kÈmasaÒÒÈ2 niruddhÈ hoti, dutiyaÑ jhÈnaÑ 
samÈpannassa vitakkavicÈrÈ niruddhÈ hoti, tatiyaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa 
pÊti niruddhÈ hoti, catutthaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa assÈsapassÈsÈ niruddhÈ 
honti, ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samÈpannassa r|pasaÒÒÈ niruddhÈ hoti, 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samÈpannassa ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÈ niruddhÈ hoti, 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
______________________________________________________________ 
 * Abhi 2. 403; DÊ 3. 218, upari 375 piÔÔhesupi.  + DÊ 3. 218, 255 piÔÔhesu. 
 3. AcirÊti (SyÈ), evaÑ cariti, carissati” padesupi. 2. ŒmissasaÒÒÈ (SyÈ)
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samÈpannassa viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÈ niruddhÈ hoti, 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samÈpannassa ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÈ niruddhÈ 
hoti, saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpannassa saÒÒÈ ca vedanÈ ca niruddhÈ 
honti. Ime kho bhikkhave nava anupubbanirodhÈti * .  . EkÈdasamaÑ. 

SattÈvÈsavaggo tatiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   TiÔhÈnaÑ KhaÄu~ko TaÓhÈ, SattapaÒÒÈ SilÈyupo. 
   Dve VerÈ dve ŒghÈtÈni, Anupubbanirodhena cÈti. 

_____ 
 

4. MahÈvagga 
 

1. AnupubbavihÈrasutta 

 32. * Navayime bhikkhave anupubbavihÈrÈ. Katame nava?1 PaÔhamaÑ 
jhÈnaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ tatiyaÑ jhÈnaÑ catutthaÑ jhÈnaÑ 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ saÒÒÈvedayitanirodho. Ime kho bhikkhave nava 
anupubbavihÈrÈti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. AnupubbavihÈrasamÈpattisutta 

 33. NavayimÈ bhikkhave2 anupubbavihÈrasamÈpattiyo desessÈmi, taÑ 
suÓÈtha -pa-. KatamÈ ca bhikkhave nava anupubbavihÈrasamÈpattiyo? 
Yattha kÈmÈ nirujjhanti, ye ca kÈme nirodhetvÈ nirodhetvÈ viharanti, addhÈ 
te Èyasmanto nicchÈtÈ nibbutÈ tiÓÓÈ pÈra~gatÈ tada~genÈti vadÈmi. “Kattha 
kÈmÈ nirujjhanti, ke ca kÈme nirodhetvÈ nirodhetvÈ viharanti, ahametaÑ na 
jÈnÈmi, ahametaÑ na passÈmÊ”ti iti yo evaÑ vadeyya, so evamassa vacanÊyo 
“idhÈvuso bhikkhu vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi 
savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Ettha SÊ-I-potthakesu “idha bhikkhave bhikkhu vivicceva kÈmehÊ”ti-ÈdinÈ vitthÈrena 

pÈÔÔho dissati. 
 2. Nava bhikkhave (?) * DÊ 3. 221, 254 piÔÔhesupi. 
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upasampajja viharati, ettha kÈmÈ nirujjhanti, te ca kÈme nirodhetvÈ 
nirodhetvÈ viharantÊ”ti. AddhÈ bhikkhave asaÔho amÈyÈvÊ “sÈdh|”ti 
bhÈsitaÑ abhinandeyya anumodeyya, “sÈdh|”ti bhÈsitaÑ abhinanditvÈ 
anumoditvÈ namassamÈno paÒjaliko payirupÈseyya. 

 Yattha vitakkavicÈrÈ nirujjhanti, ye ca vitakkavicÈre nirodhetvÈ 
nirodhetvÈ viharanti, addhÈ te Èyasmanto nicchÈtÈ nibbutÈ tiÓÓÈ pÈra~gatÈ 
tada~genÈti vadÈmi. “Kattha vitakkavicÈrÈ nirujjhanti, ke ca vitakkavicÈre 
nirodhetvÈ nirodhetvÈ viharanti, ahametaÑ na jÈnÈmi ahametaÑ na 
passÈmÊ”ti iti yo evaÑ vadeyya, so evamassa vacanÊyo “idhÈvuso bhikkhu 
vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, 
ettha vitakkavicÈrÈ nirujjhanti, te ca vitakkavicÈre nirodhetvÈ nirodhetvÈ 
viharantÊ”ti. AddhÈ bhikkhave asaÔho amÈyÈvÊ “sÈdh|”ti bhÈsitaÑ 
abhinandeyya anumodeyya, “sÈdh|”ti bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ 
namassamÈno paÒjaliko payirupÈseyya. 

 Yattha pÊti nirujjhati, ye ca pÊtiÑ nirodhetvÈ nirodhetvÈ viharanti, addhÈ 
te Èyasmanto nicchÈtÈ nibbutÈ tiÓÓÈ pÈra~gatÈ tada~genÈti vadÈmi. “Kattha 
pÊti nirujjhati, ke ca pÊtiÑ nirodhetvÈ nirodhetvÈ viharanti, ahametaÑ na 
jÈnÈmi, ahametaÑ na passÈmÊ”ti iti yo evaÑ vadeyya, so evamassa vacanÊyo 
“idhÈvuso bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati, ettha pÊti nirujjhati, te ca pÊtiÑ nirodhetvÈ nirodhetvÈ viharantÊ”ti. 
AddhÈ bhikkhave asaÔho amÈyÈvÊ “sÈdh|”ti bhÈsitaÑ abhinandeyya 
anumodeyya, “sÈdh|”ti bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ namassamÈno 
paÒjaliko payirupÈseyya. 

 Yattha upekkhÈsukhaÑ nirujjhati, ye ca upekkhÈsukhaÑ nirodhetvÈ 
nirodhetvÈ viharanti, addhÈ te Èyasmanto nicchÈtÈ nibbutÈ tiÓÓÈ pÈra~gatÈ 
tada~genÈti vadÈmi. “Kattha upekkhÈsukhaÑ nirujjhati, ke ca 
upekkhÈsukhaÑ nirodhetvÈ nirodhetvÈ viharanti, ahametaÑ na jÈnÈmi, 
ahametaÑ na passÈmÊ”ti iti yo evaÑ vadeyya, so evamassa vacanÊyo 
“idhÈvuso bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati, ettha upekkhÈsukhaÑ nirujjhati, te ca upekkhÈsukhaÑ nirodhetvÈ 
nirodhetvÈ viharantÊ”ti. AddhÈ bhikkhave asaÔho amÈyÈvÊ “sÈdh|”ti 
bhÈsitaÑ 
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abhinandeyya anumodeyya, “sÈdh|”ti bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ 
namassamÈno paÒjaliko payirupÈseyya. 

 Yattha r|pasaÒÒÈ nirujjhati, ye ca r|pasaÒÒaÑ1 nirodhetvÈ nirodhetvÈ 
viharanti, addhÈ te Èyasmanto nicchÈtÈ nibbutÈ tiÓÓÈ pÈra~gatÈ tada~genÈti 
vadÈmi. “Kattha r|pasaÒÒÈ nirujjhati, ke ca r|pasaÒÒaÑ nirodhetvÈ 
nirodhetvÈ viharanti, ahametaÑ na jÈnÈmi, ahametaÑ na passÈmÊ”ti iti yo 
evaÑ vadeyya, so evamassa vacanÊyo “idhÈvuso bhikkhu sabbaso 
r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ 
amanasikÈrÈ ‘ananto ÈkÈso’ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati, ettha 
r|pasaÒÒÈ nirujjhati, te ca r|pasaÒÒaÑ nirodhetvÈ nirodhetvÈ viharantÊ”ti. 
AddhÈ bhikkhave asaÔho amÈyÈvÊ “sÈdh|”ti bhÈsitaÑ abhinandeyya 
anumodeyya, “sÈdh|”ti bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ namassamÈno 
paÒjaliko payirupÈseyya. 

 Yattha ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÈ nirujjhati, ye ca 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒaÑ nirodhetvÈ nirodhetvÈ viharanti, addhÈ te 
Èyasmanto nicchÈtÈ nibbutÈ tiÓÓÈ pÈra~gatÈ tada~genÈti vadÈmi. “Kattha 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÈ nirujjhati, ke ca ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒaÑ 
nirodhetvÈ nirodhetvÈ viharanti, ahametaÑ na jÈnÈmi, ahametaÑ na 
passÈmÊ”ti iti yo evaÑ vadeyya, so evamassa vacanÊyo “idhÈvuso bhikkhu 
sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma ‘anantaÑ viÒÒÈÓan’ti 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati, ettha ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÈ 
nirujjhati, te ca ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒaÑ nirodhetvÈ nirodhetvÈ viharantÊ”ti. 
AddhÈ bhikkhave asaÔho amÈyÈvÊ “sÈdh|”ti bhÈsitaÑ abhinandeyya 
anumodeyya, “sÈdh|”ti bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ namassamÈno 
paÒjaliko payirupÈseyya. 

 Yattha viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÈ nirujjhati, ye ca viÒÒÈÓaÒcÈyatana-
saÒÒaÑ nirodhetvÈ nirodhetvÈ viharanti, addhÈ te Èyasmanto nicchÈtÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Yattha r|pasaÒÒÈ nirujjhanti, ye ca r|pasaÒÒÈ (SÊ, SyÈ, I) 
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nibbutÈ tiÓÓÈ pÈra~gatÈ tada~genÈti vadÈmi. “Kattha viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÈ 
nirujjhati, ke ca viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒaÑ nirodhetvÈ nirodhetvÈ viharanti, 
ahametaÑ na jÈnÈmi, ahametaÑ na passÈmÊ”ti iti yo evaÑ vadeyya, so 
evamassa vacanÊyo “idhÈvuso bhikkhu sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma ‘natthi kiÒcÊ’ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati, ettha 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÈ nirujjhati, te ca viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒaÑ nirodhetvÈ 
nirodhetvÈ viharantÊ”ti. AddhÈ bhikkhave asaÔho amÈyÈvÊ “sÈdh|”ti 
bhÈsitaÑ abhinandeyya anumodeyya, “sÈdh|”ti bhÈsitaÑ abhinanditvÈ 
anumoditvÈ namassamÈno paÒjaliko payirupÈseyya. 

 Yattha ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÈ nirujjhati, ye ca ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒaÑ 
nirodhetvÈ nirodhetvÈ viharanti, addhÈ te Èyasmanto nicchÈtÈ nibbutÈ tiÓÓÈ 
pÈra~gatÈ tada~genÈti vadÈmi. “Kattha ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÈ nirujjhati, ke 
ca ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒaÑ nirodhetvÈ nirodhetvÈ viharanti, ahametaÑ na 
jÈnÈmi. AhametaÑ na passÈmÊ”ti iti yo evaÑ vadeyya, so evamassa 
vacanÊyo “idhÈvuso bhikkhu sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati, ettha ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÈ 
nirujjhati, te ca ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒaÑ nirodhetvÈ nirodhetvÈ viharantÊ”ti. 
AddhÈ bhikkhave asaÔho amÈyÈvÊ “sÈdh|”ti bhÈsitaÑ abhinandeyya 
anumodeyya, “sÈdh|”ti bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ namassamÈno 
paÒjaliko payirupÈseyya. 

 Yattha nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÈ nirujjhati, ye ca 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒaÑ nirodhetvÈ nirodhetvÈ viharanti, addhÈ te 
Èyasmanto nicchÈtÈ nibbutÈ tiÓÓÈ pÈra~gatÈ tada~genÈti vadÈmi. “Kattha 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÈ nirujjhati, ke ca nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatana-
saÒÒaÑ nirodhetvÈ nirodhetvÈ viharanti, ahametaÑ na jÈnÈmi, ahametaÑ na 
passÈmÊ”ti iti yo evaÑ vadeyya, so evamassa vacanÊyo “idhÈvuso bhikkhu 
sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ 
upasampajja viharati, ettha nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÈ nirujjhati, te ca 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒaÑ 
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nirodhetvÈ nirodhetvÈ viharantÊ”ti. AddhÈ bhikkhave asaÔho amÈyÈvÊ 
“sÈdh|”ti bhÈsitaÑ abhinandeyya anumodeyya, “sÈdh|”ti bhÈsitaÑ 
abhinanditvÈ anumoditvÈ namassamÈno paÒjaliko payirupÈseyya. ImÈ kho 
bhikkhave nava anupubbavihÈrasamÈpattiyoti.  . DutiyaÑ. 
 

3. NibbÈnasukhasutta 

 34. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ SÈriputto RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe, tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi 
“sukhamidaÑ Èvuso nibbÈnaÑ, sukhamidaÑ Èvuso nibbÈnan”ti. EvaÑ vutte 
ÈyasmÈ UdÈyÊ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca “kiÑ panettha Èvuso 
SÈriputta sukhaÑ, yadettha natthi vedayitan”ti. Etadeva khvettha Èvuso 
sukhaÑ, yadettha natthi vedayitaÑ. PaÒcime Èvuso kÈmaguÓÈ, katame 
paÒca? CakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ 
rajanÊyÈ. SotaviÒÒeyyÈ saddÈ -pa-. GhÈnaviÒÒeyyÈ gandhÈ. JivhÈviÒÒeyyÈ 
rasÈ. KÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ 
rajanÊyÈ. Ime kho Èvuso paÒca kÈmaguÓÈ, yaÑ kho Èvuso ime paÒca 
kÈmaguÓe paÔicca uppajjati sukhaÑ somanassaÑ. IdaÑ vuccatÈvuso 
kÈmasukhaÑ. 

 IdhÈvuso bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. Tassa ce Èvuso bhikkhuno iminÈ vihÈrena viharato 
kÈmasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, svassa hoti ÈbÈdho. 
SeyyathÈpi Èvuso sukhino dukkhaÑ uppajjeyya yÈvadeva ÈbÈdhÈya. 
Evamevassa te kÈmasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, svassa hoti 
ÈbÈdho. Yo kho panÈvuso ÈbÈdho, dukkhametaÑ vuttaÑ BhagavatÈ. IminÈpi 
kho etaÑ Èvuso pariyÈyena veditabbaÑ yathÈ sukhaÑ nibbÈnaÑ. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja vihÈrati. Tassa ce Èvuso bhikkhuno iminÈ vihÈrena 
viharato vitakkasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, svassa hoti 
ÈbÈdho. SeyyathÈpi Èvuso sukhino dukkhaÑ uppajjeyya yÈvadeva ÈbÈdhÈya. 
Evamevassa te vitakkasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ 
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samudÈcaranti, svassa hoti ÈbÈdho. Yo kho panÈvuso ÈbÈdho, dukkhametaÑ 
vuttaÑ BhagavatÈ. IminÈpi kho etaÑ Èvuso pariyÈyena veditabbaÑ yathÈ 
sukhaÑ nibbÈnaÑ. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. Tassa ce Èvuso bhikkhuno iminÈ vihÈrena viharato 
pÊtisahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, svassa hoti ÈbÈdho. SeyyathÈpi 
Èvuso sukhino dukkhaÑ uppajjeyya yÈvadeva ÈbÈdhÈya. Evamevassa te 
pÊtisahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, svassa hoti ÈbÈdho. Yo kho 
panÈvuso ÈbÈdho, dukkhametaÑ vuttaÑ BhagavatÈ. IminÈpi kho etaÑ Èvuso 
pariyÈyena veditabbaÑ yathÈ sukhaÑ nibbÈnaÑ. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati. Tassa ce Èvuso bhikkhuno iminÈ vihÈrena 
viharato upekkhÈsahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, svassa hoti 
ÈbÈdho. SeyyathÈpi Èvuso sukhino dukkhaÑ uppajjeyya yÈvadeva ÈbÈdhÈya. 
Evamevassa te upekkhÈsahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, svassa 
hoti ÈbÈdho. Yo kho panÈvuso ÈbÈdho, dukkhametaÑ vuttaÑ BhagavatÈ. 
IminÈpi kho etaÑ Èvuso pariyÈyena veditabbaÑ yathÈ sukhaÑ nibbÈnaÑ. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ 
paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto 
ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. Tassa ce Èvuso 
bhikkhuno iminÈ vihÈrena viharato r|pasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ 
samudÈcaranti, svassa hoti ÈbÈdho. SeyyathÈpi Èvuso sukhino dukkhaÑ 
uppajjeyya yÈvadeva ÈbÈdhÈya. Evamevassa te r|pasahagatÈ 
saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, svassa hoti ÈbÈdho. Yo kho panÈvuso 
ÈbÈdho, dukkhametaÑ vuttaÑ BhagavatÈ. IminÈpi kho etaÑ Èvuso 
pariyÈyena veditabbaÑ yathÈ sukhaÑ nibbÈnaÑ. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja 
viharati. Tassa 
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ce Èvuso bhikkhuno iminÈ vihÈrena viharato ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasahagatÈ 
saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, svassa hoti ÈbÈdho. SeyyathÈpi Èvuso 
sukhino dukkhaÑ uppajjeyya yÈvadeva ÈbÈdhÈya. Evamevassa te 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, svassa hoti 
ÈbÈdho. Yo kho panÈvuso ÈbÈdho, dukkhametaÑ vuttaÑ BhagavatÈ. IminÈpi 
kho etaÑ Èvuso pariyÈyena veditabbaÑ yathÈ sukhaÑ nibbÈnaÑ. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati. 
Tassa ce Èvuso bhikkhuno iminÈ vihÈrena viharato 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, svassa hoti 
ÈbÈdho. SeyyathÈpi Èvuso sukhino dukkhaÑ uppajjeyya yÈvadeva ÈbÈdhÈya. 
Evamevassa te viÒÒÈÓaÒcÈyatanasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, 
svassa hoti ÈbÈdho. Yo kho panÈvuso ÈbÈdho, dukkhametaÑ vuttaÑ 
BhagavatÈ. IminÈpi kho etaÑ Èvuso pariyÈyena veditabbaÑ yathÈ sukhaÑ 
nibbÈnaÑ. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati. Tassa ce 
Èvuso bhikkhuno iminÈ vihÈrena viharato ÈkiÒcaÒÒÈyatanasahagatÈ 
saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, svassa hoti ÈbÈdho. SeyyathÈpi Èvuso 
sukhino dukkhaÑ uppajjeyya yÈvadeva ÈbÈdhÈya. Evamevassa te 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, svassa hoti 
ÈbÈdho. Yo kho panÈvuso ÈbÈdho, dukkhametaÑ vuttaÑ BhagavatÈ. IminÈpi 
kho etaÑ Èvuso pariyÈyena veditabbaÑ yathÈ sukhaÑ nibbÈnaÑ. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati, paÒÒÈya cassa 
disvÈ ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. IminÈpi kho etaÑ Èvuso pariyÈyena 
veditabbaÑ yathÈ sukhaÑ nibbÈnanti.  . TatiyaÑ. 
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4. GÈvÊ-upamÈsutta 

 35. SeyyathÈpi bhikkhave gÈvÊ pabbateyyÈ bÈlÈ abyattÈ akhettaÒÒ| 
akusalÈ visame pabbate carituÑ. TassÈ evamassa “yaÑn|nÈhaÑ 
agatapubbaÒceva disaÑ gaccheyyaÑ, akhÈditapubbÈni ca tiÓÈni khÈdeyyaÑ, 
apÊtapubbÈni ca pÈnÊyÈni piveyyan”ti. SÈ purimaÑ pÈdaÑ na suppatiÔÔhitaÑ 
patiÔÔhÈpetvÈ pacchimaÑ pÈdaÑ uddhareyya, sÈ na ceva agatapubbaÑ disaÑ 
gaccheyya, na ca akhÈditapubbÈni tiÓÈni khÈdeyya, na ca apÊtapubbÈni 
pÈnÊyÈni piveyya. YasmiÑ cassÈ padesÈ ÔhitÈya evamassa “yaÑn|nÈhaÑ 
agatapubbaÒceva disaÑ gaccheyyaÑ, akhÈditapubbÈni ca tiÓÈni khÈdeyyaÑ, 
apÊtapubbÈni ca pÈnÊyÈni piveyyan”ti, taÒca padesaÑ na sotthinÈ 
paccÈgaccheyya. TaÑ kissa hetu? TathÈ hi sÈ bhikkhave gÈvÊ pabbateyyÈ 
bÈlÈ abyattÈ akhettaÒÒ| akusalÈ visame pabbate carituÑ. EvamevaÑ kho 
bhikkhave idhekacco bhikkhu bÈlo abyatto akhettaÒÒ| akusalo vivicceva 
kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ 
pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. So taÑ nimittaÑ na 
Èsevati na bhÈveti na bahulÊkaroti, na svÈdhiÔÔhitaÑ adhiÔÔhÈti. 

 Tassa evaÑ hoti “yaÑn|nÈhaÑ vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ 
sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ 
pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihareyyan”ti. So na sakkoti 
vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharituÑ. 
Tassa evaÑ hoti “yaÑn|nÈhaÑ vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi 
dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja vihareyyan”ti. So na sakkoti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhama 
jhÈnaÑ upasampajja viharetuÑ. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu ubhato 
bhaÔÔho ubhato parihÊno. SeyyathÈpi sÈ gÈvÊ pabbateyyÈ bÈlÈ abyattÈ 
akhettaÒÒ| akusalÈ visame pabbate carituÑ. 

 SeyyathÈpi bhikkhave gÈvÊ pabbateyyÈ paÓÉitÈ byattÈ khettaÒÒ| kusalÈ 
visame pabbate carituÑ. TassÈ evamassa “yaÑn|nÈhaÑ agatapubbaÒceva 
disaÑ gaccheyyaÑ, akhÈditapubbÈni ca tiÓÈni khÈdeyyaÑ, apÊtapubbÈni ca 
pÈnÊyÈni piveyyan”ti. SÈ purimaÑ pÈdaÑ suppatiÔÔhitaÑ patiÔÔhÈpetvÈ 
pacchimaÑ pÈdaÑ uddhareyya, sÈ agatapubbaÒceva disaÑ gaccheyya, 
akhÈditapubbÈni ca 
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tiÓÈni khÈdeyya, apÊtapubbÈni ca pÈnÊyÈni piveyya. YasmiÑ cassÈ padese 
ÔhitÈya evamassa “yaÑn|nÈhaÑ agatapubbaÒceva disaÑ gaccheyyaÑ, 
akhÈditapubbÈni ca tiÓÈni khÈdeyyaÑ, apÊtapubbÈni ca pÈnÊyÈni piveyyan”ti, 
taÒca padesaÑ sotthinÈ paccÈgaccheyya. TaÑ kissa hetu? TathÈ hi sÈ 
bhikkhave gÈvÊ pabbateyyÈ paÓÉitÈ byattÈ khettaÒÒ| kusalÈ visame pabbate 
carituÑ. EvamevaÑ kho bhikkhave idhekacco bhikkhu paÓÉito byatto 
khettaÒÒ| kusalo vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ 
savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. So 
taÑ nimittaÑ Èsevati bhÈveti bahulÊkaroti, svÈdhiÔÔhitaÑ adhiÔÔhÈti. 

 Tassa evaÑ hoti “yaÑn|nÈhaÑ vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ 
sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ 
pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihareyyan”ti. So dutiyaÑ jhÈnaÑ 
anabhihiÑsamÈno vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati. So taÑ nimittaÑ Èsevati bhÈveti bahulÊkaroti, svÈdhiÔÔhitaÑ 
adhiÔÔhÈti. 

 Tassa evaÑ hoti “yaÑn|nÈhaÑ pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca 
vihareyyaÑ, sato ca sampajÈno sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedeyyaÑ, yaÑ 
taÑ ariyÈ Ècikkhanti ‘upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ’ti tatiyaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja vihareyyan”ti. So tatiyaÑ jhÈnaÑ anabhihiÑsamÈno pÊtiyÈ ca 
virÈgÈ tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. So taÑ nimittaÑ Èsevati 
bhÈveti bahulÊkaroti, svÈdhiÔÔhitaÑ adhiÔÔhÈti. 

 Tassa evaÑ hoti “yaÑn|nÈhaÑ sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca 
pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihareyyan”ti. So 
catutthaÑ jhÈnaÑ anabhihiÑsamÈno sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati. So taÑ nimittaÑ Èsevati bhÈveti bahulÊkaroti, 
svÈdhiÔÔhitaÑ adhiÔÔhÈti. 

 Tassa evaÑ hoti “yaÑn|nÈhaÑ sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ 
paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ ‘ananto ÈkÈso’ti 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja vihareyyan”ti. So 
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ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ anabhihiÑsamÈno sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ 
-pa- ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. So taÑ nimittaÑ Èsevati 
bhÈveti bahulÊkaroti, svÈdhiÔÔhitaÑ adhiÔÔhÈti. 

 Tassa evaÑ hoti “yaÑn|nÈhaÑ sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma ‘anantaÑ viÒÒÈÓan’ti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja 
vihareyyan”ti. So viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ anabhihiÑsamÈno sabbaso 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. So taÑ nimittaÑ Èsevati bhÈveti 
bahulÊkaroti, svÈdhiÔÔhitaÑ adhiÔÔhÈti. 

 Tassa evaÑ hoti “yaÑn|nÈhaÑ sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma ‘natthi kiÒcÊ’ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja 
vihareyyan”ti. So ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ anabhihiÑsamÈno sabbaso 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
upasampajja viharati. So taÑ nimittaÑ Èsevati bhÈveti bahulÊkaroti, 
svÈdhiÔÔhitaÑ adhiÔÔhÈti. 

 Tassa evaÑ hoti “yaÑn|nÈhaÑ sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja vihareyyan”ti. So 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ anabhihiÑsamÈno sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati, so taÑ 
nimittaÑ Èsevati bhÈveti bahulÊkaroti, svÈdhiÔÔhitaÑ adhiÔÔhÈti. 

 Tassa evaÑ hoti “yaÑn|nÈhaÑ sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja vihareyyan”ti. So 
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ anabhihiÑsamÈno sabbaso 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ 
upasampajja viharati. 

 Yato kho bhikkhave bhikkhu taÑ tadeva samÈpattiÑ samÈpajjatipi 
vuÔÔhÈtipi, tassa mudu cittaÑ hoti kammaÒÒaÑ, mudunÈ kammaÒÒena 
cittena appamÈÓo samÈdhi hoti subhÈvito. So appamÈÓena samÈdhinÈ 
subhÈvitena yassa yassa abhiÒÒÈsacchikaraÓÊyassa dhammassa 
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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 -pa- yÈva 
brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteyyan”ti. Tatra tatreva sakkhibhabbataÑ 
pÈpuÓÈti sati sati Èyatane. 

 So sace Èka~khati dibbÈya sotadhÈtuyÈ -pa- 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. 
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- 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 upasampajja 
vihareyyan”ti. Tatra tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓÈti sati sati Èyataneti.  . 
CatutthaÑ. 
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5. JhÈnasutta 

 36. PaÔhamampÈhaÑ bhikkhave jhÈnaÑ nissÈya ÈsavÈnaÑ khayaÑ 
vadÈmi. DutiyampÈhaÑ bhikkhave jhÈnaÑ nissÈya ÈsavÈnaÑ khayaÑ 
vadÈmi. TatiyampÈhaÑ bhikkhave jhÈnaÑ nissÈya ÈsavÈnaÑ khayaÑ 
vadÈmi. CatutthampÈhaÑ bhikkhave jhÈnaÑ nissÈya ÈsavÈnaÑ khayaÑ 
vadÈmi. ŒkÈsÈnaÒcÈyatanampÈhaÑ bhikkhave nissÈya ÈsavÈnaÑ khayaÑ 
vadÈmi. ViÒÒÈÓaÒcÈyatanampÈhaÑ bhikkhave nissÈya ÈsavÈnaÑ khayaÑ 
vadÈmi. ŒkiÒcaÒÒÈyatanampÈhaÑ bhikkhave nissÈya ÈsavÈnaÑ khayaÑ 
vadÈmi. NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanampÈhaÑ bhikkhave nissÈya ÈsavÈnaÑ 
khayaÑ vadÈmi. SaÒÒÈvedayitanirodhampÈhaÑ bhikkhave nissÈya 
ÈsavÈnaÑ khayaÑ vadÈmi. 

 “PaÔhamampÈhaÑ bhikkhave jhÈnaÑ nissÈya ÈsavÈnaÑ khayaÑ 
vadÈmÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Idha bhikkhave 
bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. So 
yadeva tattha hoti r|pagataÑ vedanÈgataÑ saÒÒÈgataÑ sa~khÈragataÑ 
viÒÒÈÓagataÑ, te dhamme aniccato dukkhato rogato gaÓÉato sallato aghato 
ÈbÈdhato parato palokato suÒÒato anattato samanupassati. So tehi dhammehi 
cittaÑ paÔivÈpeti1. So tehi dhammehi cittaÑ paÔivÈpetvÈ2 amatÈya dhÈtuyÈ 
cittaÑ upasaÑharati, “etaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ, yadidaÑ 
sabbasa~khÈrasamatho sabb|padhipaÔinissaggo taÓhÈkkhayo virÈgo nirodho 
nibbÈnan”ti. So tattha Ôhito ÈsavÈnaÑ khayaÑ pÈpuÓÈti. No ce ÈsavÈnaÑ 
khayaÑ pÈpuÓÈti. Teneva dhammarÈgena tÈya dhammanandiyÈ paÒcannaÑ 
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko hoti, tattha 
parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. 

 SeyyathÈpi bhikkhave issÈso vÈ issÈsantevÈsÊ vÈ tiÓapurisar|pake vÈ 
mattikÈpuÒje vÈ yoggaÑ karitvÈ so aparena samayena d|repÈtÊ ca hoti 
akkhaÓavedhÊ ca mahato ca kÈyassa padÈletÈ3. EvamevaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
  1. PatiÔÔhÈpeti (SyÈ), paÔipÈdeti (Ka) Ma 2. 99 piÔÔhepi passitabbaÑ. 
 2. PatiÔÔhÈpetvÈ (SyÈ), paÔipÈdetvÈ (Ka) 3. PadÈlitÈ (Ka) AÑ 1. 288, 490 piÔÔhesupi. 
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upasampajja viharati. So yadeva tattha hoti r|pagataÑ vedanÈgataÑ 
saÒÒÈgataÑ sa~khÈragataÑ viÒÒÈÓagataÑ, te dhamme aniccato dukkhato 
rogato gaÓÉato sallato aghato ÈbÈdhato parato palokato suÒÒato anattato 
samanupassati. So tehi dhammehi cittaÑ paÔivÈpeti. So tehi dhammehi 
cittaÑ paÔivÈpetvÈ amatÈya dhÈtuyÈ cittaÑ upasaÑharati “etaÑ santaÑ etaÑ 
paÓÊtaÑ, yadidaÑ sabbasa~khÈrasamatho sabb|padhipaÔinissaggo 
taÓhÈkkhayo virÈgo nirodho nibbÈnan”ti. So tattha Ôhito ÈsavÈnaÑ khayaÑ 
pÈpuÓÈti. No ca ÈsavÈnaÑ khayaÑ pÈpuÓÈti. Teneva dhammarÈgena tÈya 
dhammanandiyÈ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ 
opapÈtiko hoti. Tattha parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. 
“PaÔhamampÈhaÑ bhikkhave jhÈnaÑ nissÈya ÈsavÈnaÑ khayaÑ vadÈmÊ”ti 
iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 

 “DutiyampÈhaÑ bhikkhave jhÈnaÑ nissÈya -pa-. TatiyampÈhaÑ 
bhikkhave jhÈnaÑ nissÈya -pa-. CatutthampÈhaÑ bhikkhave jhÈnaÑ nissÈya 
ÈsavÈnaÑ khayaÑ vadÈmÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca 
vuttaÑ. Idha bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ 
pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. So yadeva 
tattha hoti r|pagataÑ vedanÈgataÑ saÒÒÈgataÑ sa~khÈragataÑ 
viÒÒÈÓagataÑ, te dhamme aniccato dukkhato rogato gaÓÉato sallato aghato 
ÈbÈdhato parato palokato suÒÒato anattato samanupassati. So tehi dhammehi 
cittaÑ paÔivÈpeti. So tehi dhammehi cittaÑ paÔivÈpetvÈ amatÈya dhÈtuyÈ 
cittaÑ upasaÑharati “etaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ, yadidaÑ 
sabbasa~khÈrasamatho sabb|padhipaÔinissaggo taÓhÈkkhayo virÈgo nirodho 
nibbÈnan”ti. So tattha Ôhito ÈsavÈnaÑ khayaÑ pÈpuÓÈti. No ce ÈsavÈnaÑ 
khayaÑ pÈpuÓÈti. Tenava dhammarÈgena tÈya dhammanandiyÈ paÒcannaÑ 
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko hoti. Tattha 
parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. 

 SeyyathÈpi bhikkhave issÈso vÈ issÈsantevÈsÊ vÈ tiÓapurisar|pake vÈ 
mattikÈpuÒje vÈ yoggaÑ karitvÈ so aparena samayena d|repÈtÊ ca hoti 
akkhaÓavedhÊ ca mahato ca kÈyassa 
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padÈletÈ. EvamevaÑ kho bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ -pa- 
catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. So yadeva tattha hoti r|pagataÑ 
vedanÈgataÑ -pa- anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. “CatutthampÈhaÑ bhikkhave 
jhÈnaÑ nissÈya ÈsavÈnaÑ khayaÑ vadÈmÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ 
paÔicca vuttaÑ. 

 “ŒkÈsÈnaÒcÈyatanampÈhaÑ bhikkhave jhÈnaÑ nissÈya ÈsavÈnaÑ 
khayaÑ vadÈmÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Idha 
bhikkhave bhikkhu sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ 
attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto ÈkÈso”ti 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. So yadeva tattha hoti 
vedanÈgataÑ saÒÒÈgataÑ sa~khÈragataÑ viÒÒÈÓagataÑ. Te dhamme 
aniccato dukkhato rogato gaÓÉato sallato aghato ÈbÈdhato parato palokato 
suÒÒato anattato samanupassati. So tehi dhammehi cittaÑ paÔivÈpeti so tehi 
dhammehi cittaÑ paÔivÈpetvÈ amatÈya dhÈtuyÈ cittaÑ upasaÑharati “etaÑ 
santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ, yadidaÑ sabbasa~khÈrasatho sabb|padhipaÔinissaggo 
taÓhÈkkhayo virÈgo nirodho nibbÈnan”ti. So tattha Ôhito ÈsavÈnaÑ khayaÑ 
pÈpuÓÈti. No ce ÈsavÈnaÑ khayaÑ pÈpuÓÈti. Teneva dhammarÈgena tÈya 
dhammanandiyÈ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ 
opapÈtiko hoti. Tattha parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. 

 SeyyathÈpi bhikkhave issÈso vÈ issÈsantevÈsÊ vÈ tiÓapurisar|pake vÈ 
mattikÈpuÒje vÈ yoggaÑ karitvÈ so aparena samayena d|repÈtÊ ca hoti 
akkhaÓavedhÊ ca mahato ca kÈyassa padÈletÈ. EvamevaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ 
nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
upasampajja viharati. So yadeva tattha hoti vedanÈgataÑ saÒÒÈgataÑ -pa- 
anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. “ŒkÈsÈnaÒcÈyatanampÈhaÑ bhikkhave nissÈya 
ÈsavÈnaÑ khayaÑ vadÈmÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 

 “ViÒÒÈÓaÒcÈyatanampÈhaÑ bhikkhave nissÈya -pa-. 
ŒkiÒcaÒÒÈyatanampÈhaÑ bhikkhave nissÈya ÈsavÈnaÑ khayaÑ vadÈmÊ”ti iti 
kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ, idha bhikkhave bhikkhu 
sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
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samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati. So 
yadeva tattha hoti vedanÈgataÑ saÒÒÈgataÑ sa~khÈragataÑ viÒÒÈÓagataÑ te 
dhamme aniccato dukkhato rogato gaÓÉato sallato aghato ÈbÈdhato parato 
palokato suÒÒato anattato samanupassati. So tehi dhammehi cittaÑ 
paÔivÈpeti. So tehi dhammehi cittaÑ paÔivÈpetvÈ amatÈya dhÈtuyÈ cittaÑ 
upasaÑharati “etaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ, yadidaÑ sabbasa~khÈrasamatho 
sabb|padhipaÔinissaggo taÓhÈkkhayo virÈgo nirodho nibbÈnan”ti. So tattha 
Ôhito ÈsavÈnaÑ khayaÑ pÈpuÓÈti. No ce ÈsavÈnaÑ khayaÑ pÈpuÓÈti. Teneva 
dhammarÈgena tÈya dhammanandiyÈ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ 
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko hoti. Tattha parinibbÈyÊ 
anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. 

 SeyyathÈpi bhikkhave issÈso vÈ issÈsantevÈsÊ vÈ tiÓapurisar|pake vÈ 
mattikÈpuÒje vÈ yoggaÑ karitvÈ so aparena samayena d|repÈtÊ ca hoti 
akkhaÓavedhÊ ca mahato ca kÈyassa padÈletÈ. EvamevaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati. So yadeva tattha hoti vedanÈgataÑ 
saÒÒÈgataÑ sa~khÈragataÑ viÒÒÈÓagataÑ, te dhamme aniccato dukkhato 
rogato gaÓÉato sallato aghato ÈbÈdhato parato palokato suÒÒato anattato 
samanupassati. So tehi dhammehi cittaÑ paÔivÈpeti. So tehi dhammehi 
cittaÑ paÔivÈpetvÈ amatÈya dhÈtuyÈ cittaÑ upasaÑharati “etaÑ santaÑ etaÑ 
paÓÊtaÑ, yadidaÑ sabbasa~khÈrasamatho sabb|padhipaÔinissaggo 
taÓhÈkkhayo virÈgo nirodho nibbÈnan”ti. So tattha Ôhito ÈsavÈnaÑ khayaÑ 
pÈpuÓÈti. No ce ÈsavÈnaÑ khayaÑ pÈpuÓÈti. Teneva dhammarÈgena tÈya 
dhammanandiyÈ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ 
opapÈtiko hoti. Tattha parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. “ŒkiÒcaÒÒÈ-
yatanampÈhaÑ bhikkhave nissÈya ÈsavÈnaÑ khayaÑ vadÈmÊ”ti iti yaÑ taÑ 
vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 

 Iti kho bhikkhave yÈvatÈ saÒÒÈsamÈpatti, tÈvatÈ aÒÒÈpaÔivedho. YÈni ca 
kho imÈni bhikkhave nissÈya dve ÈyatanÈni nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatana-
samÈpatti ca saÒÒÈvedayitanirodho ca. 
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JhÈyÊhete bhikkhave samÈpattikusalehi samÈpattivuÔÔhÈnakusalehi 
samÈpajjitvÈ vuÔÔhahitvÈ sammÈ akkhÈtabbÈnÊti vadÈmÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Œnandasutta 

 37. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Œnando KosambiyaÑ viharati 
GhositÈrÈme. Tatra kho ÈyasmÈ Œnando bhikkh| Èmantesi “Èvuso 
bhikkhave”ti. “Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato Œnandassa paccassosuÑ. 
ŒyasmÈ Œnando 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, tadeva nÈma cakkhuÑ bhavissati te r|pÈ taÒcÈyatanaÑ, no 
paÔisaÑvedissati1. Tadeva nÈma sotaÑ bhavissati te saddÈ taÒcÈyatanaÑ, no 
paÔisaÑvedissati. Tadeva nÈma ghÈnaÑ bhavissati te gandhÈ taÒcÈyatanaÑ, 
no paÔisaÑvedissati. SÈva nÈma jivhÈ bhavissati te rasÈ taÒcÈyatanaÑ, no 
paÔisaÑvedissati. Sova nÈma kÈyo bhavissati te phoÔÔhabbÈ taÒcÈyatanaÑ, no 
paÔisaÑvedissatÊti. 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ UdÈyÊ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca 
“saÒÒÊmeva nu kho Èvuso Œnanda tadÈyatanaÑ no paÔisaÑvedeti udÈhu 
asaÒÒÊ”ti. SaÒÒÊmeva kho Èvuso tadÈyatanaÑ no paÔisaÑvedeti no asaÒÒÊti. 

 KiÑsaÒÒÊ panÈvuso tadÈyatanaÑ no paÔisaÑvedetÊti. IdhÈvuso bhikkhu 
sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ 
nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
upasampajja viharati. EvaÑsaÒÒÊpi kho Èvuso tadÈyatanaÑ no 
paÔisaÑvedeti. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔisaÑvedayati. (Ka) 
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 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja 
viharati. EvaÑsaÒÒÊpi kho Èvuso tadÈyatanaÑ no paÔisaÑvedeti. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati. 
EvaÑsaÒÒÊpi kho Èvuso tadÈyatanaÑ no paÔisaÑvedetÊti. 

 EkamidÈhaÑ Èvuso samayaÑ SÈkete viharÈmi AÒjanavane migadÈye. 
Atha kho Èvuso JaÔilavÈsikÈ1 bhikkhunÊ yenÈhaÑ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitÈ kho 
Èvuso JaÔilavÈsikÈ bhikkhunÊ maÑ etadavoca “yÈyaÑ bhante Œnanda 
samÈdhi na cÈbhinato na cÈpanato na ca sasa~khÈraniggayhavÈritagato2, 
vimuttattÈ Ôhito, ÔhitattÈ santusito, santusitattÈ no paritassati. AyaÑ bhante 
Œnanda samÈdhi kiÑphalo vutto BhagavatÈ”ti. 

 EvaÑ vutte sohaÑ Èvuso JaÔilavÈsikaÑ bhikkhuniÑ etadavocaÑ 
“yÈyaÑ bhagini samÈdhi na cÈbhinato na cÈpanato na ca 
sasa~khÈraniggayhavÈritagato. VimuttattÈ Ôhito, ÔhitattÈ santusito, 
santusitattÈ no paritassati. AyaÑ bhagini samÈdhi aÒÒÈphalo vutto 
BhagavatÈ”ti. EvaÑsaÒÒÊpi kho Èvuso tadÈyatanaÑ no paÔisaÑvedetÊti.  . 
ChaÔÔhaÑ. 
 

7. LokÈyatikasutta 

 38. Atha kho dve lokÈyatikÈ brÈhmaÓÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodiÑsu, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, 
ekamantaÑ nisinnÈ kho te brÈhmaÓÈ BhagavantaÑ etadavocuÑ– 

 P|raÓo bho Gotama Kassapo sabbaÒÒ| sabbadassÈvÊ aparisesaÑ 
ÒÈÓadassanaÑ paÔijÈnÈti “carato ca me tiÔÔhato ca suttassa ca 
______________________________________________________________ 
 1. JaÔilagÈhiyÈ (SÊ, I), JaÔilabhÈgikÈ (SyÈ) 
 2. Sasa~khÈraniggayhavÈritavato (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), sasa~khÈraniggayhavÈrivÈvaÔo (Ka) 

AÑ 1. 256, AÑ 2. 20; DÊ 3. 234 piÔÔhesupi. 

 



 NavakanipÈtapÈÄi 226 

jÈgarassa ca satataÑ samitaÑ ÒÈÓadassanaÑ paccupaÔÔhitan”ti. So evamÈha 
“ahaÑ anantena ÒÈÓena anantaÑ lokaÑ jÈnaÑ passaÑ viharÈmÊ”ti. Ayampi1 
bho Gotama NigaÓÔho NÈÔaputto sabbaÒÒ| sabbadassÈvÊ aparisesaÑ 
ÒÈÓadassanaÑ paÔijÈnÈti “carato ca me tiÔÔhato ca suttassa ca jÈgarassa ca 
satataÑ samitaÑ ÒÈÓadassanaÑ paccupaÔÔhitan”ti. So2 evamÈha “ahaÑ 
anantena ÒÈÓena anantaÑ lokaÑ jÈnaÑ passaÑ viharÈmÊ”ti. ImesaÑ bho 
Gotama ubhinnaÑ ÒÈÓavÈdÈnaÑ ubhinnaÑ aÒÒamaÒÒaÑ 
vipaccanÊkavÈdÈnaÑ ko saccaÑ Èha, ko musÈti. 

 AlaÑ brÈhmaÓÈ tiÔÔhatetaÑ “imesaÑ ubhinnaÑ ÒÈÓavÈdÈnaÑ ubhinnaÑ 
aÒÒamaÒÒaÑ vipaccanÊkavÈdÈnaÑ ko saccaÑ Èha, ko musÈ”ti. DhammaÑ 
vo brÈhmaÓÈ desessÈmi, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, 
bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bho”ti kho te brÈhmaÓÈ Bhagavato paccassosuÑ. 
BhagavÈ etadavoca– 

 SeyyathÈpi brÈhmaÓÈ cattÈro purisÈ catuddisÈ ÔhitÈ paramena javena ca 
samannÈgatÈ paramena ca padavÊtihÈrena, te evar|pena javena samannÈgatÈ 
assu. SeyyathÈpi nÈma daÄhadhammÈ3 dhanuggaho sikkhito katahattho 
kat|pÈsano lahukena asanena appakasirena tiriyaÑ tÈlacchÈyaÑ4 atipÈteyya, 
evar|pena ca padavÊtihÈrena. SeyyathÈpi nÈma puratthimÈ samuddÈ 
pacchimo samuddo, atha puratthimÈya disÈya Ôhito puriso evaÑ vadeyya 
“ahaÑ gamanena lokassa antaÑ pÈpuÓissÈmÊ”ti. So aÒÒatreva 
asitapÊtakhÈyitasÈyitÈ aÒÒatra uccÈrapassÈvakammÈ aÒÒatra 
niddÈkilamathapaÔivinodanÈ vassasatÈyuko vassasatajÊvÊ vassasataÑ gantvÈ 
appatvÈva lokassa antaÑ antarÈ kÈlaÑ kareyya. Atha pacchimÈya disÈya 
-pa-. Atha uttarÈya disÈya. Atha dakkhiÓÈya disÈya Ôhito puriso evaÑ 
vadeyya “ahaÑ gamanena lokassa antaÑ pÈpuÓissÈmÊ”ti. So aÒÒatreva 
asitapÊtakhÈyitasÈyitÈ aÒÒatra uccÈrapassÈvakammÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Ayampi hi (SyÈ, Ka) 2. Sopi (?) 
 3. DaÄhadhammo (sabbattha) AÑ 1. 357; Ma 1. 117 piÔÔhesu ca, taÑsaÑvaÓÓanÈÔÊkÈyo ca 

MoggallÈnabyÈkaraÓaÒca oloketabbÈ. 
 4. TÈlacchÈtiÑ (SÊ, SyÈ, I), tÈlacchÈdiÑ (Ka) AÑ 1. 357; Ma 1. 117 piÔÔhesu passitabbaÑ. 
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aÒÒatra niddÈkilamathapaÔivinodanÈ vassasatÈyuko vassasatajÊvÊ vassasataÑ 
gantvÈ appatvÈva lokassa antaÑ antarÈ kÈlaÑ kareyya. TaÑ kissa hetu? 
NÈhaÑ brÈhmaÓÈ “evar|pÈya sandhÈvanikÈya lokassa antaÑ ÒÈteyyaÑ 
daÔÔheyyaÑ patteyyan”ti vadÈmi, na cÈhaÑ brÈhmaÓÈ appatvÈva lokassa 
antaÑ dukkhassa antakiriyaÑ vadÈmi. 

 PaÒcime brÈhmaÓÈ kÈmaguÓÈ ariyassa vinaye “loko”ti vuccati. Katame 
paÒca, cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ 
rajanÊyÈ, sotaviÒÒeyyÈ saddÈ -pa-. GhÈnaviÒÒeyyÈ gandhÈ. JivhÈviÒÒeyyÈ 
rasÈ. KÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ 
rajanÊyÈ. Ime kho brÈhmaÓÈ paÒca kÈmaguÓÈ ariyassa vinaye “loko”ti 
vuccati. 

 Idha brÈhmaÓÈ bhikkhu vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi 
savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati. AyaÑ vuccati brÈhmaÓÈ bhikkhu lokassa antamÈgamma lokassa 
ante viharati. TamaÒÒe evamÈhaÑsu “ayampi lokapariyÈpanno, ayampi 
anissaÔo lokamhÈ”ti. Ahampi hi1 brÈhmaÓÈ evaÑ vadÈmi “ayampi 
lokapariyÈpanno, ayampi anissaÔo lokamhÈ”ti. 

 Puna caparaÑ brÈhmaÓÈ bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- 
dutiyaÑ jhÈnaÑ. TatiyaÑ jhÈnaÑ. CatutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. 
AyaÑ vuccati brÈhmaÓÈ bhikkhu lokassa antamÈgamma lokassa ante 
viharati. TamaÒÒe evamÈhaÑsu “ayampi lokapariyÈpanno, ayampi anissaÔo 
lokamhÈ”ti. Ahampi hi brÈhmaÓÈ evaÑ vadÈmi “ayampi lokapariyÈpanno, 
ayampi anissaÔo lokamhÈ”ti. 

 Puna caparaÑ brÈhmaÓÈ bhikkhu sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ 
paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto 
ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. AyaÑ vuccati brÈhmaÓÈ 
bhikkhu lokassa antamÈgamma lokassa ante viharati. TamaÒÒe evamÈhaÑsu 
“ayampi lokapariyÈpanno, ayampi anissaÔo 
______________________________________________________________ 
 1. Ahampi (SÊ, I) 

 



 NavakanipÈtapÈÄi 228 

lokamhÈ”ti. Ahampi hi brÈhmaÓÈ evaÑ vadÈmi “ayampi lokapariyÈpanno, 
ayampi anissaÔo lokamhÈ”ti. 

 Puna caparaÑ brÈhmaÓÈ bhikkhu sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja 
viharati -pa- sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati -pa- sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati. AyaÑ 
vuccati brÈhmaÓÈ bhikkhu lokassa antamÈgamma lokassa ante viharati. 
TamaÒÒe evamÈhaÑsu “ayampi lokapariyÈpanno, ayampi anissaÔo 
lokamhÈ”ti. Ahampi hi brÈhmaÓÈ evaÑ vadÈmi “ayampi lokapariyÈpanno, 
ayampi anissaÔo lokamhÈ”ti. 

 Puna caparaÑ brÈhmaÓÈ bhikkhu sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati, paÒÒÈya cassa 
disvÈ ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. AyaÑ vuccati brÈhmaÓÈ bhikkhu “lokassa 
antamÈgamma lokassa ante viharati, tiÓÓo loke visattikan”ti.  . SattamaÑ. 
 

8. DevÈsurasa~gÈmasutta 

 39. Bh|tapubbaÑ bhikkhave devÈsurasa~gÈmo samupaby|Äho1 ahosi. 
TasmiÑ kho pana bhikkhave sa~gÈme asurÈ jiniÑsu, devÈ parÈjayiÑsu2. 
ParÈjitÈ ca bhikkhave devÈ3 apayiÑsuyeva4 uttarenÈbhimukhÈ, abhiyiÑsu5 
asurÈ. Atha kho bhikkhave devÈnaÑ etadahosi “abhiyanteva kho asurÈ, 
yaÑn|na mayaÑ dutiyampi asurehi sa~gÈmeyyÈmÈ”ti. Dutiyampi kho 
bhikkhave devÈ asurehi sa~gÈmesuÑ. Dutiyampi kho bhikkhave asurÈva 
jiniÑsu, devÈ parÈjayiÑsu. ParÈjitÈ ca bhikkhave devÈ apayiÑsuyeva 
uttarenÈbhimukhÈ, abhiyiÑsu asurÈ. 

 Atha kho bhikkhave devÈnaÑ etadahosi “abhiyanteva kho asurÈ, 
yaÑn|na mayaÑ tatiyampi asurehi sa~gÈmeyyÈmÈ”ti. Tatiyampi kho 
______________________________________________________________ 
 1. Samupabb|Äho (SÊ, I) 2. ParÈjiyiÑsu (SÊ, SyÈ, Ka) 3. DevÈ bhÊtÈ (I) 
 4. ApayaÑsveva (SÊ) 5. AbhiyaÑsu (SÊ) 
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bhikkhave devÈ asurehi sa~gÈmesuÑ. Tatiyampi kho bhikkhave asurÈva 
jiniÑsu, devÈ parÈjayiÑsu. ParÈjitÈ ca bhikkhave devÈ bhÊtÈ devapuraÑyeva 
pavisiÑsu. DevapuragatÈnaÒca pana1 bhikkhave devÈnaÑ etadahosi 
“bhÊruttÈnagatena kho dÈni mayaÑ etarahi attanÈ viharÈma, akaraÓÊyÈ 
asurehÊ”ti. AsurÈnampi bhikkhave etadahosi “bhÊruttÈnagatena kho dÈni 
devÈ etarahi attanÈ viharanti, akaraÓÊyÈ amhehÊ”ti. 

 Bh|tapubbaÑ bhikkhave devÈsurasa~gÈmo samupaby|Äho ahosi. 
TasmiÑ kho pana bhikkhave sa~gÈme devÈ jiniÑsu, asurÈ parÈjayiÑsu. 
ParÈjitÈ ca bhikkhave asurÈ apayiÑsuyeva dakkhiÓenÈbhimukhÈ, abhiyiÑsu 
devÈ. Atha kho bhikkhave asurÈnaÑ etadahosi “abhiyanteva kho devÈ, 
yaÑn|na mayaÑ dutiyampi devehi sa~gÈmeyyÈmÈ”ti. Dutiyampi kho 
bhikkhave asurÈ devehi sa~gÈmesuÑ. Dutiyampi kho bhikkhave devÈ 
jiniÑsu, asurÈ parÈjayiÑsu. ParÈjitÈ ca bhikkhave asurÈ apayiÑsuyeva 
dakkhiÓenÈbhimukhÈ, abhiyiÑsu devÈ. 

 Atha kho bhikkhave asurÈnaÑ etadahosi “abhiyanteva kho devÈ, 
yaÑn|na mayaÑ tatiyampi devehi sa~gÈmeyyÈmÈ”ti. Tatiyampi kho 
bhikkhave asurÈ devehi sa~gÈmesuÑ. Tatiyampi kho bhikkhave devÈ 
jiniÑsu, asurÈ parÈjayiÑsu. ParÈjitÈ ca bhikkhave asurÈ bhÊtÈ 
asurapuraÑyeva pavisiÑsu. AsurapuragatÈnaÒca pana bhikkhave asurÈnaÑ 
etadahosi “bhÊruttÈnagatena kho dÈni mayaÑ etarahi attanÈ viharÈma, 
akaraÓÊyÈ devehÊ”ti. DevÈnampi bhikkhave etadahosi “bhÊruttÈnagatena kho 
dÈni asurÈ etarahi attanÈ viharanti, akaraÓÊyÈ amhehÊ”ti. 

 EvamevaÑ kho bhikkhave yasmiÑ samaye bhikkhu vivicceva kÈmehi 
vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, tasmiÑ bhikkhave samaye 
bhikkhussa evaÑ hoti “bhÊruttÈnagatena kho dÈnÈhaÑ etarahi attanÈ 
viharÈmi, akaraÓÊyo 
______________________________________________________________ 
 1. Puna (Ka) 
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mÈrassÈ”ti. MÈrassÈpi bhikkhave pÈpimato evaÑ hoti “bhÊruttÈnagatena kho 
dÈni bhikkhu etarahi attanÈ viharati, akaraÓÊyo mayhan”ti. 

 YasmiÑ bhikkhave samaye bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- 
dutiyaÑ jhÈnaÑ. TatiyaÑ jhÈnaÑ. CatutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, 
tasmiÑ bhikkhave samaye bhikkhussa evaÑ hoti “bhÊruttÈnagatena kho 
dÈnÈhaÑ etarahi attanÈ viharÈmi, akaraÓÊyo mÈrassÈ”ti. MÈrassÈpi 
bhikkhave pÈpimato evaÑ hoti “bhÊruttÈnagatena kho dÈni bhikkhu etarahi 
attanÈ viharati, akaraÓÊyo mayhan”ti. 

 YasmiÑ bhikkhave samaye bhikkhu sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ 
samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ 
“ananto ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. AyaÑ vuccati 
bhikkhave bhikkhu “antamakÈsi mÈraÑ apadaÑ, vadhitvÈ mÈracakkhuÑ 
adassanaÑ gato pÈpimato, tiÓÓo loke visattikan”ti. 

 YasmiÑ bhikkhave samaye bhikkhu sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja 
viharati. Sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati. Sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati. Sabbaso 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ 
upasampajja viharati, paÒÒÈya cassa disvÈ ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. AyaÑ 
vuccati bhikkhave bhikkhu “antamakÈsi mÈraÑ apadaÑ, vadhitvÈ 
mÈracakkhuÑ adassanaÑ gato pÈpimato, tiÓÓo loke visattikan”ti.  . 
AÔÔhamaÑ. 
 

9. NÈgasutta 

 40. YasmiÑ bhikkhave samaye ÈraÒÒikassa nÈgassa gocarapasutassa 
hatthÊpi hatthiniyopi hatthikalabhÈpi hatthicchÈpÈpi purato purato gantvÈ 
tiÓaggÈni chindanti, tena bhikkhave ÈraÒÒiko nÈgo aÔÔÊyati harÈyati 
jigucchati. YasmiÑ bhikkhave samaye ÈraÒÒikassa nÈgassa gocarapasutassa 
hatthÊpi hatthiniyopi hatthikalabhÈpi hatthicchÈpÈpi obhaggobhaggaÑ 
sÈkhÈbha~gaÑ khÈdanti, tena bhikkhave ÈraÒÒiko nÈgo aÔÔÊyati harÈyati 
jigucchati. 
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YasmiÑ bhikkhave samaye ÈraÒÒikassa nÈgassa ogÈhaÑ otiÓÓassa hatthÊpi 
hatthiniyopi hatthikalabhÈpi hatthicchÈpÈpi purato purato gantvÈ soÓÉÈya 
udakaÑ ÈloÄenti, tena bhikkhave ÈraÒÒiko nÈgo aÔÔÊyati harÈyati jigucchati. 
YasmiÑ bhikkhave samaye ÈraÒÒikassa nÈgassa ogÈhÈ uttiÓÓassa hatthiniyo 
kÈyaÑ upanighaÑsantiyo gacchanti, tena bhikkhave ÈraÒÒiko nÈgo aÔÔÊyati 
harÈyati jigucchati. 

 TasmiÑ bhikkhave samaye ÈraÒÒikassa nÈgassa evaÑ hoti “ahaÑ kho 
etarahi ÈkiÓÓo viharÈmi hatthÊhi hatthinÊhi hatthikalabhehi hatthicchÈpehi, 
chinnaggÈni ceva tiÓÈni khÈdÈmi, obhaggobhaggaÒca me sÈkhÈbha~gaÑ 
khÈdanti1, ÈvilÈni ca pÈnÊyÈni pivÈmi, ogÈhÈ ca2 me uttiÓÓassa hatthiniyo 
kÈyaÑ upanighaÑsantiyo gacchanti. YaÑn|nÈhaÑ eko gaÓasmÈ v|pakaÔÔho 
vihareyyan”ti. So aparena samayena eko gaÓasmÈ v|pakaÔÔho viharati, 
acchinnaggÈni ceva tiÓÈni khÈdati, obhaggobhaggaÒcassa sÈkhÈbha~gaÑ na 
khÈdanti3, anÈvilÈni ca pÈnÊyÈni pivati, ogÈhÈ cassa uttiÓÓassa na hatthiniyo 
kÈyaÑ upanighaÑsantiyo gacchanti. 

 TasmiÑ bhikkhave samaye ÈraÒÒikassa nÈgassa evaÑ hoti “ahaÑ kho 
pubbe ÈkiÓÓo vihÈsiÑ hatthÊhi hatthinÊhi hatthikalabhehi hatthicchÈpehi, 
chinnaggÈni ceva tiÓÈni khÈdiÑ, obhaggobhaggaÒca me sÈkhÈbha~gaÑ 
khÈdiÑsu, ÈvilÈni ca pÈnÊyÈni apÈyiÑ, ogÈhÈ4 ca me uttiÓÓassa hatthiniyo 
kÈyaÑ upanighaÑsantiyo agamaÑsu. SohaÑ etarahi eko gaÓasmÈ 
v|pakaÔÔho viharÈmi, acchinnaggÈni ceva tiÓÈni khÈdÈmi, 
obhaggobhaggaÒca me sÈkhÈbha~gaÑ na khÈdanti, anÈvilÈni ca pÈnÊyÈni 
pivÈmi, ogÈhÈ ca me uttiÓÓassa na hatthiniyo kÈyaÑ upanighaÑsantiyo 
gacchantÊ”ti. So soÓÉÈya sÈkhÈbha~gaÑ bhaÒjitvÈ sÈkhÈbha~gena kÈyaÑ 
parimajjitvÈ attamano soÓÉaÑ saÑharati5. 

 EvamevaÑ kho bhikkhave yasmiÑ samaye bhikkhu ÈkiÓÓo viharati 
bhikkh|hi bhikkhunÊhi upÈsakehi upÈsikÈhi raÒÒÈ rÈjamahÈmattehi 
______________________________________________________________ 
 1. KhÈditaÑ (SyÈ, Ka) Vi 3. 500 piÔÔhe passitabbaÑ. 
 2. OgÈhÈpi ca (SyÈ, Ka) Vi 3. 500 piÔÔhe passitabbaÑ. 
 3. Na obhaggobhaggaÒca sÈkhÈbha~gaÑ khÈdati (SyÈ, Ka) 
 4. Ettha pisaddo sabbatthapi natthi. 
 5. KaÓÉuÑ saÑhanti (SÊ, I), kaÓÉuÑ saÑhanati (SyÈ), ettha kaÓÉuvanadukkhaÑ vinetÊti 

attho. 
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titthiyehi titthiyasÈvakehi, tasmiÑ bhikkhave samaye bhikkhussa evaÑ hoti 
“ahaÑ kho etarahi ÈkiÓÓo viharÈmi bhikkh|hi bhikkhunÊhi upÈsakehi 
upÈsikÈhi raÒÒÈ rÈjamahÈmattehi titthiyeti titthiyasÈvakehi, yaÑn|nÈhaÑ 
eko gaÓasmÈ v|pakaÔÔho vihareyyan”ti. 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. ByÈpÈdapadosaÑ pahÈya abyÈpannacitto viharati 
sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ, byÈpÈdapadosÈ cittaÑ parisodheti. 
ThinamiddhaÑ pahÈya vigatathinamiddho viharati ÈlokasaÒÒÊ sato 
sampÈjÈno, 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 vivicca 
akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati. So attamano soÓÉaÑ saÑharati1. 
VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ. TatiyaÑ jhÈnaÑ. 
CatutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. So attamano soÓÉaÑ saÑharati. 

 Sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ 
nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
upasampajja viharati. So attamano soÓÉaÑ saÑharati. Sabbaso 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. Sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati. 
Sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
upasampajja viharati. Sabbaso 
______________________________________________________________ 
 1. KaÓÉuÑ saÑhanti (SÊ, I), kaÓÉuÑ saÑhanati (SyÈ), ettha kaÓÉuvanasadisaÑ 
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nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ 
upasampajja viharati, paÒÒÈya cassa disvÈ ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. So 
attamano soÓÉaÑ saÑharatÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. Tapussasutta 

 41. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Mallesu viharati UruvelakappaÑ nÈma 
MallÈnaÑ nigamo. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya UruvelakappaÑ piÓÉÈya pÈvisi, Uruvelakappe piÓÉÈya 
caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi 
“idheva tÈva tvaÑ Œnanda hoti, yÈvÈhaÑ mahÈvanaÑ ajjhogÈhÈmi 
divÈvihÈrÈyÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato 
paccassosi. Atha kho BhagavÈ mahÈvanaÑ ajjhogÈhetvÈ aÒÒatarasmiÑ 
rukkham|le divÈvihÈraÑ nisÊdi. 

 Atha kho Tapusso gahapati yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho Tapusso gahapati ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ 
etadavoca– 

 MayaÑ bhante Œnanda gihÊ kÈmabhogino kÈmÈrÈmÈ kÈmaratÈ 
kÈmasammuditÈ, tesaÑ no bhante amhÈkaÑ gihÊnaÑ kÈmabhogÊnaÑ 
kÈmÈrÈmÈnaÑ kÈmaratÈnaÑ kÈmasammuditÈnaÑ papÈto viya khÈyati, 
yadidaÑ nekkhammaÑ. SutaÑ metaÑ bhante “imasmiÑ dhammavinaye 
daharÈnaÑ daharÈnaÑ bhikkh|naÑ nekkhamme cittaÑ pakkhandati pasÊdati 
santiÔÔhati vimuccati ‘etaÑ santan’ti passato1”. TayidaÑ bhante imasmiÑ 
dhammavinaye bhikkh|naÑ bahunÈ janena visabhÈgo, yadidaÑ 
nekkhammanti. 

 Atthi kho etaÑ gahapati kathÈpÈbhataÑ BhagavantaÑ dassanÈya, ÈyÈma 
gahapati yena BhagavÈ tenupasa~kamissÈma, upasa~kamitvÈ Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocessÈma, yathÈ no BhagavÈ byÈkarissati, tathÈ naÑ 
dhÈressÈmÈti. 

 “EvaÑ bhante”ti kho Tapusso gahapati Èyasmato Œnandassa paccassosi. 
Atha kho ÈyasmÈ Œnando Tapussena gahapatinÈ 
______________________________________________________________ 
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saddhiÑ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando 
BhagavantaÑ etadavoca– 

 AyaÑ bhante Tapusso gahapati evamÈha “mayaÑ bhante Œnanda gihÊ 
kÈmabhogino kÈmÈrÈmÈ kÈmaratÈ kÈmasammuditÈ, tesaÑ no bhante 
amhÈkaÑ gihÊnaÑ kÈmabhogÊnaÑ kÈmÈrÈmÈnaÑ kÈmaratÈnaÑ 
kÈmasammuditÈnaÑ papÈto viya khÈyati, yadidaÑ nekkhammaÑ. SutaÑ 
metaÑ bhante ‘imasmiÑ dhammavinaye daharÈnaÑ daharÈnaÑ bhikkh|naÑ 
nekkhamme cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati vimuccati etaÑ santanti 
passato’. TayidaÑ bhante imasmiÑ dhammavinaye bhikkh|naÑ bahunÈ 
janena visabhÈgo, yadidaÑ nekkhamman”ti. 

 EvametaÑ Œnanda, evametaÑ Œnanda, mayhampi kho Œnanda 
pubbeva sambodhÈ anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato etadahosi 
“sÈdhu nekkhammaÑ sÈdhu paviveko”ti. Tassa mayhaÑ Œnanda 
nekkhamme cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati 
“etaÑ santan”ti passato. Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi “ko nukho hetu 
ko paccayo, yena me nekkhamme cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati na 
santiÔÔhati na vimuccati ‘etaÑ santan’ti passato”. Tassa mayhaÑ Œnanda 
etadahosi “kÈmesu kho me ÈdÊnavo adiÔÔho, so ca me abahulÊkato. 
Nekkhamme ca ÈnisaÑso anadhigato, so ca me anÈsevito. TasmÈ me 
nekkhamme cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati 
‘etaÑ santan’ti passato”. Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi “sace kho ahaÑ 
kÈmesu ÈdÊnavaÑ disvÈ taÑ bahulaÑ kareyyaÑ1, nekkhamme ÈnisaÑsaÑ 
adhigamma tamÈseveyyaÑ. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ me 
nekkhamme cittaÑ pakkhandeyya pasÊdeyya santiÔÔheyya vimucceyya ‘etaÑ 
santan’ti passato”. So kho ahaÑ Œnanda aparena samayena kÈmesu 
ÈdÊnavaÑ disvÈ taÑ bahulamakÈsiÑ, nekkhamme ÈnisaÑsaÑ adhigamma 
tamÈseviÑ. Tassa mayhaÑ Œnanda nekkhamme cittaÑ pakkhandati pasÊdati 
santiÔÔhati vimuccati “etaÑ santan”ti passato, so kho ahaÑ Œnanda vivicceva 
kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ 
pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharÈmi. Tassa mayhaÑ 
Œnanda iminÈ vihÈrena viharato kÈmasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ 
samudÈcaranti, svassa me hoti 
______________________________________________________________ 
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ÈbÈdho. SeyyathÈpi Œnanda sukhino dukkhaÑ uppajjeyya yÈvadeva 
ÈbÈdhÈya. Evamevassa me kÈmasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, 
svassa me hoti ÈbÈdho. 

 Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ vitakkavicÈrÈnaÑ 
v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihareyyan”ti. Tassa mayhaÑ 
Œnanda avitakke cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na 
vimuccati “etaÑ santan”ti passato. Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi “ko nu 
kho hetu ko paccayo, yena me avitakke cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati 
na santiÔÔhati na vimuccati ‘etaÑ santan’ti passato”. Tassa mayhaÑ Œnanda 
etadahosi “vitakkesu kho me ÈdÊnavo adiÔÔho, so ca me abahulÊkato. 
Avitakke ca ÈnisaÑso anadhigato, so ca me anÈsevito. TasmÈ me avitakke 
cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati ‘etaÑ santan’ti 
passato”. Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi “sace kho ahaÑ vitakkesu 
ÈdÊnavaÑ disvÈ taÑ bahulaÑ kareyyaÑ, avitakke ÈnisaÑsaÑ adhigamma 
tamÈseveyyaÑ. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ me avitakke cittaÑ 
pakkhandeyya pasÊdeyya santiÔÔheyya vimucceyya ‘etaÑ santan’ti passato”. 
So kho ahaÑ Œnanda aparena samayena vitakkesu ÈdÊnavaÑ disvÈ taÑ 
bahulamakÈsiÑ, avitakke ÈnisaÑsaÑ adhigamma tamÈseviÑ. Tassa mayhaÑ 
Œnanda avitakke cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati vimuccati “etaÑ 
santan”ti passato. So kho ahaÑ Œnanda vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- 
dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharÈmi. Tassa mayhaÑ Œnanda iminÈ 
vihÈrena viharato vitakkasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti. Svassa 
me hoti ÈbÈdho. SeyyathÈpi Œnanda sukhino dukkhaÑ uppajjeyya yÈvadeva 
ÈbÈdhÈya. Evamevassa me vitakkasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, 
svassa me hoti ÈbÈdho. 

 Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ pÊtiyÈ ca virÈgÈ 
upekkhako ca vihareyyaÑ sato ca sampajÈno, sukhaÒca kÈyena 
paÔisaÑvedeyyaÑ, yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti ‘upekkhako satimÈ 
sukhavihÈrÊ’ti tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihareyyan”ti. Tassa mayhaÑ 
Œnanda nippÊtike cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na 
vimuccati “etaÑ santan”ti passato. Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi “ko nu 
kho hetu ko 
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paccayo, yena me nippÊtike cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati 
na vimuccati ‘etaÑ santan’ti passato”. Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi 
“pÊtiyÈ kho me ÈdÊnavo adiÔÔho, so ca me abahulÊkato. NippÊtike ca 
ÈnisaÑso anadhigato, so ca me anÈsevito. TasmÈ me nippÊtike cittaÑ na 
pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati ‘etaÑ santan’ti passato”. 
Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi “sace kho ahaÑ pÊtiyÈ ÈdÊnavaÑ disvÈ taÑ 
bahulaÑ kareyyaÑ, nippÊtike ÈnisaÑsaÑ adhigamma tamÈseveyyaÑ, 
ÔhÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ me nippÊtike cittaÑ pakkhandeyya 
pasÊdeyya santiÔÔheyya vimucceyya ‘etaÑ santan’ti passato”. So kho ahaÑ 
Œnanda aparena samayena pÊtiyÈ ÈdÊnavaÑ disvÈ taÑ bahulamakÈsiÑ, 
nippÊtike ÈnisaÑsaÑ adhigamma tamÈseviÑ. Tassa mayhaÑ Œnanda 
nippÊtike cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati vimuccati “etaÑ santan”ti 
passato. So kho ahaÑ Œnanda pÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharÈmi. Tassa mayhaÑ Œnanda iminÈ vihÈrena viharato 
pÊtisahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, svassa me hoti ÈbÈdho. 
SeyyathÈpi Œnanda sukhino dukkhaÑ uppajjeyya yÈvadeva ÈbÈdhÈya. 
Evamevassa me pÊtisahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, svassa me 
hoti ÈbÈdho.  

 Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ sukhassa ca pahÈnÈ 
dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ 
adukkhamasukhaÑ upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
vihareyyan”ti. Tassa mayhaÑ Œnanda adukkhamasukhe cittaÑ na 
pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati “etaÑ santan”ti passato. 
Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi “ko nu kho hetu ko paccayo, yena me 
adukkhamasukhe cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na 
vimuccati ‘etaÑ santan’ti passato”. Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi 
“upekkhÈsukhe kho me ÈdÊnavo adiÔÔho, so ca me abahulÊkato. 
Adukkhamasukhe ca ÈnisaÑso anadhigato, so ca me anÈsevito. TasmÈ me 
adukkhamasukhe cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na 
vimuccati ‘etaÑ santan’ti passato”. Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi “sace 
kho ahaÑ upekkhÈsukhe ÈdÊnavaÑ disvÈ taÑ bahulaÑ kareyyaÑ, 
adukkhamasukhe ÈnisaÑsaÑ adhigamma tamÈseveyyaÑ. 
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®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ me adukkhamasukhe cittaÑ 
pakkhandeyya pasÊdeyya santiÔÔheyya vimucceyya ‘etaÑ santan’ti passato”. 
So kho ahaÑ Œnanda aparena samarena upekkhÈsukhe ÈdÊnavaÑ disvÈ taÑ 
bahulamakÈsiÑ, adukkhamasukhe ÈnisaÑsaÑ adhigamma tamÈseviÑ. Tassa 
mayhaÑ Œnanda adukkhamasukhe cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati 
vimuccati “etaÑ santan”ti passato. So kho ahaÑ Œnanda sukhassa ca pahÈnÈ 
-pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharÈmi. Tassa mayhaÑ Œnanda iminÈ 
vihÈrena viharato upekkhÈsahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, svassa 
me hoti ÈbÈdho. SeyyathÈpi Œnanda sukhino dukkhaÑ uppajjeyya yÈvadeva 
ÈbÈdhÈya. Evamevassa me upekkhÈsahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ 
samudÈcaranti, svassa me hoti ÈbÈdho.  

 Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ 
samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ 
‘ananto ÈkÈso’ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja vihareyyan”ti. Tassa 
mayhaÑ Œnanda ÈkÈsÈnaÒcÈyatane cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati na 
santiÔÔhati na vimuccati “etaÑ santan”ti passato. Tassa mayhaÑ Œnanda 
etadahosi “ko nukho hetu ko paccayo, yena me ÈkÈsÈnaÒcÈyatane cittaÑ na 
pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati ‘etaÑ santan’ti passato”. 
Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi “r|pesu kho me ÈdÊnavo adiÔÔho, so ca 
abahulÊkato. ŒkÈsÈnaÒcÈyatane ca ÈnisaÑso anadhigato, so ca me anÈsevito. 
TasmÈ me ÈkÈsÈnaÒcÈyatane cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati 
na vimuccati ‘etaÑ santan’ti passato”. Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi 
“sace kho ahaÑ r|pesu ÈdÊnavaÑ disvÈ taÑ bahulaÑ kareyyaÑ, 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatane ÈnisaÑsaÑ adhigamma tamÈseveyyaÑ. ®hÈnaÑ kho 
panetaÑ vijjati, yaÑ me ÈkÈsÈnaÒcÈyatane cittaÑ pakkhandeyya pasÊdeyya 
santiÔÔheyya vimucceyya ‘etaÑ santan’ti passato. So kho ahaÑ Œnanda 
aparena samayena r|pesu ÈdÊnavaÑ disvÈ taÑ bahulamakÈsiÑ, 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatane ÈnisaÑsaÑ adhigamma tamÈseviÑ. Tassa mayhaÑ 
Œnanda ÈkÈsÈnaÒcÈyatane cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati vimuccati 
‘etaÑ santan’ti passato”. So kho ahaÑ Œnanda sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ 

 



 NavakanipÈtapÈÄi 238 

samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ 
“ananto ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharÈmi. Tassa mayhaÑ 
Œnanda iminÈ vihÈrena viharato r|pasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ 
samudÈcaranti, svassa me hoti ÈbÈdho. SeyyathÈpi Œnanda sukhino 
dukkhaÑ uppajjeyya yÈvadeva ÈbÈdhÈya. Evamevassa me r|pasahagatÈ 
saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, svassa me hoti ÈbÈdho.  

  Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ sabbaso 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma ‘anantaÑ viÒÒÈÓan’ti 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja vihareyyan”ti. Tassa mayhaÑ Œnanda 
viÒÒÈÓaÒcÈyatane cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na 
vimuccati “etaÑ santan”ti passato. Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi “ko nu 
kho hetu ko paccayo, yena me viÒÒÈÓaÒcÈyatane cittaÑ na pakkhandati 
nappasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati ‘etaÑ santan’ti passato”. Tassa 
mayhaÑ Œnanda etadahosi “ÈkÈsÈnaÒcÈyatane kho me ÈdÊnavo adiÔÔho, so 
ca abahulÊkato. ViÒÒÈÓaÒcÈyatane ca ÈnisaÑso anadhigato, so ca me 
anÈsevito. TasmÈ me viÒÒÈÓaÒcÈyatane cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati 
na santiÔÔhati na vimuccati ‘etaÑ santan’ti passato”. Tassa mayhaÑ Œnanda 
etadahosi “sace kho ahaÑ ÈkÈsÈnaÒcÈyatane ÈdÊnavaÑ disvÈ taÑ bahulaÑ 
kareyyaÑ, viÒÒÈÓaÒcÈyatane ÈnisaÑsaÑ adhigamma tamÈseveyyaÑ. 
®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ me viÒÒÈÓaÒcÈyatane cittaÑ 
pakkhandeyya pasÊdeyya santiÔÔheyya vimucceyya ‘etaÑ santan’ti passato”. 
So kho ahaÑ Œnanda aparena samayena ÈkÈsÈnaÒcÈyatane ÈdÊnavaÑ disvÈ 
taÑ bahulamakÈsiÑ, viÒÒÈÓaÒcÈyatane ÈnisaÑsaÑ adhigamma tamÈseviÑ. 
Tassa mayhaÑ Œnanda viÒÒÈÓaÒcÈyatane cittaÑ pakkhandati pasÊdati 
santiÔÔhati vimuccati “etaÑ santan’ti passato”. So kho ahaÑ Œnanda sabbaso 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓa n”ti 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharÈmi. Tassa mayhaÑ Œnanda iminÈ 
vihÈrena viharato ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ 
samudÈcaranti, svassa me hoti ÈbÈdho. SeyyathÈpi Œnanda sukhino 
dukkhaÑ uppajjeyya yÈvadeva 
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ÈbÈdhÈya. Evamevassa me ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ 
samudÈcaranti, svassa me hoti ÈbÈdho. 

 Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ sabbaso 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
upasampajja vihareyyan”ti. Tassa mayhaÑ Œnanda ÈkiÒcaÒÒÈyatane cittaÑ 
na pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati “etaÑ santan”ti 
passato. Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi “ko nu kho hetu ko paccayo, yena 
me ÈkiÒcaÒÒÈyatane cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na 
vimuccati ‘etaÑ santan’ti passato”. Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi 
“viÒÒÈÓaÒcÈyatane kho me ÈdÊnavo adiÔÔho, so ca me abahulÊkato. 
ŒkiÒcaÒÒÈyatane ca ÈnisaÑso anadhigato, so ca me anÈsevito. TasmÈ me 
ÈkiÒcaÒÒÈyatane cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na 
vimuccati ‘etaÑ santan’ti passato”. Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi “sace 
kho ahaÑ viÒÒÈÓaÒcÈyatane ÈdÊnavaÑ disvÈ taÑ bahulaÑ kareyyaÑ, 
ÈkiÒcaÒÒÈyatane ÈnisaÑsaÑ adhigamma tamÈseveyyaÑ. ®hÈnaÑ kho 
panetaÑ vijjati, yaÑ me ÈkiÒcaÒÒÈyatane cittaÑ pakkhandeyya pasÊdeyya 
santiÔÔheyya vimucceyya ‘etaÑ santan’ti passato”. So kho ahaÑ Œnanda 
aparena samayena viÒÒÈÓaÒcÈyatane ÈdÊnavaÑ disvÈ taÑ bahulamakÈsiÑ, 
ÈkiÒcaÒÒÈyatane ÈnisaÑsaÑ adhigamma tamÈseviÑ. Tassa mayhaÑ Œnanda 
ÈkiÒcaÒÒÈyatane cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati vimuccati “etaÑ 
santan”ti passato. So kho ahaÑ Œnanda sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharÈmi. 
Tassa mayhaÑ Œnanda iminÈ vihÈrena viharato viÒÒÈÓaÒcÈyatanasahagatÈ 
saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, svassa me hoti ÈbÈdho. SeyyathÈpi Œnanda 
sukhino dukkhaÑ uppajjeyya yÈvadeva ÈbÈdhÈya. Evamevassa me 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, svassa me hoti 
ÈbÈdho. 

 Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ sabbaso 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja 
vihareyyan”ti. Tassa mayhaÑ Œnanda nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane cittaÑ na 
pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati “etaÑ santan”ti passato. 
Tassa mayhaÑ Œnanda 
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etadahosi “ko nu kho hetu ko paccayo, yena me nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane 
cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati ‘etaÑ santan’ti 
passato”. Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi “ÈkiÒcaÒÒÈyatane kho me 
ÈdÊnavo adiÔÔho, so ca me abahulÊkato. NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane ca 
ÈnisaÑso anadhigato, so ca me anÈsevito. TasmÈ me 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na 
vimuccati ‘etaÑ santan’ti passato”. Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi “sace 
kho ahaÑ ÈkiÒcaÒÒÈyatane ÈdÊnavaÑ disvÈ taÑ bahulaÑ kareyyaÑ, 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane ÈnisaÑsaÑ adhigamma tamÈseveyyaÑ. ®hÈnaÑ 
kho panetaÑ vijjati, yaÑ me nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane cittaÑ pakkhandeyya 
pasÊdeyya santiÔÔheyya vimucceyya ‘etaÑ santan’ti passato”. So kho ahaÑ 
Œnanda aparena samayena ÈkiÒcaÒÒÈyatane ÈdÊnavaÑ disvÈ taÑ 
bahulamakÈsiÑ, nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane ÈnisaÑsaÑ adhigamma 
tamÈseviÑ. Tassa mayhaÑ Œnanda nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane cittaÑ 
pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati vimuccati “etaÑ santan”ti passato. So kho 
ahaÑ Œnanda sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharÈmi. Tassa mayhaÑ Œnanda 
iminÈ vihÈrena viharato ÈkiÒcaÒÒÈyatanasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ 
samudÈcaranti, svassa me hoti ÈbÈdho. SeyyathÈpi Œnanda sukhino 
dukkhaÑ uppajjeyya yÈvadeva ÈbÈdhÈya. Evamevassa me 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, svassa me hoti 
ÈbÈdho.  

 Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ 
upasampajja vihareyyan”ti. Tassa mayhaÑ Œnanda saÒÒÈvedayitanirodhe 
cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati “etaÑ 
santan”ti passato. Tassa mayhaÑ Œnanda etadahosi “ko nu kho hetu ko 
paccayo, yena me saÒÒÈvedayitanirodhe cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati 
na santiÔÔhati na vimuccati ‘etaÑ santan’ti passato”. Tassa mayhaÑ Œnanda 
etadahosi “nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane kho me ÈdÊnavo adiÔÔho, so ca me 
abahulÊkato. SaÒÒÈvedayitanirodhe ca ÈnisaÑso anadhigato, 
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so ca me anÈsevito. TasmÈ me saÒÒÈvedayitanirodhe cittaÑ na pakkhandati 
nappasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati ‘etaÑ santan’ti passato”. Tassa 
mayhaÑ Œnanda etadahosi “sace kho ahaÑ nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane 
ÈdÊnavaÑ disvÈ taÑ bahulaÑ kareyyaÑ, saÒÒÈvedayitanirodhe ÈnisaÑsaÑ 
adhigamma tamÈseveyyaÑ. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ me 
saÒÒÈvedayitanirodhe cittaÑ pakkhandeyya pasÊdeyya santiÔÔheyya 
vimucceyya ‘etaÑ santan’ti passato”. So kho ahaÑ Œnanda aparena 
samayena nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane ÈdÊnavaÑ disvÈ taÑ bahulamakÈsiÑ, 
saÒÒÈvedayitanirodhe ÈnisaÑsaÑ adhigamma tamÈseviÑ. Tassa mayhaÑ 
Œnanda saÒÒÈvedayitanirodhe cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati 
vimuccati “etaÑ santan”ti passato. So kho ahaÑ Œnanda sabbaso 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ 
upasampajja viharÈmi, paÒÒÈya ca me disvÈ ÈsavÈ parikkhayaÑ agamaÑsu. 

 YÈvakÊvaÒcÈhaÑ Œnanda imÈ nava anupubbavihÈrasamÈpattiyo na 
evaÑ anulomapaÔilomaÑ samÈpajjÊmpi vuÔÔhahimpi, neva tÈvÈhaÑ Œnanda 
sadevake loke samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya 
sadevamanussÈya anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambuddhoti 
paccaÒÒÈsiÑ. Yato ca kho ahaÑ Œnanda imÈ nava 
anupubbavihÈrasamÈpattiyo evaÑ anulomapaÔilomaÑ samÈpajjimpi 
vuÔÔhahimpi, athÈhaÑ Œnanda sadevake loke samÈrake sabrahmake 
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya anuttaraÑ 
sammÈsambodhiÑ abhisambuddhoti paccaÒÒÈsiÑ, ÒÈÓaÒca pana me 
dassanaÑ udapÈdi “akuppÈ me cetovimutti1, ayamantimÈ jÈti, natthi dÈni 
punabbhavo”ti.  . DassamaÑ. 

MahÈvaggo catuttho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Dve VihÈrÈ ca NibbÈnaÑ, GÈvÊ JhÈnena paÒcamaÑ. 
   Œnando BrÈhmaÓÈ Devo, NÈgena Tapussena cÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. Vimutti (Ka-SÊ, Ka)
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5. SÈmaÒÒavagga 
 

1. SambÈdhasutta 

 42. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Œnando KosambiyaÑ viharati 
GhositÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ UdÈyÊ yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Œnandena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ 
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
ÈyasmÈ UdÈyÊ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca–vuttamidaÑ Èvuso 
PaÒcÈlacaÓÉena devaputtena. 

   “SambÈdhe gataÑ1 okÈsaÑ, avidvÈ bh|rimedhaso. 
   Yo jhÈnamabujjhi Buddho, paÔilÊnanisabho munÊ”ti. 

 Katamo Èvuso sambÈdho, katamo sambÈdhe okÈsÈdhigamo vutto 
BhagavatÈti. PaÒcime Èvuso kÈmaguÓÈ sambÈdho vutto BhagavatÈ. Katame 
paÒca? CakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ 
rajanÊyÈ. SotaviÒÒeyyÈ saddÈ -pa-. GhÈnaviÒÒeyyÈ gandhÈ. JivhÈviÒÒeyyÈ 
rasÈ. KÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ 
rajanÊyÈ. Ime kho Èvuso paÒca kÈmaguÓÈ sambÈdho vutto BhagavatÈ. 

 IdhÈvuso bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. EttÈvatÈpi kho Èvuso sambÈdhe okÈsÈdhigamo vutto 
BhagavatÈ pariyÈyena. TatrÈpa’tthi sambÈdho, kiÒca tattha sambÈdho, 
yadeva tattha vitakkavicÈrÈ aniruddhÈ honti. Ayamettha sambÈdho. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati. EttÈvatÈpi kho Èvuso sambÈdhe okÈsÈdhigamo 
vutto BhagavatÈ pariyÈyena. Tatrapa’tthi sambÈdho, kiÒca tattha sambodho, 
yadeva tattha pÊti aniruddhÈ hoti. Ayamettha sambÈdho. 
______________________________________________________________ 
 1. SambÈdhe vata (SÊ) 
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 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. EttÈvatÈpi kho Èvuso sambÈdhe okÈsÈdhigamo vutto 
BhagavatÈ pariyÈyena. TatrÈpa’tthi sambÈdho, kiÒca tattha sambÈdho, 
yadeva tattha upekkhÈsukhaÑ aniruddhaÑ hoti. Ayamettha sambÈdho. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati. EttÈvatÈpi kho Èvuso sambÈdhe okÈsÈdhigamo 
vutto BhagavatÈ pariyÈyena. TatrÈpatthi sambÈdho, kiÒca tattha sambÈdho, 
yadeva tattha r|pasaÒÒÈ aniruddhÈ hoti. Ayamettha sambÈdho.  

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ 
paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto 
ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. EttÈvatÈpi kho Èvuso 
sambÈdhe okÈsÈdhigamo vutto BhagavatÈ pariyÈyena. TatrÈpa’tthi 
sambÈdho, kiÒca tattha sambÈdho, yadeva tattha ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÈ 
aniruddhÈ hoti. Ayamettha sambÈdho. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja 
viharati. EttÈvatÈpi kho Èvuso sambÈdhe okÈsÈdhigamo vutto BhagavatÈ 
pariyÈyena. TatrÈpa’tthi sambodho, kiÒca tattha sambÈdho yadeva tattha 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÈ aniruddhÈ hoti. Ayamettha sambÈdho. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati. 
EttÈvatÈpi kho Èvuso sambÈdhe okÈsÈdhigamo vutto BhagavatÈ pariyÈyena. 
TatrÈpa’tthi sambodho, kiÒca tattha sambÈdho, yadeva tattha 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÈ aniruddhÈ hoti. Ayamettha sambÈdho. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati. EttÈvatÈpi 
kho Èvuso sambÈdhe okÈsÈdhigamo vutto BhagavatÈ pariyÈyena. 
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TatrÈpa’tthi sambÈdho, kiÒca tattha sambÈdho, yadeva tattha 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÈ aniruddhÈ hoti. Ayamettha sambodho. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati, paÒÒÈya cassa 
disvÈ ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. EttÈvatÈpi kho Èvuso sambÈdhe okÈsÈdhigamo 
vutto BhagavatÈ nippariyÈyenÈti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. KÈyasakkhÊsutta 

 43. “KÈyasakkhÊ kÈyasakkhÊ”ti Èvuso vuccati, kittÈvatÈ nu kho Èvuso 
kÈyasakkhÊ vutto BhagavatÈti. IdhÈvuso bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. YathÈ yathÈ ca tadÈyatanaÑ, tathÈ 
tathÈ naÑ kÈyena phusitvÈ viharati. EttÈvatÈpi kho Èvuso kÈyasakkhÊ vutto 
BhagavatÈ pariyÈyena. (1) 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ 
jhÈnaÑ. TatiyaÑ jhÈnaÑ. CatutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. YathÈ 
yathÈ ca tadÈyatanaÑ, tathÈ tathÈ naÑ kÈyena phusitvÈ viharati. EttÈvatÈpi 
kho Èvuso kÈyasakkhÊ vutto BhagavatÈ pariyÈyena. (2-4) 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ 
paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto 
ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. YathÈ yathÈ ca 
tadÈyatanaÑ, tathÈ tathÈ naÑ kÈyena phusitvÈ viharati. EttÈvatÈpi kho Èvuso 
kÈyasakkhÊ vutto BhagavatÈ pariyÈyena -pa-. (5-8) 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati, paÒÒÈya cassa 
disvÈ ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. YathÈ yathÈ ca tadÈyatanaÑ, tathÈ tathÈ naÑ 
kÈyena phusitvÈ viharati. EttÈvatÈpi kho Èvuso kÈyasakkhÊ vutto BhagavatÈ 
nippariyÈyenÈti. (9). DutiyaÑ. 
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3. PaÒÒÈvimuttasutta  

 44. “PaÒÒÈvimutto paÒÒÈvimutto”ti Èvuso vuccati, kittÈvatÈ nu kho 
Èvuso paÒÒÈvimutto vutto BhagavatÈti. IdhÈvuso bhikkhu vivicceva kÈmehi 
-pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, paÒÒÈya ca naÑ pajÈnÈti. 
EttÈvatÈpi kho Èvuso paÒÒÈvimutto vutto BhagavatÈ pariyÈyena -pa-.  

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati, paÒÒÈya cassa 
disvÈ ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti, paÒÒÈya ca naÑ pajÈnÈti. EttÈvatÈpi kho Èvuso 
paÒÒÈvimutto vutto BhagavatÈ nippariyÈyenÈti.  . TatiyaÑ. 
 

4. UbhatobhÈgavimuttasutta 

 45. “UbhatobhÈgavimutto ubhatobhÈgavimutto”ti Èvuso vuccati, 
kittÈvatÈ nu kho Èvuso ubhatobhÈgavimutto vutto BhagavatÈti. IdhÈvuso 
bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, 
yathÈ yathÈ ca tadÈyatanaÑ, tathÈ tathÈ naÑ kÈyena phusitvÈ viharati, 
paÒÒÈya ca naÑ pajÈnÈti. EttÈvatÈpi kho Èvuso ubhatobhÈgavimutto vutto 
BhagavatÈ pariyÈyena -pa-. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati, paÒÒÈya cassa 
disvÈ ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti, yathÈ yathÈ ca tadÈyatanaÑ, tathÈ tathÈ naÑ 
kÈyena phusitvÈ viharati, paÒÒÈya ca naÑ pajÈnÈti. EttÈvatÈpi kho Èvuso 
ubhatobhÈgavimutto vutto BhagavatÈ nippariyÈyenÈti.  . CatutthaÑ. 
 

5. SandiÔÔhikadhammasutta 

 46. “SandiÔÔhiko dhammo sandiÔÔhiko dhammo”ti Èvuso vuccati, 
kittÈvatÈ nu kho Èvuso sandiÔÔhiko dhammo vutto BhagavatÈti. IdhÈvuso 
bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. 

 



 NavakanipÈtapÈÄi 246 

EttÈvabhÈpi kho Èvuso sandiÔÔhiko dhammo vutto BhagavatÈ pariyÈyena 
-pa-.  

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati, paÒÒÈya cassa 
disvÈ ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. EttÈvatÈpi kho Èvuso sandiÔÔhiko dhammo 
vutto BhagavatÈ nippariyÈyenÈti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. SandiÔÔhikanibbÈnasutta 

 47. “SandiÔÔhikaÑ nibbÈnaÑ sandiÔÔhikaÑ nibbÈnan”ti Èvuso vuccati, 
kittÈvatÈ nu kho Èvuso sandiÔÔhikaÑ nibbÈnaÑ vuttaÑ BhagavatÈti. IdhÈvuso 
bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. 
EttÈvatÈpi kho Èvuso sandiÔÔhikaÑ nibbÈnaÑ vuttaÑ BhagavatÈ pariyÈyena 
-pa-. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati, paÒÒÈya cassa 
disvÈ ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. EttÈvatÈpi kho Èvuso sandiÔÔhikaÑ nibbÈnaÑ 
vuttaÑ BhagavatÈ nippariyÈyenÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. NibbÈnasutta 

 48. “NibbÈnaÑ nibbÈnan”ti Èvuso vuccati -pa-.  . SattamaÑ. 
 

8. ParinibbÈnasutta 

 49. “ParinibbÈnaÑ parinibbÈnan”ti -pa-.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Tada~ganibbÈnasutta 

 50. “Tada~ganibbÈnaÑ tada~ganibbÈnan”ti Èvuso vuccati -pa-.  . 
NavamaÑ. 
 

10. DiÔÔhadhammanibbÈnasutta 

 51. “DiÔÔhadhammanibbÈnaÑ diÔÔhadhammanibbÈnan”ti Èvuso vuccati, 
kittÈvatÈ nu kho Èvuso diÔÔhadhammanibbÈnaÑ vuttaÑ BhagavatÈti. 
IdhÈvuso bhikkhu vivicceva 
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kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. EttÈvatÈpi kho Èvuso 
diÔÔhadhammanibbÈnaÑ vuttaÑ BhagavatÈ pariyÈyena -pa-. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati, paÒÒÈya cassa 
disvÈ ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. EttÈvatÈpi kho Èvuso diÔÔhadhammanibbÈnaÑ 
vuttaÑ BhagavatÈ nippariyÈyenÈti.  . DasamaÑ. 
 

SÈmaÒÒavaggo paÒcamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

  SambÈdho KÈyasakkhÊ PaÒÒÈ, UbhatobhÈgo SandiÔÔhikÈ dve. 
  NibbÈnaÑ ParinibbÈnaÑ, Tada~gadiÔÔhadhammikena cÈti. 

 
 

PaÔhamo paÓÓÈsako samatto.

 



  

2. DutiyapaÓÓÈsaka 
 

(6) 1. Khemavagga 
 

1. Khemasutta 

 52. “KhemaÑ kheman”ti Èvuso vuccati, kittÈvatÈ nu kho Èvuso khemaÑ 
vuttaÑ BhagavatÈti. IdhÈvuso bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati. EttÈvatÈpi kho Èvuso khemaÑ vuttaÑ 
BhagavatÈ pariyÈyena -pa-. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati, paÒÒÈya cassa 
disvÈ ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. EttÈvatÈpi ko Èvuso khemaÑ vuttaÑ 
BhagavatÈ nippariyÈyenÈti.  . PaÔhamaÑ. 

 
2. Khemappattasutta  

 53. “Khemappatto khemappatto”ti Èvuso vuccati.  . DutiyaÑ. 
 

3. Amatasutta 

 54. “AmataÑ amatan”ti Èvuso vuccati.  . TatiyaÑ. 
 

4. Amatappattasutta 

 55. “Amatappatto amatappatto”ti Èvuso vuccati.  . CatutthaÑ. 
 

5. Abhayasutta 

 56. “AbhayaÑ abhayan”ti Èvuso vuccati.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Abhayappattasutta 

 57. “Abhayappatto abhayappatto”ti Èvuso vuccati.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Passaddhisutta 

 58. “Passaddhi passaddhÊ”ti Èvuso vuccati.  . SattamaÑ. 
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8. Anupubbapassaddhisutta 

 59. “Anupubbapassaddhi anupubbapassaddhÊ”ti Èvuso vuccati.  . 
AÔÔhamaÑ. 
 

9. Nirodhasutta 

 60. “Nirodho nirodho”ti Èvuso vuccati.  . NavamaÑ. 
 

10. Anupubbanirodhasutta 

 61. “Anupubbanirodho anupubbanirodho”ti Èvuso vuccati, kittÈvatÈ nu 
kho Èvuso anupubbanirodho vutto BhagavatÈti. IdhÈvuso bhikkhu vivicceva 
kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. EttÈvatÈpi kho Èvuso 
anupubbanirodho vutto BhagavatÈ pariyÈyena -pa-. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati, paÒÒÈya cassa 
disvÈ ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. EttÈvatÈpi kho Èvuso anupubbanirodho vutto 
BhagavatÈ nippariyÈyenÈti.  . DasamaÑ. 

 
11. Abhabbasutta 

 62. Nava bhikkhave dhamme appahÈya abhabbo arahattaÑ 
sacchikÈtuÑ. Katame nava? RÈgaÑ dosaÑ mohaÑ kodhaÑ upanÈhaÑ 
makkhaÑ paÄÈsaÑ issaÑ macchariyaÑ. Ime kho bhikkhave nava dhamme 
appahÈya abhabbo arahattaÑ sacchikÈtuÑ. Nava bhikkhave dhamme 
pahÈya bhabbo arahattaÑ sacchikÈtuÑ. Katame nava? RÈgaÑ dosaÑ 
mohaÑ kodhaÑ upanÈhaÑ makkhaÑ paÄÈsaÑ isaÑ macchariyaÑ. Ime kho 
bhikkhave nava dhamme pahÈya bhabbo arahattaÑ sacchikÈtunti. . 
EkÈdasamaÑ. 

Khemavaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

  Khemo ca AmataÑ ceva, AbhayaÑ PassaddhÊyena ca. 
  Nirodho Anupubbo ca, dhammaÑ pahÈya Bhabbena cÈti.
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(7) 2. SatipaÔÔhÈnavagga 
 

1. SikkhÈdubbalyasutta 

 63. PaÒcimÈni bhikkhave sikkhÈdubbalyÈni. KatamÈni paÒca? 
PÈÓÈtipÈto adinnÈdÈnaÑ kÈmesumicchÈcÈro musÈvÈdo 
suramerayamajjapamÈdaÔÔhÈnaÑ. ImÈni kho bhikkhave paÒca 
sikkhÈdubbalyÈni. 

 ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ sikkhÈdubbalyÈnaÑ pahÈnÈya 
cattÈro satipaÔÔhÈnÈ bhÈvetabbÈ. Katame cattÈro? Idha bhikkhave bhikkhu 
kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa- citte. Dhammesu dhammÈnupassÊ 
viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. ImesaÑ 
kho bhikkhave paÒcannaÑ sikkhÈdubbalyÈnaÑ pahÈnÈya ime cattÈro 
satipaÔÔhÈnÈ bhÈvetabbÈti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. NÊvaraÓasutta 

 64. PaÒcimÈni bhikkhave nÊvaraÓÈni. KatamÈni paÒca? 
KÈmacchandanÊvaraÓaÑ byÈpÈdanÊvaraÓaÑ thinamiddhanÊvaraÓaÑ 
uddhaccakukkuccanÊvaraÓaÑ vicikicchÈnÊvaraÓaÑ, imÈni kho bhikkhave 
paÒca nÊvaraÓÈni. 

 ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ nÊvaraÓÈnaÑ pahÈnÈya cattÈro 
satipaÔÔhÈnÈ bhÈvetabbÈ. Katame cattÈro? Idha bhikkhave bhikkhu kÈye 
kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa- citte. Dhammesu dhammÈnupassÊ 
viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. ImesaÑ 
kho bhikkhave paÒcannaÑ nÊvaraÓÈnaÑ pahÈnÈya ime cattÈro satipaÔÔhÈnÈ 
bhÈvetabbÈti.  . DutiyaÑ. 
 

3. KÈmaguÓasutta 

 65. PaÒcime bhikkhave kÈmaguÓÈ. Katame paÒca? CakkhuviÒÒeyyÈ 
r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. SotaviÒÒeyyÈ 
saddÈ -pa-. GhÈnaviÒÒeyyÈ gandhÈ. JivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ. KÈyaviÒÒeyyÈ 
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phoÔÔhabbÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. Ime kho 
bhikkhave paÒca kÈmaguÓÈ. 

 ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ kÈmaguÓÈnaÑ pahÈnÈya -pa-. Ime 
cattÈro satipaÔÔhÈnÈ bhÈvetabbÈti.  . TatiyaÑ. 
 

4. UpÈdÈnakkhandhasutta 

 66. PaÒcime bhikkhave upÈdÈnakkhandhÈ. Katame paÒca? 
R|pupÈdÈnakkhandho vedanupÈdÈnakkhandho saÒÒupÈdÈnakkhandho 
sa~khÈrupÈdÈnakkhandho viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. Ime kho bhikkhave 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ. 

 ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ pahÈnÈya 
-pa-. Ime cattÈro satipaÔÔhÈnÈ bhÈvetabbÈti.  . CatutthaÑ. 
 

5. OrambhÈgiyasutta 

 67. PaÒcimÈni bhikkhave orambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. KatamÈni 
paÒca? SakkÈyadiÔÔhi vicikicchÈ sÊlabbataparÈmÈso kÈmacchando byÈpÈdo. 
ImÈni kho bhikkhave paÒcorambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. 

 ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ 
pahÈnÈya -pa-. Ime cattÈro satipaÔÔhÈnÈ bhÈvetabbÈti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Gatisutta 

 68. PaÒcimÈ bhikkhave gatiyo. KatamÈ paÒca? Nirayo tiracchÈnayoni 
pettivisayo manussÈ devÈ. ImÈ kho bhikkhave paÒca gatiyo. 

 ImÈsaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ gatÊnaÑ pahÈnÈya -pa-. Ime cattÈro 
satipaÔÔhÈnÈ bhÈvetabbÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Macchariyasutta 

 69. PaÒcimÈni bhikkhave macchariyÈni. KatamÈni paÒca? 
ŒvÈsamacchariyaÑ kulamacchariyaÑ lÈbhamacchariyaÑ 
vaÓÓamacchariyaÑ dhammamacchariyaÑ. ImÈni kho bhikkhave paÒca 
macchariyÈni. 
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 ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ macchariyÈnaÑ pahÈnÈya -pa-. Ime 
cattÈro satipaÔÔhÈnÈ bhÈvetabbÈti.  . SattamaÑ. 
 

8. UddhambhÈgiyasutta 

 70. PaÒcimÈni bhikkhave uddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. KatamÈni 
paÒca? R|parÈgo ar|parÈgo mÈno uddhaccaÑ avijjÈ. ImÈni kho bhikkhave 
paÒcuddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. 

 ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ uddhambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ 
pahÈnÈya -pa-. Ime cattÈro satipaÔÔhÈnÈ bhÈvetabbÈti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Cetokhilasutta 

 71. * PaÒcime bhikkhave cetokhilÈ1. 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 sikkhÈya ka~khati sabrahmacÈrÊsu kupito hoti anattamano 
Èhatacitto khilajÈto. Yo so bhikkhave bhikkhu sabrahmacÈrÊsu kupito hoti 
anattamano Èhatacitto khilajÈto, tassa cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya 
sÈtaccÈya padhÈnÈya. Yassa cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya 
padhÈnÈya. AyaÑ paÒcamo cetokhilo. 

 ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ cetokhilÈnaÑ pahÈnÈya -pa-. Ime 
cattÈro satipaÔÔhÈnÈ bhÈvetabbÈti.  . NavamaÑ. 
 

10. Cetasovinibandhasutta 

 72. PaÒcime bhikkhave cetasovinibandhÈ2. Katame paÒca? Idha 
bhikkhave bhikkhu kÈmesu avÊtarÈgo hoti avigatacchando avigatapemo 
______________________________________________________________ 
 1. CetokhÊlÈ (Ka) 
 2. CetovinibaddhÈ (SÈratthadÊpanÊÔÊkÈ) AÑ 2. 218; DÊ 3. 199 piÔÔhesupi. 
 * AÑ 2. 217; DÊ 3. 198; Ma 1. 145 piÔÔhesupi. 
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avigatapipÈso avigatapariÄÈho avigatataÓho. Yo so bhikkhave bhikkhu 
kÈmesu avÊtarÈgo hoti avigatacchando avigatapemo avigatapipÈso 
avigatapariÄÈho avigatataÓho, tassa cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya 
sÈtaccÈya padhÈnÈya. Yassa cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya 
padhÈnÈya. AyaÑ paÔhamo cetasovinibandho. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu kÈye avÊtarÈgo hoti -pa- r|pe 
avÊtarÈgo hoti. YÈvadatthaÑ udarÈvadehakaÑ bhuÒjitvÈ seyyasukhaÑ 
passasukhaÑ middhasukhaÑ anuyutto viharati. 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 
cetasovinibandhÈ. 

 ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ cetasovinibandhÈnaÑ pahÈnÈya 
cattÈro satipaÔÔhÈnÈ bhÈvetabbÈ. Katame cattÈro? Idha bhikkhave bhikkhu 
kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyyaloke 
abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa- citte. Dhammesu dhammÈnupassÊ 
viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. ImesaÑ 
kho bhikkhave paÒcannaÑ cetasovinibandhÈnaÑ pahÈnÈya ime cattÈro 
satipaÔÔhÈnÈ bhÈvetabbÈti.  . DasamaÑ. 

SatipaÔÔhÈnavaggo dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

  SikkhÈ NÊvaraÓÈkÈmÈ, KhandhÈ ca OrambhÈgiyÈ Gati. 
  MaccheraÑ UddhambhÈgiyÈ aÔÔhamaÑ, CetokhilÈ VinibandhÈti. 
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(8) 3. SammappadhÈnavagga 
 

1. Sikkhasutta 

 73. PaÒcimÈni bhikkhave sikkhÈdubbalyÈni. KatamÈni paÒca? 
PÈÓÈtipÈto -pa- surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnaÑ. ImÈni kho bhikkhave 
paÒca sikkhÈdubbalyÈni. 

 ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ sikkhÈdubbalyÈnaÑ pahÈnÈya 
cattÈro sammappadhÈnÈ bhÈvetabbÈ. Katame cattÈro? Idha bhikkhave 
bhikkhu anuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ anuppÈdÈya 
chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati. 
UppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya chandaÑ janeti 
vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati. AnuppannÈnaÑ 
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ uppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ 
Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati. UppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
ÔhitiyÈ asammosÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ 
chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati. 
ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ sikkhÈdubbalyÈnaÑ pahÈnÈya ime 
cattÈro sammappadhÈnÈ bhÈvetabbÈti.  . PaÔhamaÑ. 
 
 74-81. (YathÈ satipaÔÔhÈnavagge, tathÈ sammappadhÈnavasena 
vitthÈretabbÈ.) 
 

10. Cetasovinibandhasutta 

 82. PaÒcime bhikkhave cetasovinibandhÈ. Katame paÒca? Idha 
bhikkhave bhikkhu kÈmesu avÊtarÈgo hoti -pa-. Ime kho bhikkhave paÒca 
cetasovinibandhÈ. 

 ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ cetasovinibandhÈnaÑ pahÈnÈya 
cattÈro sammappadhÈnÈ bhÈvetabbÈ. Katame cattÈro? Idha bhikkhave 
bhikkhu anuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ anuppÈdÈya 
chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati. 
UppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya. 
AnuppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ uppÈdÈya. UppannÈnaÑ kusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ ÔhitiyÈ asammosÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya 
pÈrip|riyÈ chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti
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padahati. ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ cetasovinibandhÈnaÑ 
pahÈnÈya ime cattÈro sammappadhÈnÈ bhÈvetabbÈti.  . DasamaÑ. 
 

SammappadhÈnavaggo tatiyo. 
_____ 

 
(9) 4. IddhipÈdavagga 

 
1. Sikkhasutta 

 83. PaÒcimÈni bhikkhave sikkhÈdubbalyÈni. KatamÈni paÒca? 
PÈÓÈtipÈto -pa-. surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnaÑ. ImÈni kho bhikkhave 
paÒca sikkhÈdubbalyÈni. 

 ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ sikkhÈdubbalyÈnaÑ pahÈnÈya 
cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvetabbÈ. Katame cattÈro? Idha bhikkhave bhikkhu 
chandasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, 
vÊriyasamÈdhi. CittasamÈdhi. 
VÊmaÑsÈsamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. 
ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ sikkhÈdubbalyÈnaÑ pahÈnÈya ime 
cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvetabbÈti.  . PaÔhamaÑ. 
 
 84-91. (YathÈ satipaÔÔhÈnavagge, tathÈ iddhipÈdavasena vitthÈretabbÈ.) 
 

10. Cetasovinibandhasutta 

 92. PaÒcime bhikkhave cetasovinibandhÈ. Katame paÒca? Idha 
bhikkhave bhikkhu kÈmesu avÊtarÈgo hoti -pa-. Ime kho bhikkhave paÒca 
cetasovinibandhÈ. 

 ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ cetasovinibandhÈnaÑ pahÈnÈya ime 
cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvetabbÈ. Katame cattÈro? Idha bhikkhave bhikkhu 
chandasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, 
vÊriyasamÈdhi. CittasamÈdhi. 
VÊmaÑsÈsamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. 
ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ cetasovinibandhÈnaÑ pahÈnÈya ime 
cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvetabbÈti.  . DasamaÑ. 

IddhipÈdavaggo catuttho. 
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   Yatheva SatipaÔÔhÈnÈ, PadhÈnÈ caturopi ca. 
   CattÈro IddhipÈdÈ ca, tatheva Sampayojayeti. 

_____ 
 

(10) 5. RÈgapeyyÈla 

 93. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya nava dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame 
nava? AsubhasaÒÒÈ maraÓasaÒÒÈ ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÈ sabbaloke 
anabhiratasaÒÒÈ aniccasaÒÒÈ anicce dukkhasaÒÒÈ dukkhe anattasaÒÒÈ 
pahÈnasaÒÒÈ virÈgasaÒÒÈ, rÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya ime nava dhammÈ 
bhÈvetabbÈti. (1) 
 
 94. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya nava dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame 
nava? PaÔhamaÑ jhÈnaÑ. DutiyaÑ jhÈnaÑ. TatiyaÑ jhÈnaÑ. CatutthaÑ 
jhÈnaÑ. ŒkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ. ViÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ. ŒkiÒcaÒÒÈyatanaÑ. 
NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ. SaÒÒÈvedayitanirodho. RÈgassa bhikkhave 
abhiÒÒÈya ime nava dhammÈ bhÈvetabbÈti. (2) 
 
 95-112. RÈgassa bhikkhave pariÒÒÈya -pa- parikkhayÈya -pa- pahÈnÈya 
-pa- khayÈya -pa- vayÈya -pa- virÈgÈya -pa- nirodhÈya -pa- cÈgÈya -pa- 
paÔinissaggÈya -pa-. Ime nava dhammÈ bhÈvetabbÈ. (3-20) 
 
 113-432. Dosassa -pa-. Mohassa. Kodhassa. UpanÈhassa. Makkhassa. 
PaÄÈsassa. IssÈya. Macchariyassa. MÈyÈya. SÈÔÔheyyassa. Thambhassa. 
SÈrambhassa. MÈnassa. AtimÈnassa. Madassa. PamÈdassa. AbhiÒÒÈya -pa- 
pariÒÒÈya. ParikkhayÈya. PahÈnÈya. KhayÈya. VayÈya. VirÈgÈya. 
NirodhÈya. CÈgÈya. PaÔinissaggÈya -pa-. Ime nava dhammÈ bhÈvetabbÈti. 
(21-340) 
 

RÈgapeyyÈlaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 

NavakanipÈtapÈÄi niÔÔhitÈ.
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Namo tassa BhagavatÈ Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. PaÔhamapaÓÓÈsaka 
 

1. ŒnisaÑsavagga 
 

1. Kimatthiyasutta 

 1. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca– 

 KimatthiyÈni bhante kusalÈni sÊlÈni kimÈnisaÑsÈnÊti. AvippaÔisÈratthÈni 
kho Œnanda kusalÈni sÊlÈni avippaÔisÈrÈnisaÑsÈnÊti. 

 AvippaÔisÈro pana bhante kimatthiyo kimÈnisaÑsoti. AvippaÔisÈro kho 
Œnanda pÈmojjattho pÈmojjÈnisaÑsoti1. 

 PÈmojjaÑ pana bhante kimatthiyaÑ kimÈnisaÑsanti. PÈmojjaÑ kho 
Œnanda pÊtatthaÑ pÊtÈnisaÑsanti.  

 PÊti pana bhante kimatthiyÈ kimÈnisaÑsÈti. PÊti kho Œnanda 
passaddhatthÈ passaddhÈnisaÑsÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. PÈmujjattho pÈmujjÈnisaÑsoti (SÊ, SyÈ, I) upari 515 piÔÔhepi. 
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 Passaddhi pana bhante kimatthiyÈ kimÈnisaÑsÈti. Passaddhi kho 
Œnanda sukhatthÈ sukhÈnisaÑsÈti. 

 SukhaÑ pana bhante kimatthiyaÑ kimÈnisaÑsanti. SukhaÑ kho Œnanda 
samÈdhatthaÑ samÈdhÈnisaÑsanti. 

 SamÈdhi pana bhante kimatthiyo kimÈnisaÑsoti. SamÈdhi kho Œnanda 
yathÈbh|taÒÈÓadassanattho yathÈbh|taÒÈÓadassanÈnisaÑsoti. 

 YathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ pana bhante kimatthiyaÑ kimÈnisaÑsanti. 
YathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ kho Œnanda nibbidÈvirÈgatthaÑ 
nibbidÈvirÈgÈnisaÑsanti. 

 NibbidÈvirÈgo pana bhante kimatthiyo kimÈnisaÑsoti. NibbidÈvirÈgo 
kho Œnanda vimuttiÒÈÓadassanattho vimuttiÒÈÓadassanÈnisaÑso1. 

 Iti kho Œnanda kusalÈni sÊlÈni avippaÔisÈratthÈni avippaÔisÈrÈnisaÑsÈni, 
avippaÔisÈro pÈmojjattho pÈmojjÈnisaÑso, pÈmojjaÑ pÊtatthaÑ 
pÊtÈnisaÑsaÑ, pÊti passaddhatthÈ passaddhÈnisaÑsÈ, passaddhi sukhatthÈ 
sukhÈnisaÑsÈ, sukhaÑ samÈdhatthaÑ samÈdhÈnisaÑsaÑ, samÈdhi 
yathÈbh|taÒÈÓadassanattho yathÈbh|taÒÈÓadassanÈnisaÑso, 
yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ nibbidÈvirÈgatthaÑ nibbidÈvirÈgÈnisaÑsaÑ, 
nibbidÈvirÈgo vimuttiÒÈÓadassanattho vimuttiÒÈÓadassanÈnisaÑso. Iti kho 
Œnanda kusalÈni sÊlÈni anupubbena aggÈya parentÊti2.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. CetanÈkaraÓÊyasutta 

 2. * SÊlavato bhikkhave sÊlasampannassa na cetanÈya karaÓÊyaÑ 
“avippaÔisÈro me uppajjat|”ti, dhammatÈ esÈ bhikkhave yaÑ sÊlavato 
sÊlasampannassa avippaÔisÈro uppajjati. AvippaÔisÈrissa bhikkhave na 
cetanÈya karaÓÊyaÑ “pÈmojjaÑ me uppajjat|”ti, dhammatÈ esÈ bhikkhave 
yaÑ avippaÔisÈrissa pÈmojjaÑ jÈyati. Pamuditassa bhikkhave na cetanÈya 
karaÓÊyaÑ “pÊti me upajjat|”ti, dhammatÈ esÈ bhikkhave yaÑ pamuditassa 
pÊti uppajjati. PÊtimanassa bhikkhave na cetanÈya karaÓÊyaÑ “kÈyo me 
passambhat|”ti, dhammatÈ esÈ bhikkhave yaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. ...nisaÑsoti (SÊ, Ka) 2. ArahattÈya p|rentÊti (SyÈ) * Upari 516 piÔÔhepi.
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pÊtimanassa kÈyo passambhati. PassaddhakÈyassa bhikkhave na cetanÈya 
karaÓÊyaÑ “sukhaÑ vediyÈmÊ”ti, dhammatÈ esÈ bhikkhave yaÑ 
passaddhakÈyo sukhaÑ vediyati. Sukhino bhikkhave na cetanÈya karaÓÊyaÑ 
“cittaÑ me samÈdhiyat|”ti, dhammatÈ esÈ bhikkhave yaÑ sukhino cittaÑ 
samÈdhiyati. SamÈhitassa bhikkhave na cetanÈya karaÓÊyaÑ “yathÈbh|taÑ 
jÈnÈmi passÈmÊ”ti, dhammatÈ esÈ bhikkhave yaÑ samÈhito yathÈbh|taÑ 
jÈnÈti passati. YathÈbh|taÑ bhikkhave jÈnato passato na cetanÈya karaÓÊyaÑ 
“nibbindÈmi virajjÈmÊ”ti, dhammatÈ esÈ bhikkhave yaÑ yathÈbh|taÑ jÈnaÑ 
passaÑ nibbindati virajjati. Nibbinnassa1 bhikkhave virattassa na cetanÈya 
karaÓÊyaÑ “vimuttiÒÈÓadassanaÑ sacchikaromÊ”ti, dhammatÈ esÈ bhikkhave 
yaÑ nibbinno2 viratto vimuttiÒÈÓadassanaÑ sacchikaroti. 

 Iti kho bhikkhave nibbidÈvirÈgo vimuttiÒÈÓadassanattho 
vimuttiÒÈÓadassanÈnisaÑso, yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ nibbidÈvirÈgatthaÑ 
nibbidÈvirÈgÈnisaÑsaÑ, samÈdhi yathÈbh|taÒÈÓadassanattho 
yathÈbh|taÒÈÓadassanÈnisaÑso, sukhaÑ samÈdhatthaÑ samÈdhÈnisaÑsaÑ, 
passaddhi sukhatthÈ sukhÈnisaÑsÈ, pÊti passaddhatthÈ passaddhÈnisaÑsÈ, 
pÈmojjaÑ pÊtatthaÑ pÊtÈnisaÑsaÑ, avippaÔisÈro pÈmojjattho 
pÈmojjÈnisaÑso, kusalÈni sÊlÈni avippaÔisÈratthÈni avippaÔisÈrÈnisaÑsÈni. Iti 
kho bhikkhave dhammÈ dhamme abhisandenti, dhammÈ dhamme 
parip|renti apÈrÈ pÈraÑ gamanÈyÈti.  . DutiyaÑ. 
 

3. PaÔhama-upanisasutta 

 3. * DussÊlassa bhikkhave sÊlavipannassa hat|paniso hoti avippaÔisÈro, 
avippaÔisÈre asati avippaÔisÈravipannassa hat|panisaÑ hoti pÈmojjaÑ, 
pÈmojje asati pÈmojjavipannassa hat|panisÈ hoti pÊti, pÊtiyÈ asati 
pÊtivipannassa hat|panisÈ hoti passaddhi, passaddhiyÈ asati 
passaddhivipannassa hat|panisaÑ hoti sukhaÑ, sukhe asati sukhavipannassa 
hat|paniso hoti sammÈsamÈdhi. SammÈsamÈdhimhi asati 
sammÈsamÈdhivipannassa hat|panisaÑ hoti yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ, 
yathÈbh|taÒÈÓadassane asati yathÈbh|taÒÈÓadassanavipannassa hat|paniso 
hoti 
______________________________________________________________ 
 1. Nibbindassa (SÊ, Ka) 2. Nibbindo (SÊ, Ka) * AÑ 2. 16, upari 517 piÔÔhesupi. 
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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 
dussÊlassa sÊlavipannassa hat|paniso hoti avippaÔisaro, avippaÔisÈre asati 
avippaÔisÈravipannassa hat|panisaÑ hoti -pa- vimuttiÒÈÓadassanaÑ. 

 SÊlavato bhikkhave sÊlasampannassa upanisasampanno hoti avippaÔisÈro, 
avippaÔisÈre sati avippaÔisÈrasampannassa upanisasampannaÑ hoti 
pÈmojjaÑ, pÈmojje sati pÈmojjasampannassa upanisasampannÈ hoti pÊti, 
pÊtiyÈ sati pÊtisampannassa upanisasampannÈ hoti passaddhi, passaddhiyÈ 
sati passaddhisampannassa upanisasampannaÑ hoti sukhaÑ, sukhe sati 
sukhasampannassa 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 sÊlavato sÊlasampannassa 
upanisasampanno hoti avippaÔisÈro, avippaÔisÈre sati avippaÔisÈra-
sampannassa upanisasampannaÑ hoti -pa- vimuttiÒÈÓadassananti.  . 
TatiyaÑ. 
 

4. Dutiya-upanisasutta 

 4. * Tatra kho ÈyasmÈ sÈtiputto bhikkh| Èmantesi -pa-. DussÊlassa 
Èvuso sÊlavipannassa hat|paniso hoti avippaÔisÈro, avippaÔisÈre asati 
avippaÔisÈravipannassa hat|panisaÑ hoti -pa- vimuttiÒÈÓadassanaÑ. 
SeyyathÈpi Èvuso rukkho sÈkhÈpalÈsavipanno, tassa papaÔikÈpi na pÈrip|riÑ 
gacchati, tacopi. Pheggupi. SÈropi na pÈrip|riÑ gacchati. EvamevaÑ kho 
Èvuso dussÊlassa sÊlavipannassa hat|paniso hoti avippaÔisÈro, avippaÔisÈre 
asati avippaÔisÈravipannassa hat|panisaÑ hoti -pa- vimuttiÒÈÓadassanaÑ. 
______________________________________________________________ 
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 SÊlavato Èvuso sÊlasampannassa upanisasampanno hoti avippaÔisÈro, 
avippaÔisÈre sati avippaÔisÈrasampannassa upanisasampannaÑ hoti -pa- 
vimuttiÒÈÓadassanaÑ. SeyyathÈpi Èvuso rukkho sÈkhÈpalÈsasampanno, tassa 
papaÔikÈpi pÈrip|riÑ gacchati, tacopi. Pheggupi. SÈropi pÈrip|riÑ gacchati. 
EvamevaÑ kho Èvuso sÊlavato sÊlasampannassa upanisasampanno hoti 
avippaÔisÈro, avippaÔisÈre sati avippaÔisÈrasampannassa upanisasampannaÑ 
hoti -pa- vimuttiÒÈÓadassananti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Tatiya-upanisasutta 

 5. * Tatra kho ÈyasmÈ Œnando bhikkh| Èmantesi -pa-. DussÊlassa Èvuso 
sÊlavipannassa hat|paniso hoti avippaÔisÈro, avippaÔisÈre asati 
avippaÔisÈravipannassa hat|panisaÑ hoti pÈmojjaÑ, pÈmojje asati 
pÈmojjavipannassa hat|panisÈ hoti pÊti, pÊtiyÈ asati pÊtivipannassa 
hat|panisÈ hoti passaddhi, passaddhiyÈ asati passaddhivipannassa 
hat|panisaÑ hoti sukhaÑ, sukhe asati sukhavipannassa 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 Èvuso rukkho sÈkhÈpalÈsavipanno, tassa 
papaÔikÈpi na pÈrip|riÑ gacchati, tacopi. Pheggupi. SÈropi na pÈrip|riÑ 
gacchati. EvamevaÑ kho Èvuso dusÊlassa sÊlavipannassa hat|paniso hoti 
avippaÔisÈro, avippaÔisÈre asati avippaÔisÈravipannassa hat|panisaÑ hoti 
-pa-. vimuttiÒÈÓadassanaÑ. 

 SÊlavato Èvuso sÊlasampannassa upanisasampanno hoti avippaÔisÈro, 
avippaÔisÈre sati avippaÔisÈrasampannassa upanisasampannaÑ hoti 
pÈmojjaÑ, pÈmojje sati pÈmojjasampannassa upanisasampannÈ hoti pÊti, 
pÊtiyÈ sati pÊtisampannassa upanisasampannÈ hoti passaddhi, passaddhiyÈ 
sati passaddhisampannassa upanisasampannaÑ hoti sukhaÑ, sukhe sati 
sukhasampannassa upanisasampanno hoti sammÈsamÈdhi, 
sammÈsamÈdhimhi sati sammÈsamÈdhisampannassa upanisasampannaÑ hoti 
yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ, yathÈbh|taÒÈÓa- 
______________________________________________________________ 
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dassane sati yathÈbh|taÒÈÓadassanasampannassa upanisasampanno hoti 
nibbidÈvirÈgo, nibbidÈvirÈge sati nibbidÈvirÈgasampannassa 
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 avippaÔisÈro, avippaÔisÈre sati 
avippaÔisÈrasampannassa upanisasampannaÑ hoti -pa- 
vimuttiÒÈÓadassananti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. SamÈdhisutta 

 6. * Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami -pa- 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “siyÈ nu 
kho bhante bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ neva pathaviyaÑ 
pathavisaÒÒÊ1 assa, na ÈpasmiÑ ÈposaÒÒÊ assa, na tejasmiÑ tejosaÒÒÊ assa, 
na vÈyasmiÑ vÈyosaÒÒÊ assa, na ÈkÈsÈnaÒcÈyatane ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÊ 
assa, na viÒÒÈÓaÒcÈyatane viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÊ assa, na ÈkiÒcaÒÒÈyatane 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, na nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈ-
yatanasaÒÒÊ assa, na idhaloke idhalokasaÒÒÊ assa, na paraloke paralokasaÒÒÊ 
assa, saÒÒÊ ca pana assÈ”ti. SiyÈ Œnanda bhikkhuno tathÈr|po 
samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ neva pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa, na ÈpasmiÑ 
ÈposaÒÒÊ assa, na tejasmiÑ tejosaÒÒÊ assa, na vÈyasmiÑ vÈyosaÒÒÊ assa, na 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatane ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÊ assa, na viÒÒÈÓaÒcÈyatane 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÊ assa, na ÈkiÒcaÒÒÈyatane ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, 
na nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, na idhaloke 
idhalokasaÒÒÊ assa, na paraloke paralokasaÒÒÊ assa, saÒÒÊ ca pana assÈti. 

 YathÈ kathaÑ pana bhante siyÈ bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho, 
yathÈ neva pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa, na ÈpasmiÑ ÈposaÒÒÊ assa, na 
tejasmiÑ tejosaÒÒÊ assa, na vÈyasmiÑ vÈyosaÒÒÊ assa, na ÈkÈsÈnaÒcÈyatane 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÊ assa, 
______________________________________________________________ 
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na viÒÒÈÓaÒcÈyatane viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÊ assa, na ÈkiÒcaÒÒÈyatane 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, na nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈ-
yatanasaÒÒÊ assa, na idhaloke idhalokasaÒÒÊ assa, na paraloke paralokasaÒÒÊ 
assa, saÒÒÊ ca pana assÈti. 

 IdhÈnanda bhikkhu evaÑ saÒÒÊ hoti “etaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ, 
yadidaÑ sabbasa~khÈrasamatho sabb|padhipaÔinissaggo taÓhÈkkhayo virÈgo 
nirodho nibbÈnan”ti. EvaÑ kho Œnanda siyÈ bhikkhuno tathÈr|po 
samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ neva pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa, na ÈpasmiÑ 
ÈposaÒÒÊ assa, na tejasmiÑ tejosaÒÒÊ assa, na vÈyasmiÑ vÈyosaÒÒÊ assa, na 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatane ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÊ assa, na viÒÒÈÓaÒcÈyatane 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÊ assa, na ÈkiÒcaÒÒÈyatane ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, 
na nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, na idhaloke 
idhalokasaÒÒÊ assa, na paraloke paralokasaÒÒÊ assa, saÒÒÊ ca pana assÈti.  . 
ChaÔÔhaÑ. 
 

7. SÈriputtasutta 

 7. 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– 

 SiyÈ nu kho Èvuso SÈriputta bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho, 
yathÈ neva pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa, na ÈpasmiÑ ÈposaÒÒÊ assa, na 
tejasmiÑ tejosaÒÒÊ assa, na vÈyasmiÑ vÈyosaÒÒÊ assa, na ÈkÈsÈnaÒcÈyatane 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÊ assa, na viÒÒÈÓaÒcÈyatane viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÊ 
assa, na ÈkiÒcaÒÒÈyatane ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, na nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈ-
yatane nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, na idhaloke idhalokasaÒÒÊ assa, 
na paraloke paralokasaÒÒÊ assa, saÒÒÊ ca pana assÈti. 
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 SiyÈ Èvuso Œnanda bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ neva 
pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa -pa- na paraloke paralokasaÒÒÊ assa, saÒÒÊ ca 
pana assÈti. 

 YathÈ kathaÑ panÈvuso SÈriputta siyÈ bhikkhuno tathÈr|po 
samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ neva pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa -pa- saÒÒÊ ca 
pana assÈti. EkamidÈhaÑ Èvuso Œnanda samayaÑ idheva SÈvatthiyaÑ 
viharÈmi andhavanasmiÑ, tatthÈhaÑ1 tathÈr|paÑ samÈdhiÑ samÈpajjiÑ2, 
yathÈ neva pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ ahosiÑ, na ÈpasmiÑ ÈposaÒÒÊ ahosiÑ, 
na tejasmiÑ tejosaÒÒÊ ahosiÑ, na vÈyasmiÑ vÈyosaÒÒÊ ahosiÑ, na 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatane ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÊ ahosiÑ, na viÒÒÈÓaÒcÈyatane 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÊ ahosiÑ, na ÈkiÒcaÒÒÈyatane ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÊ 
ahosiÑ, na nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÊ ahosiÑ, 
na idhaloke idhalokasaÒÒÊ ahosiÑ, na paraloke paralokasaÒÒÊ ahosiÑ, saÒÒÊ 
ca pana ahosinti. 

 KiÑ saÒÒÊ panÈyasmÈ SÈriputto3 tasmiÑ samaye ahosÊti. 
“Bhavanirodho nibbÈnaÑ bhavanirodho nibbÈnan”ti kho me Èvuso aÒÒÈva 
saÒÒÈ uppajjati, aÒÒÈva saÒÒÈ nirujjhati. SeyyathÈpi Èvuso sakalikaggissa 
jhÈyamÈnassa aÒÒÈva acci uppajjati, aÒÒÈva acci nirujjhati. EvamevaÑ kho 
Èvuso “bhavanirodho nibbÈnaÑ bhavanirodho nibbÈnan”ti aÒÒÈva saÒÒÈ 
uppajjati, aÒÒÈva saÒÒÈ nirujjhati. Bhavanirodho nibbÈnanti4 saÒÒÊ ca 
panÈhaÑ Èvuso tasmiÑ samaye ahosinti.  . SattamaÑ. 
 

8. JhÈnasutta  

 8. Saddho ca5 bhikkhave bhikkhu hoti no ca6 sÊlavÈ, evaÑ so tena~gena 
aparip|ro hoti. Tena taÑ a~gaÑ parip|retabbaÑ “kintÈhaÑ saddho ca assaÑ 
sÊlavÈ cÈ”ti. Yato ca kho bhikkhave bhikkhu saddho ca hoti sÊlavÈ ca, evaÑ 
so tena~gena parip|ro hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. AthÈhaÑ (Ka) 2. PaÔilabhÈmi (Ka)  3. KiÑsaÒÒÊ panÈvuso SÈriputta (Ka)  
 4. NibbÈnaÑ (SÊ, Ka) 5. ImasmiÑ vÈkye ayaÑ ca-kÈro natthi SyÈmapotthake. 
 6. No (SyÈ) evamuparipi. HeÔÔhÈ 133 piÔÔhepi. 
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 Saddho ca bhikkhave bhikkhu hoti sÊlavÈ ca no ca bahussuto -pa- 
bahussuto ca no ca dhammakathiko. Dhammakathiko ca no ca parisÈvacaro. 
ParisÈvacaro ca no ca visÈrado parisÈya dhammaÑ deseti. VisÈrado ca 
parisÈya dhammaÑ deseti no ca vinayadharo. Vinayadharo ca no ca 
ÈraÒÒiko1 pantasenÈsano. ŒraÒÒiko ca pantasenÈsano no ca catunnaÑ 
jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti 
akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. CatunnaÒca jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ 
no ca ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva 
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati, evaÑ so 
tena~gena aparip|ro hoti. Tena taÑ a~gaÑ parip|retabbaÑ “kintÈhaÑ 
saddho ca assaÑ sÊlavÈ ca bahussuto ca dhammakathiko ca parisÈvacaro ca, 
visÈrado ca parisÈya dhammaÑ deseyyaÑ, vinayadharo ca ÈraÒÒiko ca 
pantasenÈsano, catunnaÒca jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ assaÑ akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ, 
ÈsavÈnaÒca khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihareyyan”ti. 

 Yato ca kho bhikkhave bhikkhu saddho ca hoti sÊlavÈ ca bahussuto ca 
dhammakathiko ca parisÈvacaro ca, visÈrado ca parisÈya dhammaÑ deseti, 
vinayadharo ca ÈraÒÒiko ca pantasenÈsano, catunnaÒca jhÈnÈnaÑ 
ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti 
akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ, ÈsavÈnaÒca khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
viharati. EvaÑ so tena~gena parip|ro hoti. Imehi kho bhikkhave dasahi 
dhammehi samannÈgato bhikkhu samantapÈsÈdiko ca hoti 
sabbÈkÈraparip|ro cÈti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Santavimokkhasutta 

 9. Saddho ca bhikkhave bhikkhu hoti no ca sÊlavÈ -pa- sÊlavÈ ca no ca 
bahussuto. Bahussuto ca no ca dhammakathiko, dhammakathiko ca 
______________________________________________________________ 
 1. ŒraÒÒako (Ka) 
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no ca parisÈvacaro. ParisÈvacaro ca no ca visÈrado parisÈya dhammaÑ 
deseti. VisÈrado ca parisÈya dhammaÑ deseti no ca vinayadharo. 
Vinayadharo ca no ca ÈraÒÒiko pantasenÈsano. ŒraÒÒiko ca pantasenÈsano 
no ca ye te santÈ vimokkhÈ atikkamma r|pe ÈruppÈ, te kÈyena phusitvÈ 
viharati. Ye te santÈ vimokkhÈ atikkamma r|pe ÈruppÈ, te ca kÈyena 
phusitvÈ viharati, no ca ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
viharati, evaÑ so tena~gena aparip|ro hoti. Tena taÑ a~gaÑ 
parip|retabbaÑ “kintÈhaÑ saddho ca assaÑ sÊlavÈ ca bahussuto ca 
dhammakathiko ca parisÈvacaro ca, visÈrado ca parisÈya dhammaÑ 
deseyyaÑ, vinayadharo ca ÈraÒÒiko ca pantasenÈsano, ye te santÈ vimokkhÈ 
atikkamma r|pe ÈruppÈ, te ca kÈyena phusitvÈ vihareyyaÑ, ÈsavÈnaÒca 
khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihareyyan”ti. 

 Yato ca kho bhikkhave bhikkhu saddho ca hoti sÊlavÈ ca bahussuto ca 
dhammakathiko ca parisÈvacaro ca, visÈrado ca parisÈya dhammaÑ deseti, 
vinayadharo ca ÈraÒÒiko ca pantasenÈsano, ye te santÈ vimokkhÈ atikkamma 
r|pe ÈruppÈ, te ca kÈyena phusitvÈ viharati, ÈsavÈnaÒca khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharati. EvaÑ so tena~gena parip|ro hoti. Imehi kho 
bhikkhave dasahi dhammehi samannÈgato bhikkhu samantapÈsÈdiko ca hoti 
sabbÈkÈraparip|ro cÈti.  . NavamaÑ. 
 

10. VijjÈsutta 

 10. Saddho ca bhikkhave bhikkhu hoti no ca sÊlavÈ, evaÑ so tena~gena 
aparip|ro hoti. Tena taÑ a~gaÑ parip|retabbaÑ “kintÈhaÑ saddho ca assaÑ 
sÊlavÈ cÈ”ti. Yato ca kho bhikkhave bhikkhu saddho ca hoti sÊlavÈ ca, evaÑ 
so tena~gena parip|ro hoti. 

 Saddho ca bhikkhave bhikkhu hoti sÊlavÈ ca no ca bahussuto, bahussuto 
ca no ca dhammakathiko -pa- dhammakathiko ca no ca parisÈvacaro. 
ParisÈvacaro ca no ca visÈrado parisÈya dhammaÑ deseti. 
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VisÈrado ca parisÈya dhammaÑ deseti no ca vinayadharo. Vinayadharo ca 
no ca anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati, seyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ 
dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarati. AnekavihitaÒca -pa- pubbenivÈsaÑ. Anussarati no ca dibbena 
cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena -pa- yathÈkamm|page satte 
pajÈnÈti. Dibbena ca cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena -pa- 
yathÈkamm|page satte pajÈnÈti, no ca ÈsavÈnaÑ khayÈ -pa- sacchikatvÈ 
upasampajja viharati, evaÑ so tena~gena aparip|ro hoti. Tena taÑ a~gaÑ 
parip|retabbaÑ “kintÈhaÑ saddho ca assaÑ sÊlavÈ ca bahussuto ca 
dhammakathiko ca parisÈvacaro ca, visÈrado ca parisÈya dhammaÑ 
deseyyaÑ, vinayadharo ca, anekavihitaÒca pubbenivÈsaÑ anussareyyaÑ, 
seyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ 
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussareyyaÑ, dibbena ca cakkhunÈ 
visuddhena atikkantamÈnusakena -pa- yathÈkamm|page satte pajÈneyyaÑ, 
ÈsavÈnaÒca khayÈ -pa- sacchikatvÈ upasampajja vihareyyan”ti. 
 
 Yato ca kho bhikkhave bhikkhu saddho ca hoti sÊlavÈ ca bahussuto ca 
dhammakathiko ca parisÈvacaro ca, visÈrado ca parisÈya dhammaÑ deseti, 
vinayadharo ca anekavihitaÒca pubbenivÈsaÑ anussarati, seyyathidaÑ, 
ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ 
pubbenivÈsaÑ anussarati, dibbena ca cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena -pa- yathÈkamm|page satte pajÈnÈti, ÈsavÈnaÒca 
khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati, evaÑ so tena~gena parip|ro hoti. 
Imehi kho bhikkhave dasahi dhammehi samannÈgato bhikkhu 
samantapÈsÈdiko ca hoti sabbÈkÈraparip|ro cÈti.  . DasamaÑ. 
 

ŒnisaÑsavaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   KimatthiyaÑ CetanÈ ca, tayo UpanisÈpi ca. 
   SamÈdhi SÈriputto ca, JhÈnaÑ Santena VijjayÈti.
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2. NÈthavagga 
 

1. SenÈsanasutta 

 11. PaÒca~gasamannÈgato bhikkhave bhikkhu paÒca~gasamannÈgataÑ 
senÈsanaÑ sevamÈno bhajamÈno nacirasseva ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja vihareyya. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu paÒca~gasamannÈgato hoti? Idha 
bhikkhave bhikkhu saddho hoti, saddahati TathÈgatassa bodhiÑ “itipi so 
BhagavÈ -pa- 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, ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya, thÈmavÈ 
daÄhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu, paÒÒavÈ hoti 
udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya samannÈgato ariyÈya nibbedhikÈya sammÈ 
dukkhakkhayagÈminiyÈ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu 
paÒca~gasamannÈgato hoti. 

 KathaÒca bhikkhave senÈsanaÑ paÒca~gasamannÈgataÑ hoti? Idha 
bhikkhave senÈsanaÑ nÈtid|raÑ hoti nÈccÈsannaÑ 
gamanÈgamanasampannaÑ divÈ appÈkiÓÓaÑ rattiÑ appasaddaÑ 
appanigghosaÑ appaÉaÑsamakasavÈtÈtapasarÊsapasamphassaÑ1, tasmiÑ 
kho pana senÈsane viharantassa appakasirena uppajjanti 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈrÈ, tasmiÑ kho pana 
senÈsane therÈ bhikkh| viharanti bahussutÈ ÈgatÈgamÈ dhammadharÈ 
vinayadharÈ mÈtikÈdharÈ, te kÈlena kÈlaÑ upasa~kamitvÈ paripucchati 
paripaÒhati “idaÑ bhante kathaÑ imassa ko attho”ti. Tassa te Èyasmanto 
avivaÔaÒceva vivaranti, anuttÈnÊkataÒca uttÈniÑ karonti, anekavihitesu ca 
ka~khÈÔhÈniyesu dhammesu ka~khaÑ paÔivinodenti. EvaÑ kho bhikkhave 
senÈsanaÑ paÒca~gasamannÈgataÑ hoti. PaÒca~gasamannÈgato kho 
bhikkhave bhikkhu paÒca~gasamannÈgataÑ senÈsanaÑ sevamÈno 
bhajamÈno 
______________________________________________________________ 
 1. AppaÉaÑsa...siriÑsapasamphassaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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nacirasseva ÈsavÈnaÑ khayÈ -pa- sacchikatvÈ upasampajja vihareyyÈti.  . 
PaÔhamaÑ. 
 

2. PaÒca~gasutta 

 12. PaÒca~gavippahÊno bhikkhave bhikkhu paÒca~gasamannÈgato 
imasmiÑ dhammavinaye kevalÊ vusitavÈ “uttamapuriso”ti vuccati. KathaÒca 
bhikkhave bhikkhu paÒca~gavippahÊno hoti? Idha bhikkhave bhikkhuno 
kÈmacchando pahÊno hoti, byÈpÈdo pahÊno hoti, thinamiddhaÑ1 pahÊnaÑ 
hoti, uddhaccakukkuccaÑ pahÊnaÑ hoti, vicikicchÈ pahÊnÈ hoti. EvaÑ kho 
bhikkhave bhikkhu paÒca~gavippahÊno hoti. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu paÒca~gasamannÈgato hoti? Idha 
bhikkhave bhikkhu asekhena sÊlakkhandhena samannÈgato hoti, asekhena 
samÈdhikkhandhena samannÈgato hoti, asekhena paÒÒÈkkhandhena 
samannÈgato hoti, asekhena vimuttikkhandhena samannÈgato hoti, asekhena 
vimuttiÒÈÓadassanakkhandhena samannÈgato hoti. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu paÒca~gasamannÈgato hoti. 

 PaÒca~gavippahÊno kho bhikkhave bhikkhu paÒca~gasamannÈgato 
imasmiÑ dhammavinaye kevalÊ vusitavÈ “uttamapuriso”ti vuccati. 

  KÈmacchando ca byÈpÈdo, thinamiddhaÒca bhikkhuno. 
  UddhaccaÑ vicikicchÈ ca, sabbasova na vijjati. 

  Asekhena ca sÊlena, asekhena samÈdhinÈ. 
  VimuttiyÈ ca sampanno, ÒÈÓena ca tathÈvidho. 

  Sa ve paÒca~gasampanno, paÒca a~ge2 vivajjayaÑ3. 
  ImasmiÑ dhammavinaye, “kevalÊ” iti vuccatÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. SaÑyojanasutta 

 13. DasayimÈni bhikkhave saÑyojanÈni. KatamÈni dasa? 
PaÒcorambhÈgiyÈni saÑyojanÈni paÒcuddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. 
KatamÈni 
______________________________________________________________ 
 1. ThÊnamiddhaÑ (SÊ, SyÈ, I) 2. PaÒca~gÈni (SyÈ) 3. Vivajjiya (Ka) 
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paÒcorambhÈgiyÈni saÑyojanÈni? SakkÈyadiÔÔhi vicikicchÈ 
sÊlabbataparÈmÈso kÈmacchando byÈpÈdo. ImÈni paÒcorambhÈgiyÈni 
saÑyojanÈni. 

 KatamÈni paÒcuddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni? R|parÈgo ar|parÈgo 
mÈno uddhaccaÑ avijjÈ. ImÈni paÒcuddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. ImÈni 
kho bhikkhave dasa saÑyojanÈnÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Cetokhilasutta 

 14. Yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ paÒca 
cetokhilÈ appahÊnÈ paÒca cetasovinibandhÈ asamucchinnÈ, tassa yÈ ratti vÈ 
divaso vÈ Ègacchati, hÈniyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu, no vuddhi. 

 Katamassa paÒca cetokhilÈ appahÊnÈ honti? 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, evamassÈyaÑ paÔhamo 
cetokhilo appahÊno hoti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu dhamme ka~khati -pa- saÑghe 
ka~khati. SikkhÈya ka~khati. SabrahmacÈrÊsu kupito hoti anattamano 
Èhatacitto khilajÈto. Yo so bhikkhave bhikkhu sabrahmacÈrÊsu kupito hoti 
anattamano Èhatacitto khilajÈto, tassa cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya 
sÈtaccÈya padhÈnÈya. Yassa cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya 
padhÈnÈya, evamassÈyaÑ paÒcamo cetokhilo appahÊno hoti. Imassa paÒca 
cetokhilÈ appahÊnÈ honti. 

 Katamassa paÒca cetasovinibandhÈ asamucchinnÈ honti? Idha 
bhikkhave bhikkhu kÈmesu avÊtarÈgo hoti avigatacchando avigatapemo 
avigatapipÈso avigatapariÄÈho avigatataÓho. Yo so bhikkhave bhikkhu 
kÈmesu avÊtarÈgo hoti avigatacchando avigatapemo avigatapipÈso 
avigatapariÄÈho 
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avigatataÓho, tassa cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya 

padhÈnÈya. Yassa cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya 

padhÈnÈya, evamassÈyaÑ paÔhamo cetasovinibandho asamucchinno hoti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu kÈye avÊtarÈgo hoti -pa- r|pe 

avÊtarÈgo hoti -pa- yÈvadatthaÑ udarÈvadehakaÑ bhuÒjitvÈ seyyasukhaÑ 

passasukhaÑ middhasukhaÑ anuyutto viharati. 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, evamassÈyaÑ paÒcamo cetasovinibandho asamucchinno hoti. 

Imassa paÒca cetasovinibandhÈ asamucchinnÈ honti. 

 Yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ ime paÒca 

cetokhilÈ appahÊnÈ ime paÒca cetasovinibandhÈ asamucchinnÈ, tassa yÈ ratti 

vÈ divaso vÈ Ègacchati, hÈniyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu no vuddhi. 

 SeyyathÈpi bhikkhave kÈÄapakkhe candassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ 

Ègacchati, hÈyateva vaÓÓena, hÈyati maÓÉalena, hÈyati ÈbhÈya, hÈyati 

ÈrohapariÓÈhena. EvamevaÑ kho bhikkhave yassa kassaci bhikkhussa vÈ 

bhikkhuniyÈ vÈ ime paÒca cetokhilÈ appahÊnÈ, ime paÒca cetasovinibandhÈ 

asamucchinnÈ, tassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ Ègacchati, hÈniyeva pÈÔika~khÈ 

kusalesu dhammesu no vuddhi. 

 Yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ paÒca cetokhilÈ 

pahÊnÈ paÒca cetasovinibandhÈ susamucchinnÈ, tassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ 

Ègacchati, vuddhiyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu no parihÈni. 
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 Katamassa paÒca cetokhilÈ pahÊnÈ honti? Idha bhikkhave bhikkhu 
Satthari na ka~khati na vicikicchati adhimuccati sampasÊdati. Yo so 
bhikkhave bhikkhu Satthari na ka~khati na vicikicchati adhimuccati 
sampasÊdati, tassa cittaÑ namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya. 
Yassa cittaÑ namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya. 
EvamassÈyaÑ paÔhamo cetokhilo pahÊno hoti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu dhamme na ka~khati -pa- saÑghe na 
ka~khati. SikkhÈya na ka~khati. SabrahmacÈrÊsu na kupito hoti attamano na 
Èhatacitto na khilajÈto. Yo so bhikkhave bhikkhu sabrahmacÈrÊsu na kupito 
hoti attamano na Èhatacitto na khilajÈto tassa cittaÑ namati ÈtappÈya 
anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya. Yassa cittaÑ namati ÈtappÈya anuyogÈya 
sÈtaccÈya padhÈnÈya, evamassÈyaÑ paÒcamo cetokhilo pahÊno hoti. Imassa 
paÒca cetokhilÈ pahÊnÈ honti. 

 Katamassa paÒca cetasovinibandhÈ susamucchinnÈ honti, idha 
bhikkhave bhikkhu kÈmesu vÊtarÈgo hoti vigatacchando vigatapemo 
vigatapipÈso vigatapariÄÈho vigatataÓho. Yo so bhikkhave bhikkhu kÈmesu 
vÊtarÈgo hoti vigatacchando vigatapemo vigatapipÈso vigatapariÄÈho 
vigatataÓho, tassa cittaÑ namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya. 
Yassa cittaÑ namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya, 
evamassÈyaÑ paÔhamo cetasovinibandho susamucchinno hoti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu kÈye vÊtarÈgo hoti -pa- r|pe vÊtarÈgo 
hoti -pa- na yÈvadatthaÑ udarÈvadehakaÑ bhuÒjitvÈ seyyasukhaÑ 
passasukhaÑ middhasukhaÑ anuyutto viharati, na aÒÒataraÑ devanikÈyaÑ 
paÓidhÈya brahmacariyaÑ carati “iminÈhaÑ sÊlena vÈ vatena vÈ tapena vÈ 
brahmacariyena vÈ devo vÈ bhavissÈmi devaÒÒataro vÈ”ti. Yo so bhikkhave 
bhikkhu na aÒÒataraÑ devanikÈyaÑ paÓidhÈya -pa- devaÒÒataro vÈti, tassa 
cittaÑ namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya. Yassa cittaÑ 
namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya, evamassÈyaÑ paÒcamo 
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cetasovinibandho susamucchinno hoti. Imassa paÒca cetasovinibandhÈ 
susamucchinnÈ honti. 

 Yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ ime paÒca 
cetokhilÈ pahÊnÈ ime paÒca cetasovinibandhÈ susamucchinnÈ, tassa yÈ ratti 
vÈ divaso vÈ Ègacchati, vuddhiyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu no 
parihÈni. 

 SeyyathÈpi bhikkhave juÓhapakkhe candassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ 
Ègacchati, vaÉÉhateva vaÓÓena, vaÉÉhati maÓÉalena, vaÉÉhati ÈbhÈya, 
vaÉÉhati ÈrohapariÓÈhena. EvamevaÑ kho bhikkhave yassa kassaci 
bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ ime paÒca cetokhilÈ pahÊnÈ ime paÒca 
cetasovinibandhÈ susamucchinnÈ, tassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ Ègacchati, 
vuddhiyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu no parihÈnÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. AppamÈdasutta 

 15. YÈvatÈ bhikkhave sattÈ apadÈ vÈ dvipadÈ vÈ catuppadÈ vÈ 
bahuppadÈ vÈ r|pino vÈ ar|pino vÈ saÒÒino vÈ asaÒÒino vÈ 
nevasaÒÒinÈsaÒÒino vÈ, TathÈgato tesaÑ aggamakkhÈyati ArahaÑ 
SammÈsambuddho. EvamevaÑ kho bhikkhave ye keci kusalÈ dhammÈ, 
sabbe te appamÈdam|lakÈ appamÈdasamosaraÓÈ, appamÈdo tesaÑ1 
aggamakkhÈyati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave yÈni kÈnici ja~galÈnaÑ2 pÈÓÈnaÑ padajÈtÈni, 
sabbÈni tÈni hatthipade samodhÈnaÑ gacchanti, hatthipadaÑ tesaÑ 
aggamakkhÈyati yadidaÑ mahantattena. EvamevaÑ kho bhikkhave ye keci 
kusalÈ dhammÈ, sabbe te appamÈdam|lakÈ appamÈdasamosaraÓÈ, appamÈdo 
tesaÑ1 aggamakkhÈyati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave k|ÔÈgÈrassa yÈ kÈci gopÈnasiyo, sabbÈ tÈ 
k|Ôa~gamÈ k|ÔaninnÈ k|ÔasamosaraÓÈ, k|Ôo tÈsaÑ aggamakkhÈyati. 
EvamevaÑ kho bhikkhave ye keci kusalÈ dhammÈ, sabbe te 
appamÈdam|lakÈ appamÈdasamosaraÓÈ, appamÈdo tesaÑ aggamakkhÈyati. 
______________________________________________________________ 
 1. TesaÑ dhammÈnaÑ (SÊ, Ka) SaÑ 3. 38 piÔÔhepi. 
 2. Ja~gamÈnaÑ (SÊ, I) SaÑ 3. 40 piÔÔhepi. 
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 SeyyathÈpi bhikkhave ye keci m|lagandhÈ, kÈÄÈnusÈriyaÑ tesaÑ 
aggamakkhÈyati. EvamevaÑ kho bhikkhave -pa-. 

 SeyyathÈpi bhikkhave ye keci sÈragandhÈ, lohitacandanaÑ tesaÑ 
aggamakkhÈyati. EvamevaÑ kho bhikkhave -pa-. 

 SeyyathÈpi bhikkhave ye keci pupphagandhÈ, vassikaÑ tesaÑ 
aggamakkhÈyati. EvamevaÑ kho bhikkhave -pa-. 

 SeyyathÈpi bhikkhave ye keci khuddarÈjÈno1, sabbe te raÒÒo 
cakkavattissa anuyantÈ bhavanti, rÈjÈ tesaÑ cakkavattÊ aggamakkhÈyati. 
EvamevaÑ kho bhikkhave -pa-. 

 SeyyathÈpi bhikkhave yÈ kÈci tÈrakar|pÈnaÑ pabhÈ, sabbÈ tÈ 
candappabhÈya kalaÑ nÈgghanti soÄasiÑ, candappabhÈ tÈsaÑ 
aggamakkhÈyati. EvamevaÑ kho bhikkhave -pa-. 

 SeyyathÈpi bhikkhave saradasamaye viddhe vigatavalÈhake deve Èdicco 
nabhaÑ abbhussakkamÈno2 sabbaÑ ÈkÈsagataÑ tamagataÑ abhivihacca 
bhÈsate ca tapate ca virocati ca. EvamevaÑ kho bhikkhave -pa-. 

 SeyyathÈpi bhikkhave yÈ kÈci mahÈnadiyo. SeyyathidaÑ, Ga~gÈ 
YamunÈ AciravatÊ Sarabh| MahÊ, sabbÈ tÈ samudda~gamÈ samuddaninnÈ 
samuddapoÓÈ samuddapabbhÈrÈ, mahÈsamuddo tÈsaÑ aggamakkhÈyati. 
EvamevaÑ kho bhikkhave ye keci kusalÈ dhammÈ, sabbe te 
appamÈdam|lakÈ appamÈdasamosaraÓÈ, appamÈdo tesaÑ aggamakkhÈyatÊti.
 . PaÒcamaÑ. 
 

6. Œhuneyyasutta 

 16. Dasayime bhikkhave puggalÈ ÈhuneyyÈ pÈhuneyyÈ dakkhiÓeyyÈ 
aÒjalikaraÓÊyÈ anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katame dasa? TathÈgato 
ArahaÑ SammÈsambuddho Paccekabuddho ubhatobhÈgavimutto 
paÒÒÈvimutto kÈyasakkhÊ diÔÔhippatto saddhÈvimutto saddhÈnusÈrÊ 
dhammÈnusÈrÊ gotrabh|. Ime kho bhikkhave dasa puggalÈ ÈhuneyyÈ -pa- 
anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. KuÉÉarÈjÈno (SÊ, SyÈ, I), kuÔÔarÈjÈno, k|ÔarÈjÈno (Ka) AÑ 2. 320 piÔÔhepi. 
 2. AbbhussukkamÈno(SÊ) SaÑ 3. 41 piÔÔhepi. 
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7. PaÔhamanÈthasutta 

 17. * SanÈthÈ bhikkhave viharatha mÈ anÈthÈ, dukkhaÑ bhikkhave 
anÈtho viharati. Dasayime bhikkhave nÈthakaraÓÈ dhammÈ. Katame dasa? 
Idha bhikkhave bhikkhu sÊlavÈ hoti, pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati 
ÈcÈragocarasampanno, aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati 
sikkhÈpadesu. Yampi bhikkhave bhikkhu sÊlavÈ hoti -pa- samÈdÈya sikkhati 
sikkhÈpadesu. ayampi dhammo nÈthakaraÓo. (1) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu bahussuto hoti sutadharo 
sutasannicayo, ye te dhammÈ ÈdikalyÈÓÈ majjhekalyÈÓÈ pariyosÈnakalyÈÓÈ 
sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ1 kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ 
abhivadanti, tathÈr|pÈssa dhammÈ bahussutÈ2 honti dhÈtÈ vacasÈ paricitÈ 
manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. Yampi bhikkhave bhikkhu 
bahussuto hoti -pa- diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ, ayampi dhammo nÈthakaraÓo. 
(2) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu kalyÈÓamitto hoti kalyÈÓasahÈyo 
lalyÈÓasampava~ko. Yampi bhikkhave bhikkhu kalyÈÓamitto hoti 
kalyÈÓasahÈyo kalyÈÓasampava~ko, ayampi dhammo nÈthakaraÓo. (3) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu suvaco hoti sovacassakaraÓehi 
dhammehi samannÈgato, khamo padakkhiÓaggÈhÊ anusÈsaniÑ. Yampi 
bhikkhave bhikkhu suvaco hoti -pa- anusÈsaniÑ, ayampi dhammo 
nÈthakaraÓo. (4) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu yÈni tÈni sabrahmacÈrÊnaÑ 
uccÈvacÈni kiÑkaraÓÊyÈni, tattha dakkho hoti analaso, tatr|pÈyÈya 
vÊmaÑsÈya samannÈgato, alaÑ kÈtuÑ alaÑ saÑvidhÈtuÑ. Yampi bhikkhave 
bhikkhu yÈni tÈni sabrahmacÈrÊnaÑ -pa- alaÑ kÈtuÑ alaÑ saÑvidhÈtuÑ, 
ayampi dhammo nÈthakaraÓo. (5) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu dhammakÈmo hoti piyasamudÈhÈro, 
abhidhamme abhivinaye uÄÈrapÈmojjo. Yampi bhikkhave bhikkhu 
dhammakÈmo 
______________________________________________________________ 
 * DÊ 3. 221, 225 piÔÔhesupi. 1. SÈtthÈ sabyaÒjanÈ (SÊ) 2. Bah| sutÈ (?) 
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hoti piyasamudÈhÈro, abhidhamme abhivinaye uÄÈrapÈmojjo, ayampi 
dhammo nÈthakaraÓo. (6) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya, thÈmavÈ 
daÄhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. Yampi bhikkhave 
bhikkhu ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya 
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya, thÈmavÈ daÄhaparakkamo 
anikkhittadhuro kusalesu dhammesu, ayampi dhammo nÈthakaraÓo. (7) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu santuÔÔho hoti itarÊtara cÊvara 
piÓÉapÈtasenÈsana gilÈnapaccaya bhesajja parikkhÈrena. Yampi bhikkhave 
bhikkhu santuÔÔho hoti itarÊtaracÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnapaccaya-
bhesajjaparikkhÈrena, ayampi dhammo nÈthakaraÓo. (8) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu satimÈ hoti paramena satinepakkena 
samannÈgato, cirakatampi cirabhÈsitampi saritÈ anussaritÈ. Yampi 
bhikkhave bhikkhu satimÈ hoti paramena satinepakkena samannÈgato, 
cirakatampi cirabhÈsitampi saritÈ anussaritÈ, ayampi dhammo nÈthakaraÓo. 
(9) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu paÒÒavÈ hoti udayatthagÈminiyÈ 
paÒÒÈya samannÈgato ariyÈya nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ. 
Yampi bhikkhave bhikkhu paÒÒavÈ hoti udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya 
samannÈgato ariyÈya nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ, ayampi 
dhammo nÈthakaraÓo. (10) 

 SanÈthÈ bhikkhave viharatha, mÈ anÈthÈ, dukkhaÑ bhikkhave anÈtho 
viharati. Ime kho bhikkhave dasa nÈthakaraÓÈ dhammÈti.  . SattamaÑ. 
 

8. DutiyanÈthasutta 

 18. 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– 
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 SanÈthÈ bhikkhave viharatha, mÈ anÈthÈ, dukkhaÑ bhikkhave anÈtho 
viharati. Dasayime bhikkhave nÈthakaraÓÈ dhammÈ. Katame dasa? Idha 
bhikkhave bhikkhu sÊlavÈ hoti -pa- samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. “SÊlavÈ 
vatÈyaÑ bhikkhu pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati 
ÈcÈragocarasampanno, aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati 
sikkhÈpades|”ti therÈpi naÑ bhikkh| vattabbaÑ anusÈsitabbaÑ maÒÒanti, 
majjhimÈpi bhikkh|. NavÈpi bhikkh| vattabbaÑ anusÈsitabbaÑ maÒÒanti. 
Tassa therÈnukampitassa majjhimÈnukampitassa navÈnukampitassa 
vuddhiyeva pÈÔika~khÈkusalesu dhammesu, no parihÈni. Ayampi dhammo 
nÈthakaraÓo. (1) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu bahussuto hoti -pa- diÔÔhiyÈ 
suppaÔividdhÈ. “Bahussuto vatÈyaÑ bhikkhu sutadharo sutasannicayo, ye te 
dhammÈ ÈdikalyÈÓÈ majjhekalyÈÓÈ pariyosÈnakalyÈÓÈ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ 
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ abhivadanti, tathÈr|pÈssa 
dhammÈ bahussutÈ honti dhÈtÈ vacasÈ paricitÈmanasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ 
suppaÔividdhÈ”ti therÈpi naÑ bhikkh| vattabbaÑ anusÈsitabbaÑ maÒÒanti, 
majjhimÈpi bhikkh|. NavÈpi bhikkh| vattabbaÑ anusÈsitabbaÑ maÒÒanti, 
tassa therÈnukampitassa majjhimÈnukampitassa navÈnukampitassa 
vuddhiyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu, no parihÈni. Ayampi dhammo 
nÈthakaraÓo. (2) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu kalyÈÓamitto hoti kalyÈÓasahÈyo 
kalyÈÓasampava~ko. “KalyÈÓamitto vatÈyaÑ bhikkhu kalyÈÓasahÈyo 
kalyÈÓasampava~ko”ti therÈpi naÑ bhikkh| vattabbaÑ anusÈsitabbaÑ 
maÒÒanti, majjhimÈpi bhikkh|. NavÈpi bhikkh| vattabbaÑ anusÈsitabbaÑ 
maÒÒanti. Tassa therÈnukampitassa majjhimÈnukampitassa 
navÈnukampitassa vuddhiyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu, no parihÈni. 
Ayampi dhammo nÈthakaraÓo. (3) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu suvaco hoti sovacassakaraÓehi 
dhammehi samannÈgato khamo padakkhiÓaggÈhÊ anusÈsaniÑ. “Suvaco 
vatÈyaÑ bhikkhu sovacassakaraÓehi dhammehi samannÈgato khamo 
padakkhiÓaggÈhÊ anusÈsanin”ti therÈpi naÑ bhikkh| vattabbaÑ 
anusÈsitabbaÑ maÒÒanti, majjhimÈpi bhikkh|. NavÈpi bhikkh| vattabbaÑ 
anusÈsitabbaÑ maÒÒanti. Tassa therÈnukampitassa 
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majjhimÈnukampitassa navÈnukampitassa vuddhiyeva pÈÔika~khÈ kusalesu 
dhammesu, no parihÈni. Ayampi dhammo nÈthakaraÓo. (4) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu yÈni tÈni sabrahmacÈrÊnaÑ 
uccÈvacÈni kiÑkaraÓÊyÈni, tattha dakkho hoti analaso tatr|pÈyÈya 
vÊmaÑsÈya samannÈgato, alaÑ kÈtuÑ alaÑ saÑvidhÈtuÑ. “YÈni tÈni 
sabrahmacÈrÊnaÑ uccÈvacÈni kiÑkaraÓÊyÈni, tattha dakkho vatÈyaÑ 
bhikkhu analaso tatr|pÈyÈya vÊmaÑsÈya samannÈgato, alaÑ kÈtuÑ alaÑ 
saÑvidhÈtun”ti therÈpi naÑ bhikkh| vattabbaÑ anusÈsitabbaÑ maÒÒanti, 
majjhimÈpi bhikkh|. NavÈpi bhikkh| vattabbaÑ anusÈsitabbaÑ maÒÒanti. 
Tassa therÈnukampitassa majjhimÈnukampitassa navÈnukampitassa 
vuddhiyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu, no parihÈni. Ayampi dhammo 
nÈthakaraÓo. (5) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu dhammakÈmo hoti piyasamudÈhÈro, 
abhidhamme abhivinaye uÄÈrapÈmojjo. “DhammakÈmo vatÈyaÑ bhikkhu 
piyasamudÈhÈro, abhidhamme abhivinaye uÄÈrapÈmojjo”ti therÈpi naÑ 
bhikkh| vattabbaÑ anusÈsitabbaÑ maÒÒanti, majjhimÈpi bhikkh|. NavÈpi 
bhikkh| vattabbaÑ anusÈsitabbaÑ maÒÒanti. Tassa therÈnukampitassa 
majjhimÈnukampitassa navÈnukampitassa vuddhiyeva pÈÔika~khÈ kusalesu 
dhammesu, no parihÈni. Ayampi dhammo nÈthakaraÓo. (6) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ pahÈnÈya, kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya, thÈmavÈ 
daÄhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. “ŒraddhavÊriyo 
vatÈyaÑ bhikkhu viharati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya, kusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ upasampadÈya, thÈmavÈ daÄhaparakkamo anikkhittadhuro 
kusalesu dhammes|”ti therÈpi naÑ bhikkh| vattabbaÑ anusÈsitabbaÑ 
maÒÒanti, majjhimÈpi bhikkh|. NavÈpi bhikkh| vattabbaÑ anusÈsitabbaÑ 
maÒÒanti. Tassa therÈnukampitassa majjhimÈnukampitassa 
navÈnukampitassa vuddhiyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu, no parihÈni. 
Ayampi dhammo nÈthakaraÓo. (7) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu santuÔÔho hoti itarÊtaracÊvara 
piÓÉapÈtasenÈsanagilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈrena. “SantuÔÔho vatÈyaÑ 
bhikkhu itarÊtaracÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnapaccayabhesajja 
parikkhÈrenÈ”ti 
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therÈpi naÑ bhikkh| vattabbaÑ anusÈsitabbaÑ maÒÒanti, majjhimÈpi 
bhikkh|. NavÈpi bhikkh| vattabbaÑ anusÈsitabbaÑ maÒÒanti. Tassa 
therÈnukampitassa majjhimÈnukampitassa navÈnukampitassa vuddhiyeva 
pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu, no parihÈni. Ayampi dhammo nÈthakaraÓo. 
(8) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu satimÈ hoti paramena satinepakkena 
samannÈgato, cirakatampi cirabhÈsitampi saritÈ anussaritÈ. “SatimÈ vatÈyaÑ 
bhikkhu paramena satinepakkena samannÈgato, cirakatampi cirabhÈsitampi 
saritÈ anussaritÈ”ti therÈpi naÑ bhikkh| vattabbaÑ anusÈsitabbaÑ maÒÒanti, 
majjhimÈpi bhikkh|. NavÈpi bhikkh| vattabbaÑ anusÈsitabbaÑ maÒÒanti. 
Tassa therÈnukampitassa majjhimÈnukampitassa navÈnukampitassa 
vuddhiyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu, no parihÈni. Ayampi dhammo 
nÈthakaraÓo. (9) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu paÒÒavÈ hoti udayatthagÈminiyÈ 
paÒÒÈya samannÈgato ariyÈya nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ. 
“PaÒÒavÈ vatÈyaÑ bhikkhu udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya samannÈgato 
ariyÈya nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ”ti therÈpi naÑ 
bhikkh| vattabbaÑ anusÈsitabbaÑ maÒÒanti, majjhimÈpi bhikkh|. NavÈpi 
bhikkh| vattabbaÑ anusÈsitabbaÑ maÒÒanti. Tassa therÈnukampitassa -pa- 
no parihÈni. Ayampi dhammo nÈthakaraÓo. (10) 

 SanÈthÈ bhikkhave viharatha, mÈ anÈthÈ, dukkhaÑ bhikkhave anÈtho 
viharati. Ime kho bhikkhave dasa nÈthakaraÓÈ dhammÈti. Idamavoca 
BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ abhinandunti.  . 
AÔÔhamaÑ. 
 

9. PaÔhama-ariyÈvÈsasutta 

 19. * Dasayime bhikkhave ariyÈvÈsÈ, ye ariyÈ ÈvasiÑsu vÈ Èvasanti vÈ 
Èvasissanti vÈ. Katame dasa? Idha bhikkhave bhikkhu paÒca~gavippahÊno 
hoti chaÄa~gasamannÈgato ekÈrakkho caturÈpasseno paÓunnapaccekasacco1 
samavayasaÔÔhesano anÈvilasa~kappo passaddhakÈyasa~khÈro suvimuttacitto 
suvimuttapaÒÒo. Ime kho bhikkhave dasa  
______________________________________________________________ 
 * DÊ 3. 224, 257 piÔÔhesupi. 1. PanuÓÓapaccekasacco (Ka) 
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ariyÈvÈsÈ, ye ariyÈ ÈvasiÑsu vÈ Èvasanti vÈ Èvasissanti vÈti.  . NavamaÑ. 
 

10. Dutiya-ariyÈvÈsasutta 

 20. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Kur|su viharati KammÈsadhammaÑ nÈma 
Kur|naÑ nigamo. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi -pa-. 

 Dasayime bhikkhave ariyÈvÈsÈ, ye ariyÈ ÈvasiÑsu vÈ Èvasanti vÈ 
Èvasissanti vÈ. Katame dasa? Idha bhikkhave bhikkhu paÒca~gavippahÊno 
hoti chaÄa~gasamannÈgato ekÈrakkho caturÈpasseno paÓunnapaccekasacco 
samavayasaÔÔhesano anÈvilasa~kappo passaddhakÈyasa~khÈro suvimuttacitto 
suvimuttapaÒÒo. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu paÒca~gavippahÊno hoti? Idha bhikkhave 
bhikkhuno kÈmacchando pahÊno hoti, byÈpÈdo pahÊno hoti, thinamiddhaÑ 
pahÊnaÑ hoti, uddhaccakukkuccaÑ pahÊnaÑ hoti, vicikicchÈ pahÊnÈ hoti. 
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu paÒca~gavippahÊno hoti. (1) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu chaÄa~gasamannÈgato hoti? Idha 
bhikkhave bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ neva sumano hoti, na dummano, 
upekkhako viharati sato sampajÈno. Sotena saddaÑ sutvÈ -pa-. GhÈnena 
gandhaÑ ghÈyitvÈ. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ. 
ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya neva sumano hoti, na dummano, upekkhako 
viharati sato sampajÈno. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu 
chaÄa~gasamannÈgato hoti. (2) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu ekÈrakkho hoti? Idha bhikkhave bhikkhu 
satÈrakkhena cetasÈ samannÈgato hoti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu 
ekÈrakkho hoti. (3) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu caturÈpasseno hoti? Idha bhikkhave 
bhikkhu sa~khÈyekaÑ paÔisevati, sa~khÈyekaÑ adhivÈseti, sa~khÈyekaÑ 
parivajjeti, sa~khÈyekaÑ vinodeti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu 
caturÈpasseno hoti. (4) 
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 KathaÒca bhikkhave bhikkhu paÓunnapaccekasacco hoti? Idha 
bhikkhave bhikkhuno yÈni tÈni puthusamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ 
puthupaccekasaccÈni. SeyyathidaÑ, “sassato loko”ti vÈ “asassato loko”ti vÈ 
“antavÈ loko”ti vÈ “anantavÈ loko”ti vÈ “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ 
“aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈ “hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ “na 
hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ “hoti ca na ca hoti TathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”ti vÈ “neva hoti na na hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, sabbÈni 
tÈni nunnÈni honti paÓunnÈni1 cattÈni vantÈni muttÈni pahÊnÈni 
paÔinissaÔÔhÈni. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu paÓunnapaccekasacco hoti. (5) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu samavayasaÔÔhesano hoti? Idha bhikkhave 
bhikkhuno kÈmesanÈ pahÊnÈ hoti, bhavesanÈ pahÊnÈ hoti, brahmacariyesanÈ 
paÔippassaddhÈ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu samavayasaÔÔhesano hoti. (6) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu anÈvilasa~kappo hoti? Idha bhikkhave 
bhikkhuno kÈmasa~kappo pahÊno hoti, byÈpÈdasa~kappo pahÊno hoti, 
vihiÑsÈsa~kappo pahÊno hoti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu 
anÈvilasa~kappo hoti. (7) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu passaddhakÈyasa~khÈro hoti? Idha 
bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva 
somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. EvaÑ kho 
bhikkhave bhikkhu passaddhakÈyasa~khÈro hoti. (8) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu suvimuttacitto hoti? Idha bhikkhave 
bhikkhuno rÈgÈ cittaÑ vimuttaÑ hoti, dosÈ cittaÑ vimuttaÑ hoti, mohÈ 
cittaÑ vimuttaÑ hoti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu suvimuttacitto hoti. (9) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu suvimuttapaÒÒo hoti? Idha bhikkhave 
bhikkhu “rÈgo me pahÊno ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato 
ÈyatiÑ anuppÈdadhammo”ti pajÈnÈti. “Doso me pahÊno -pa-. 
______________________________________________________________ 
 1. NuÓÓÈni honti panuÓÓÈni (?)
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Moho me pahÊno ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑ kato ÈyatiÑ 
anuppÈdadhammo”ti pajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu 
suvimuttapaÒÒo hoti. (10) 

 Ye hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ ariyÈ ariyÈvÈse ÈvasiÑsu, sabbe 
te imeva dasa ariyÈvÈse ÈvasiÑsu. Ye hi1 keci bhikkhave 
anÈgatamaddhÈnaÑ ariyÈ ariyÈvÈse Èvasissanti, sabbe te imeva dasa 
ariyÈvÈse Èvasissanti. Ye hi1 keci bhikkhave etarahi ariyÈ ariyÈvÈse 
Èvasanti, sabbe te imeva dasa ariyÈvÈse Èvasanti. Ime kho bhikkhave dasa 
ariyÈvÈsÈ, ye ariyÈ ÈvasiÑsu vÈ Èvasanti vÈ Èvasissanti vÈti.  . DasamaÑ. 

NÈthavaggo dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SenÈsanaÑ ca PaÒca~gaÑ, SaÑyojanÈkhilena ca. 
   AppamÈdo Œhuneyyo, dve NÈthÈ dve AriyÈvÈsÈti. 

_____ 
 

3. MahÈvagga 
 

1. SÊhanÈdasutta 

 21. SÊho bhikkhave migarÈjÈ sÈyanhasamayaÑ ÈsayÈ nikkhamati, ÈsayÈ 
nikkhamitvÈ vijambhati, vijambhitvÈ samantÈ catuddisaÑ2 anuviloketi, 
samantÈ catuddisaÑ2 anuviloketvÈ tikkhattuÑ sÊhanÈdaÑ nadati, tikkhattuÑ 
sÊhanÈdaÑ naditvÈ gocarÈya pakkamati. TaÑ kissa hetu? “MÈhaÑ khuddake 
pÈÓe visamagate sa~ghÈtaÑ ÈpÈdesin”ti. 

 “SÊho”ti kho bhikkhave TathÈgatassetaÑ adhivacanaÑ Arahato 
SammÈsambuddhassa. YaÑ kho bhikkhave TathÈgato parisÈya dhammaÑ 
deseti, idamassa hoti sÊhanÈdasmiÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Yepi (?) 2. CatuddisÈ (SyÈ, Ka) AÑ 2. 365 piÔÔhepi. 
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 * DasayimÈni bhikkhave TathÈgatassa TathÈgatabalÈni, yehi balehi 
samannÈgato TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ 
nadati, brahmacakkaÑ pavatteti. KatamÈni dasa? 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 
kammasamÈdÈnÈnaÑ 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 sabbatthagÈminiÑ paÔipadaÑ 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Yampi bhikkhave TathÈgato sabbatthagÈminiÑ 
paÔipadaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Idampi bhikkhave TathÈgatassa 
TathÈgatabalaÑ hoti, yaÑ balaÑ Ègamma TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ 
paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ nadati, brahmacakkaÑ pavatteti. (3) 

 Puna caparaÑ bhikkhave TathÈgato anekadhÈtuÑ nÈnÈdhÈtuÑ lokaÑ1 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Yampi bhikkhave TathÈgato anekadhÈtuÑ 
nÈnÈdhÈtuÑ lokaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Idampi bhikkhave TathÈgatassa 
TathÈgatabalaÑ hoti -pa- brahmacakkaÑ pavatteti. (4) 

 Puna caparaÑ bhikkhave TathÈgato sattÈnaÑ nÈnÈdhimuttikataÑ 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Yampi bhikkhave TathÈgato sattÈnaÑ 
nÈnÈdhimuttikataÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Idampi bhikkhave TathÈgatassa 
TathÈgatabalaÑ hoti -pa- brahmacakkaÑ pavatteti. (5) 

 Puna caparaÑ bhikkhave TathÈgato parasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ 
indriyaparopariyattaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Yampi bhikkhave TathÈgato 
parasattÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 * Ma 1. 99; Abhi 2. 328; Khu 9. 356 piÔÔhesupi. 
 1. AnekadhÈtunÈnÈdhÈtulokaÑ (SÊ, Ka) 
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parapuggalÈnaÑ indriyaparopariyattaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Idampi 
bhikkhave TathÈgatassa TathÈgatabalaÑ hoti -pa- brahmacakkaÑ pavatteti. 
(6) 

 Puna caparaÑ bhikkhave TathÈgato jhÈnavimokkhasamÈdhi-
samÈpattÊnaÑ saÑkilesaÑ vodÈnaÑ vuÔÔhÈnaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 
Yampi -pa- pajÈnÈti. Idampi bhikkhave TathÈgatassa TathÈgatabalaÑ hoti 
-pa- brahmacakkaÑ pavatteti. (7) 

 Puna caparaÑ bhikkhave TathÈgato anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarati. SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo tissopi jÈtiyo catassopi 
jÈtiyo paÒcapi jÈtiyo dasapi jÈtiyo vÊsampi jÈtiyo tiÑsampi jÈtiyo 
cattÈlÊsampi jÈtiyo paÒÒÈsampi jÈtiyo jÈtisatampi jÈtisahassampi 
jÈtisatasahassampi anekepi saÑvaÔÔakappe anekepi vivaÔÔakappe anekepi 
saÑvaÔÔavivaÔÔakappe amutrÈsiÑ “evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo 
evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto 
amutra udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ “evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro 
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto 
idh|papanno”ti iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarati. 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. (8) 

 Puna caparaÑ bhikkhave TathÈgato dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈti “ime vata 
bhonto sattÈ kÈyaduccaritena samannÈgatÈ vacÊduccaritena samannÈgatÈ 
manoduccaritena samannÈgatÈ ariyÈnaÑ upavÈdakÈ micchÈdiÔÔhikÈ 
micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannÈ. Ime vÈ pana bhonto sattÈ 
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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. Yampi 
bhikkhave TathÈgato dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena 
-pa- yathÈkamm|page satte pajÈnÈti. Idampi bhikkhave TathÈgatassa 
TathÈgatabalaÑ hoti, yaÑ balaÑ Ègamma TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ 
paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ nadati, brahmacakkaÑ pavatteti. (9) 

 Puna caparaÑ bhikkhave TathÈgato ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharati. Yampi bhikkhave TathÈgato ÈsavÈnaÑ khayÈ 
anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ upasampajja viharati. Idampi bhikkhave TathÈgatassa 
TathÈgatabalaÑ hoti, yaÑ balaÑ Ègamma TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ 
paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ nadati, brahmacakkaÑ pavatteti. (10) 

 ImÈni kho bhikkhave dasa TathÈgatassa TathÈgatabalÈni, yehi balehi 
samannÈgato TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ 
nadati, brahmacakkaÑ pavattetÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Adhivuttipadasutta 

 22. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ BhagavÈ etadavoca– 

 Ye te Œnanda dhammÈ tesaÑ tesaÑ adhivuttipadÈnaÑ1 abhiÒÒÈ 
sacchikiriyÈya saÑvattanti. VisÈrado ahaÑ Œnanda tattha paÔijÈnÈmi tesaÑ 
tesaÑ tathÈ tathÈ dhammaÑ desetuÑ, yathÈ yathÈ paÔipanno santaÑ vÈ 
“atthÊ”ti Òassati, asantaÑ vÈ “natthÊ”ti Òassati, hÊnaÑ vÈ “hÊnan”ti 
______________________________________________________________ 
 1. AdhimuttipadÈnaÑ (Ka) 
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Òassati, paÓÊtaÑ vÈ “paÓÊtan”ti Òassati, sa-uttaraÑ vÈ “sa-uttaran”ti Òassati, 
anuttaraÑ vÈ “anuttaran”ti Òassati. YathÈ yathÈ vÈ pana taÑ ÒÈteyyaÑ vÈ 
daÔÔheyyaÑ vÈ sacchikareyyaÑ vÈ tathÈ tathÈ Òassati vÈ dakkhati vÈ 
sacchikarissati vÈti ÔhÈnametaÑ vijjati. EtadÈnuttariyaÑ Œnanda ÒÈÓÈnaÑ, 
yadidaÑ tattha tattha yathÈbh|taÒÈÓaÑ. EtasmÈ cÈhaÑ Œnanda ÒÈÓÈ aÒÒaÑ 
ÒÈÓaÑ uttaritaraÑ vÈ paÓÊtataraÑ vÈ natthÊti vadÈmi. 

 DasayimÈni Œnanda TathÈgatassa TathÈgatabalÈni, yehi balehi 
samannÈgato TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ 
nadati, brahmacakkaÑ pavatteti. KatamÈni dasa? IdhÈnanda TathÈgato 
ÔhÈnaÒca ÔhÈnato aÔÔhÈnaÒca aÔÔhÈnato yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. YampÈnanda 
TathÈgato ÔhÈnaÒca ÔhÈnato aÔÔhÈnaÒca aÔÔhÈnato yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 
IdampÈnanda TathÈgatassa TathÈgatabalaÑ hoti, yaÑ balaÑ Ègamma 
TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ nadati, 
brahmacakkaÑ pavatteti. (1) 

 Puna caparaÑ Œnanda TathÈgato atÊtÈnÈgatapaccuppannÈnaÑ 
kammasamÈdÈnÈnaÑ ÔhÈnaso hetuso vipÈkaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 
YampÈnanda -pa-. IdampÈnanda -pa-. (2) 

 Puna caparaÑ Œnanda TathÈgato sabbatthagÈminiÑ paÔipadaÑ 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. YampÈnanda -pa-. IdampÈnanda -pa-. (3) 

 Puna caparaÑ Œnanda TathÈgato anekadhÈtuÑ nÈnÈdhÈtuÑ lokaÑ 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. YampÈnanda -pa-. IdampÈnanda -pa-. (4) 

 Puna caparaÑ Œnanda TathÈgato sattÈnaÑ nÈnÈdhimuttikataÑ 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. YampÈnanda -pa-. IdampÈnanda -pa-. (5) 

 Puna caparaÑ Œnanda TathÈgato parasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ 
indriyaparopariyattaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. YampÈnanda -pa-. 
IdampÈnanda -pa-. (6) 

 Puna caparaÑ Œnanda TathÈgato jhÈnavimokkhasamÈdhisamÈpattÊnaÑ 
saÑkilesaÑ vodÈnaÑ vuÔÔhÈnaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. YampÈnanda -pa-. 
IdampÈnanda -pa-. (7) 
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 Puna caparaÑ Œnanda TathÈgato anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarati. SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ 
sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. YampÈnanda -pa-. 
IdampÈnanda -pa-. (8) 

 Puna caparaÑ Œnanda TathÈgato dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena -pa- yathÈkamm|page satte pajÈnÈti. YampÈnanda 
-pa-. IdampÈnanda -pa-. (9) 

 Puna caparaÑ Œnanda TathÈgato ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharati. YampÈnanda TathÈgato ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ -pa- sacchikatvÈ upasampajja viharati. IdampÈnanda 
TathÈgatassa TathÈgatabalaÑ hoti, yaÑ balaÑ Ègamma TathÈgato ÈsabhaÑ 
ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ nadati, brahmacakkaÑ pavatteti. (10) 

 ImÈni kho Œnanda dasa TathÈgatassa TathÈgatabalÈni, yehi balehi 
samannÈgato TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ 
nadati, brahmacakkaÑ pavattetÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. KÈyasutta 

 23. Atthi bhikkhave dhammÈ kÈyena pahÈtabbÈ no vÈcÈya, atthi 
bhikkhave dhammÈ vÈcÈya pahÈtabbÈ no kÈyena, atthi bhikkhave dhammÈ 
neva kÈyena pahÈtabbÈ no vÈcÈya, paÒÒÈya disvÈ1 pahÈtabbÈ. 

 Katame ca bhikkhave dhammÈ kÈyena pahÈtabbÈ no vÈcÈya? Idha 
bhikkhave bhikkhu akusalaÑ Èpanno hoti kiÒci desaÑ2 kÈyena. TamenaÑ 
anuvicca viÒÒ| sabrahmacÈrÊ evamÈhaÑsu “ÈyasmÈ kho akusalaÑ Èpanno 
kiÒci desaÑ kÈyena, sÈdhu vatÈyasmÈ kÈyaduccaritaÑ pahÈya 
kÈyasucaritaÑ bhÈvet|”ti. So anuvicca viÒÒ|hi sabrahmacÈrÊhi vuccamÈno 
kÈyaduccaritaÑ pahÈya kÈyasucaritaÑ bhÈveti. Ime vuccanti bhikkhave 
dhammÈ kÈyena pahÈtabbÈ no vÈcÈya. 
______________________________________________________________ 
 1. DisvÈ disvÈ (SÊ, SyÈ) 2. KaÒci deva desaÑ (SÊ, SyÈ) 
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 Katame ca bhikkhave dhammÈ vÈcÈya pahÈtabbÈ no kÈyena? Idha 
bhikkhave bhikkhu akusalaÑ Èpanno hoti kiÒci desaÑ vÈcÈya. TamenaÑ 
anuvicca viÒÒ| sabrahmacÈrÊ evamÈhaÑsu “ÈyasmÈ kho akusalaÑ Èpanno 
kiÒci desaÑ vÈcÈya, sÈdhu vatÈyasmÈ vacÊduccaritaÑ pahÈya vacÊsucaritaÑ 
bhÈvet|”ti. So anuvicca viÒÒ|hi sabrahmacÈrÊhi vuccamÈno vacÊduccaritaÑ 
pahÈya vacÊsucaritaÑ bhÈveti. Ime vuccanti bhikkhave dhammÈ vÈcÈya 
pahÈtabbÈ no kÈyena. 

 Katame ca bhikkhave dhammÈ neva kÈyena pahÈtabbÈ no vÈcÈya, 
paÒÒÈya disvÈ pahÈtabbÈ? Lobho bhikkhave neva kÈyena pahÈtabbo no 
vÈcÈya, paÒÒÈya disvÈ pahÈtabbo. Doso bhikkhave -pa-. Moho. Kodho. 
UpanÈho. Makkho. PaÄÈso. MacchariyaÑ bhikkhave neva kÈyena 
pahÈtabbaÑ no vÈcÈya, paÒÒÈya disvÈ pahÈtabbaÑ. 

 PÈpikÈ bhikkhave issÈ neva kÈyena pahÈtabbÈ no vÈcÈya, paÒÒÈya disvÈ 
pahÈtabbÈ. KatamÈ ca bhikkhave pÈpikÈ issÈ? Idha bhikkhave ijjhati 
gahapatissa vÈ gahapatiputtassa vÈ dhanena vÈ dhaÒÒena vÈ rajatena vÈ 
jÈtar|pena vÈ. TatrÈÒÒatarassa dÈsassa vÈ upavÈsassa vÈ evaÑ hoti “aho 
vatimassa gahapatissa vÈ gahapatiputtassa vÈ na ijjheyya dhanena vÈ 
dhaÒÒena vÈ rajatena vÈ jÈtar|pena vÈ”ti. SamaÓo vÈ pana brÈhmaÓo vÈ 
lÈbhÊ hoti cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, 
tatrÈÒÒatarassa samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ evaÑ hoti “aho vata 
ayamÈyasmÈ na lÈbhÊ assa cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnapaccayabhesajja-
parikkhÈrÈnan”ti. AyaÑ vuccati bhikkhave pÈpikÈ issÈ. 

 PÈpikÈ bhikkhave icchÈ neva kÈyena pahÈtabbÈ no vÈcÈya, paÒÒÈya 
disvÈ pahÈtabbÈ. KatamÈ ca bhikkhave pÈpikÈ icchÈ? * Idha bhikkhave 
ekacco assaddho samÈno “saddhoti maÑ jÈneyyun”ti icchati, dussÊlo samÈno 
“sÊlavÈti maÑ jÈneyyun”ti icchati, appassuto samÈno “bahussutoti maÑ 
jÈneyyun”ti icchati, sa~gaÓikÈrÈmo samÈno “pavivittoti maÑ jÈneyyun”ti 
icchati, kusÊto samÈno “ÈraddhavÊriyoti maÑ jÈneyyun”ti icchati, 
muÔÔhassati samÈno “upaÔÔhitassatÊti 
______________________________________________________________ 
 * Abhi 2. 364 piÔÔhepi. 
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maÑ jÈneyyun”ti icchati, asamÈhito samÈno “samÈhitoti maÑ jÈneyyun”ti 
icchati, duppaÒÒo samÈno “paÒÒavÈti maÑ jÈneyyun”ti icchati, akhÊÓÈsavo 
samÈno “khÊÓÈsavoti maÑ jÈneyyun”ti icchati, ayaÑ vuccati bhikkhave 
pÈpikÈ icchÈ, ime vuccanti bhikkhave dhammÈ neva kÈyena pahÈtabbÈ no 
vÈcÈya, paÒÒÈya disvÈ pahÈtabbÈ. 

 TaÒce bhikkhave bhikkhuÑ lobho abhibhuyya iriyati, doso. Moho. 
Kodho. UpanÈho. Makkho. PaÄÈso. MacchariyaÑ. PÈpikÈ issÈ. PÈpikÈ icchÈ 
abhibhuyya iriyati, so evamassa veditabbo “nÈyamÈyasmÈ tathÈ pajÈnÈti, 
yathÈ pajÈnato lobho na hoti, tathÈhimaÑ ÈyasmantaÑ lobho abhibhuyya 
iriyati. NÈyamÈyasmÈ tathÈ pajÈnÈti, yathÈ pajÈnato doso na hoti, moho. 
Kodho. UpanÈho. Makkho. PaÄÈso. MacchariyaÑ. PÈpikÈ issÈ. PÈpikÈ icchÈ 
na hoti, tathÈhimaÑ ÈyasmantaÑ pÈpikÈ icchÈ abhibhuyya iriyatÊ”ti. 

 TaÒce bhikkhave bhikkhuÑ lobho nÈbhibhuyya iriyati, doso. Moho. 
Kodho. UpanÈho. Makkho. PaÄÈso. MacchariyaÑ. PÈpikÈ issÈ. PÈpikÈ icchÈ 
nÈbhibhuyya iriyati, so evamassa veditabbo “tathÈ ayamÈyasmÈ pajÈnÈti, 
yathÈ pajÈnato lobho na hoti, tathÈhimaÑ ÈyasmantaÑ lobho nÈbhibhuyya 
iriyati. TathÈ ayamÈyasmÈ pajÈnÈti, yathÈ pajÈnato doso na hoti, moho. 
Kodho. UpanÈho. Makkho. PaÄÈso. MacchariyaÑ. PÈpikÈ issÈ. PÈpikÈ icchÈ 
na hoti, tathÈhimaÑ ÈyasmantaÑ pÈpikÈ icchÈ nÈbhibhuyya iriyatÊ”ti.  . 
TatiyaÑ. 
 

4. MahÈcundasutta 

 24. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ MahÈcundo CetÊsu viharati SahajÈtiyaÑ. 
Tatra kho ÈyasmÈ MahÈcundo bhikkh| Èmantesi “Èvuso bhikkhave”ti. 
“Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato MahÈcundassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ 
MahÈcundo etadavoca– 

 ©ÈÓavÈdaÑ Èvuso bhikkhu vadamÈno “jÈnÈmimaÑ dhammaÑ 
passÈmimaÑ dhamman”ti. TaÒce Èvuso bhikkhuÑ lobho abhibhuyya tiÔÔhati, 
doso. 
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Moho. Kodho. UpanÈho. Makkho. PaÄÈso. MacchariyaÑ. PÈpikÈ issÈ. 

PÈpikÈ icchÈ abhibhuyya tiÔÔhati, so evamassa veditabbo “nÈyamÈyasmÈ 

tathÈ pajÈnÈti, yathÈ pajÈnato lobho na hoti, tathÈhimaÑ ÈyasmantaÑ lobho 

abhibhuyya tiÔÔhati. NÈyamÈyasmÈ tathÈ pajÈnÈti, yathÈ pajÈnato doso na 

hoti, moho. Kodho. UpanÈho. Makkho. PaÄÈso. MacchariyaÑ. PÈpikÈ issÈ. 

PÈpikÈ icchÈ na hoti, tathÈhimaÑ ÈyasmantaÑ pÈpikÈ icchÈ abhibhuyya 

tiÔÔhatÊ”ti. 

 BhÈvanÈvÈdaÑ Èvuso bhikkhu vadamÈno “bhÈvitakÈyomhi bhÈvitasÊlo 

bhÈvitacitto bhÈvitapaÒÒo”ti. TaÒce Èvuso bhikkhuÑ lobho abhibhuyya 

tiÔÔhati, doso. Moho. Kodho. UpanÈho. Makkho. PaÄÈso. MacchariyaÑ. 

PÈpikÈ issÈ. PÈpikÈ icchÈ abhibhuyya tiÔÔhati, so evamassa veditabbo 

“nÈyamÈyasmÈ tathÈ pajÈnÈti, yathÈ pajÈnato lobho na hoti, tathÈhimaÑ 

ÈyasmantaÑ lobho abhibhuyya tiÔÔhati. NÈyamÈyasmÈ tathÈ pajÈnÈti, yathÈ 

pajÈnato doso na hoti, moho. Kodho. UpanÈho. Makkho. PaÄÈso. 

MacchariyaÑ. PÈpikÈ issÈ. PÈpikÈ icchÈ na hoti, tathÈhimaÑ ÈyasmantaÑ 

pÈpikÈ icchÈ abhibhuyya tiÔÔhatÊ”ti. 

 ©ÈÓavÈdaÒca Èvuso bhikkhu vadamÈno bhÈvanÈvÈdaÒca “jÈnÈmimaÑ 

dhammaÑ passÈmimaÑ dhammaÑ, bhÈvitakÈyomhi bhÈvitasÊlo bhÈvitacitto 

bhÈvitapaÒÒo”ti. TaÒce Èvuso bhikkhuÑ lobho abhibhuyya tiÔÔhati, doso. 

Moho. Kodho. UpanÈho. Makkho. PaÄÈso. MacchariyaÑ. PÈpikÈ issÈ. 

PÈpikÈ icchÈ abhibhuyya tiÔÔhati, so evamassa veditabbo “nÈyamÈyasmÈ 

tathÈ pajÈnÈti, yathÈ pajÈnato lobho na hoti, tathÈhimaÑ ÈyasmantaÑ lobho 

abhibhuyya tiÔÔhati. NÈyamÈyasmÈ tathÈ pajÈnÈti, yathÈ pajÈnato doso na 

hoti, moho. Kodho. UpanÈho. Makkho. PaÄÈso. MacchariyaÑ. PÈpikÈ issÈ. 

PÈpikÈ icchÈ na hoti, tathÈhimaÑ ÈyasmantaÑ pÈpikÈ icchÈ abhibhuyya 

tiÔÔhatÊ”ti. 
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 SeyyathÈpi Èvuso puriso daliddova samÈno aÉÉhavÈdaÑ vadeyya, 
adhanova samÈno dhanavÈvÈdaÑ vadeyya, abhogova samÈno 
bhogavÈvÈdaÑ vadeyya, so kismiÒcideva dhanakaraÓÊye samuppanne na 
sakkuÓeyya upanÊhÈtuÑ dhanaÑ vÈ dhaÒÒaÑ vÈ rajataÑ vÈ jÈtar|paÑ vÈ. 
TamenaÑ evaÑ jÈneyyuÑ “daliddova ayamÈyasmÈ samÈno aÉÉhavÈdaÑ 
vadeti, adhanova ayamÈyasmÈ samÈno dhanavÈvÈdaÑ vadeti, abhogavÈva 
ayamÈyasmÈ samÈno bhogavÈvÈdaÑ vadeti. TaÑ kissa hetu? TathÈ hi 
ayamÈyasmÈ kismiÒcideva dhanakaraÓÊye samuppanne na sakkoti 
upanÊhÈtuÑ dhanaÑ vÈ dhaÒÒaÑ vÈ rajataÑ vÈ jÈtar|paÑ vÈ”ti. 

 EvamevaÑ kho Èvuso ÒÈÓavÈdaÒca bhikkhu vadamÈno bhÈvanÈvÈdaÒca 
“jÈnÈmimaÑ dhammaÑ passÈmimaÑ dhammaÑ, bhÈvitakÈyomhi 
bhÈvitasÊlo bhÈvitacitto bhÈvitapaÒÒo”ti. TaÑ ce Èvuso bhikkhuÑ lobho 
abhibhuyya tiÔÔhati, doso. Moho. Kodho. UpanÈho. Makkho. PaÄÈso. 
MacchariyaÑ. PÈpikÈ issÈ. PÈpikÈ icchÈ abhibhuyya tiÔÔhati, so evamassa 
veditabbo “nÈyamÈyasmÈ tathÈ pajÈnÈti, yathÈ pajÈnato lobho na hoti, 
tathÈhimaÑ ÈyasmantaÑ lobho abhibhuyya tiÔÔhati. NÈyamÈyasmÈ tathÈ 
pajÈnÈti, yathÈ pajÈnato doso na hoti, moho. Kodho. UpanÈho. Makkho. 
PaÄÈso. MacchariyaÑ. PÈpikÈ issÈ. PÈpikÈ icchÈ na hoti. TathÈhimaÑ 
ÈyasmantaÑ pÈpikÈ icchÈ abhibhuyya tiÔÔhatÊ”ti. 

 ©ÈÓavÈdaÑ Èvuso bhikkhu vadamÈno “jÈnÈmimaÑ dhammaÑ 
passÈmimaÑ dhamman”ti. TaÑ ce Èvuso bhikkhuÑ lobho nÈbhibhuyya 
tiÔÔhati, doso. Moho. Kodho. UpanÈho. Makkho. PaÄÈso. MacchariyaÑ. 
PÈpikÈ issÈ. PÈpikÈ icchÈ nÈbhibhuyya tiÔÔhati. So evamassa veditabbo 
“ayamÈyasmÈ tathÈ pajÈnÈti, yathÈ pajÈnato lobho na hoti, tathÈhimaÑ 
ÈyasmantaÑ lobho nÈbhibhuyya tiÔÔhati. TathÈ ayamÈyasmÈ pajÈnÈti, yathÈ 
pajÈnato doso na hoti, moho. Kodho. UpanÈho. Makkho. PaÄÈso. 
MacchariyaÑ. PÈpikÈ issÈ. PÈpikÈ icchÈ na hoti, tathÈhimaÑ ÈyasmantaÑ 
pÈpikÈ icchÈ nÈbhibhuyya tiÔÔhatÊ”ti. 
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 BhÈvanÈvÈdaÑ Èvuso bhikkhu vadamÈno “bhÈvitakÈyomhi bhÈvitasÊlo 
bhÈvitacitto bhÈvitapaÒÒo”ti. TaÑ ce Èvuso bhikkhuÑ lobho nÈbhibhuyya 
tiÔÔhati, doso. Moho. Kodho. UpanÈho. Makkho. PaÄÈso. MacchariyaÑ. 
PÈpikÈ issÈ. PÈpikÈ icchÈ nÈbhibhuyya tiÔÔhati, so evamassa veditabbo “tathÈ 
ayamÈyasmÈ pajÈnÈti, yathÈ pajÈnato lobho na hoti, tathÈhimaÑ 
ÈyasmantaÑ lobho nÈbhibhuyya tiÔÔhati. TathÈ ayamÈyasmÈ pajÈnÈti, yathÈ 
pajÈnato doso na hoti, moho. Kodho. UpanÈho. Makkho. PaÄÈso. 
MacchariyaÑ. PÈpikÈ issÈ. PÈpikÈ icchÈ na hoti, tathÈhimaÑ ÈyasmantaÑ 
pÈpikÈ icchÈ nÈbhibhuyya tiÔÔhatÊ”ti. 

 ©ÈÓavÈdaÒca Èvuso bhikkhu vadamÈno bhÈvanÈvÈdaÒca “jÈnÈmimaÑ 
dhammaÑ passÈmimaÑ dhammaÑ, bhÈvitakÈyomhi bhÈvitasÊlo bhÈvitacitto 
bhÈvitapaÒÒo”ti. TaÑ ce Èvuso bhikkhuÑ lobho nÈbhibhuyya tiÔÔhati, doso. 
Moho. Kodho. UpanÈho. Makkho. PaÄÈso. MacchariyaÑ. PÈpikÈ issÈ. 
PÈpikÈ icchÈ nÈbhibhuyya tiÔÔhati, so evamassa veditabbo “tathÈ 
ayamÈyasmÈ pajÈnÈti, yathÈ pajÈnÈto lobho na hoti, tathÈhimaÑ 
ÈyasmantaÑ lobho nÈbhibhuyya tiÔÔhati. TathÈ ayamÈyasmÈ pajÈnÈti, yathÈ 
pajÈnato doso na hoti. Moho. Kodho. UpanÈho. Makkho. PaÄÈso. 
MacchariyaÑ. PÈpikÈ issÈ. PÈpikÈ icchÈ na hoti, tathÈhimaÑ ÈyasmantaÑ 
pÈpikÈ icchÈ nÈbhibhuyya tiÔÔhatÊ”ti. 

 SeyyathÈpi Èvuso puriso aÉÉhova samÈno aÉÉhavÈdaÑ vadeyya, 
dhanavÈva samÈno dhanavÈvÈdaÑ vadeyya, bhogavÈva samÈno 
bhogavÈvÈdaÑ vadeyya, so kismiÒcideva dhanakaraÓÊye samuppanne 
sakkuÓeyya upanÊhÈtuÑ dhanaÑ vÈ dhaÒÒa vÈ rajataÑ vÈ jÈtar|paÑ vÈ. 
TamenaÑ evaÑ jÈneyyuÑ “aÉÉhova ayamÈyasmÈ samÈno aÉÉhavÈdaÑ 
vadeti, dhanavÈva ayamÈyasmÈ samÈno dhanavÈvÈdaÑ vadeti, bhogavÈva 
ayamÈyasmÈ samÈno bhogavÈvÈdaÑ vadeti. TaÑ kissa hetu? TathÈ hi 
ayamÈyasmÈ kismiÒcideva dhanakaraÓÊye samuppanne sakkoti upanÊhÈtuÑ 
dhanaÑ vÈ dhaÒÒaÑ vÈ rajataÑ vÈ jÈtar|paÑ vÈ”ti. 
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 EvamevaÑ kho Èvuso ÒÈÓavÈdaÒca bhikkhu vadamÈno bhÈvanÈvÈdaÒca 
“jÈnÈmimaÑ dhammaÑ passÈmimaÑ dhammaÑ, bhÈvitakÈyomhi 
bhÈvitasÊlo bhÈvitacitto bhÈvitapaÒÒo”ti. TaÑ ce Èvuso bhikkhuÑ lobho 
nÈbhibhuyya tiÔÔhati, doso. Moho. Kodho. UpanÈho. Makkho. PaÄÈso. 
MacchariyaÑ. PÈpikÈ issÈ. PÈpikÈ icchÈ nÈbhibhuyya tiÔÔhati. So evamassa 
veditabbo “tathÈ ayamÈyasmÈ pajÈnÈti, yathÈ pajÈnato lobho na hoti, 
tathÈhimaÑ ÈyasmantaÑ lobho nÈbhibhuyya tiÔÔhati. TathÈ ayamÈyasmÈ 
pajÈnÈti, yathÈ pajÈnato doso na hoti. Moho. Kodho. UpanÈho. Makkho. 
PaÄÈso. MacchariyaÑ. PÈpikÈ issÈ. PÈpikÈ icchÈ na hoti, tathÈhimaÑ 
ÈyasmantaÑ pÈpikÈ icchÈ nÈbhibhuyya tiÔÔhatÊ”ti.  . CatutthaÑ. 
 

5. KasiÓasutta 

 25. * DasayimÈni bhikkhave kasiÓÈyatanÈni. KatamÈni dasa? 
PathavÊkasiÓameko saÒjÈnÈti uddhaÑ adho tiriyaÑ advayaÑ appamÈÓaÑ, 
ÈpokasiÓameko saÒjÈnÈti -pa-. TejokasiÓameko saÒjÈnÈti. VÈyokasiÓameko 
saÒjÈnÈti. NÊlakasiÓameko saÒjÈnÈti. PÊtakasiÓameko saÒjÈnÈti. 
LohitakasiÓameko saÒjÈnÈti. OdÈtakasiÓameko saÒjÈnÈti. ŒkÈsakasiÓameko 
saÒjÈnÈti. ViÒÒÈÓakasiÓameko saÒjÈnÈti uddhaÑ adho tiriyaÑ advayaÑ 
appamÈÓaÑ. ImÈni kho bhikkhave dasa kasiÓÈyatanÈnÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. KÈÄÊsutta 

 26. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ MahÈkaccÈno AvantÊsu viharati 

Kuraraghare1 Pavatte pabbate. Atha kho KÈÄÊ upÈsikÈ KuraragharikÈ 
yenÈyasmÈ MahÈkaccÈno tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
MahÈkaccÈnaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho KÈÄÊ 
______________________________________________________________ 
 * DÊ 3. 223, 257; upari 304 piÔÔhesupi.        
 1. Kulaghare (Ka), Kururaghare (Vi 3. 283 piÔÔhe.) 
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upÈsikÈ KuraragharikÈ ÈyasmantaÑ MahÈkaccÈnaÑ etadavoca “vuttamidaÑ 
bhante bhavagatÈ kumÈripaÒhesu– 

    ‘Atthassa pattiÑ hadayassa santiÑ, 
    JetvÈna senaÑ piyasÈtar|paÑ. 
    EkohaÑ1 jhÈyaÑ sukhamanubodhiÑ, 
    TasmÈ janena na karomi sakkhiÑ2. 
    SakkhÊ3 na sampajjati kenaci me’ti. 

 Imassa kho bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa kathaÑ vitthÈrena 
attho daÔÔhabbo”ti. 

 PathavÊkasiÓasamÈpattiparamÈ kho bhagini eke samaÓabrÈhmaÓÈ atthoti 
abhinibbattesuÑ4. YÈvatÈ kho bhagini pathavÊkasiÓasamÈpattiparamatÈ, 
tadabhiÒÒÈsi BhagavÈ, tadabhiÒÒÈya BhagavÈ assÈdamaddasa5, 
ÈdÊnavamaddasa. NissaraÓamaddasa. MaggÈmaggaÒÈÓamaddasa. Tassa 
assÈdadassanahetu ÈdÊnavadassanahetu nissaraÓadassanahetu 
maggÈmaggaÒÈÓadassanahetu atthassa patti hadayassa santi viditÈ hoti. 

 ŒpokasiÓasamÈpattiparamÈ kho bhagini -pa-. 
TejokasiÓasamÈpattiparamÈ kho bhagini. VÈyokasiÓasamÈpattiparamÈ kho 
bhagini. NÊlakasiÓasamÈpattiparamÈ kho bhagini. 
PÊtakasiÓasamÈpattiparamÈ kho bhagini. LohitakasiÓasamÈpattiparamÈ kho 
bhagini. OdÈtakasiÓasamÈpattiparamÈ kho bhagini. 
ŒkÈsakasiÓasamÈpattiparamÈ kho bhagini. ViÒÒÈÓakasiÓasamÈpattiparamÈ 
kho bhagini eke samaÓabrÈhmaÓÈ atthoti abhinibbattesuÑ. YÈvatÈ kho 
bhagini viÒÒÈÓakasiÓasamÈpattiparamatÈ, tadabhiÒÒÈsi BhagavÈ, 
tadabhiÒÒÈya BhagavÈ assÈdamaddasa. ŒdÊnavamaddasa. 
NissaraÓamaddasa. MaggÈmaggaÒÈÓadassanamaddasa. Tassa 
assÈdadassanahetu ÈdÊnavadassanahetu nissaraÓadassanahetu 
maggÈmaggaÒÈÓadassanahetu atthassa patti hadayassa santi viditÈ hoti. Iti 
kho bhagini yaÑ taÑ vuttaÑ BhagavatÈ kumÈripaÒhesu– 
______________________________________________________________ 
 1. EkÈhaÑ (Ka) 2. SakhiÑ (Ka) SaÑ 1. 127 piÔÔhepi passitabbaÑ. 
 3. SakhÊ (Ka) 4. AtthÈbhinibbattesuÑ (SÊ, SyÈ) 
 5. Œdimaddasa (SÊ, SyÈ) 
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    “Atthassa pattiÑ hadayassa santiÑ, 
    JetvÈna senaÑ piyasÈtar|paÑ. 
    EkohaÑ jhÈyaÑ sukhamanubodhiÑ, 
    TasmÈ janena na karomi sakkhiÑ. 
    SakkhÊ na sampajjati kenaci me”ti. 

 Imassa kho bhagini BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena 
attho daÔÔhabboti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. PaÔhamamahÈpaÒhÈsutta  

 27. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho sambahulÈ bhikkh| pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya pavisiÑsu. Atha kho tesaÑ 
bhikkh|naÑ etadahosi “atippago kho tÈva SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya carituÑ, 
yaÑn|na mayaÑ yena aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo 
tenupasa~kameyyÈmÈ”ti. 

 Atha kho te bhikkh| yena aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ tehi aÒÒatitthiyehi paribbÈjakehi 
saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinne kho te bhikkh| te aÒÒatitthiyÈ 
paribbÈjakÈ etadavocuÑ– 

 SamaÓo Èvuso Gotamo sÈvakÈnaÑ evaÑ dhammaÑ deseti “etha tumhe 
bhikkhave sabbaÑ dhammaÑ abhijÈnÈtha, sabbaÑ dhammaÑ abhiÒÒÈya 
viharathÈ”ti. Mayampi kho Èvuso sÈvakÈnaÑ evaÑ dhammaÑ desema “etha 
tumhe Èvuso sabbaÑ dhammaÑ abhijÈnÈtha, sabbaÑ dhammaÑ abhiÒÒÈya 
viharathÈ”ti. Idha no Èvuso ko viseso ko adhippayÈso kiÑ nÈnÈkaraÓaÑ 
samaÓassa vÈ Gotamassa amhÈkaÑ vÈ yadidaÑ dhammadesanÈya vÈ 
dhammadesanaÑ anusÈsaniyÈ vÈ anusÈsaninti. 

 Atha kho te bhikkh| tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ bhÈsitaÑ 
neva abhinandiÑsu nappaÔikkosiÑsu, anabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ 
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uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑsu “Bhagavato santike etassa bhÈsitassa atthaÑ 
ÈjÈnissÈmÈ”ti. 

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

 Idha mayaÑ bhante pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
SÈvatthiÑ piÓÉÈya pavisimhÈ, tesaÑ no bhante amhÈkaÑ etadahosi 
“atippago kho tÈva SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya carituÑ, yaÑn|na mayaÑ yena 
aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo tenusa~kameyyÈmÈ”ti. Atha kho 
mayaÑ bhante yena aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo 
tenupasa~kamimhÈ, upasa~kamitvÈ tehi aÒÒatitthiyehi paribbÈjakehi 
saddhiÑ sammodimhÈ, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ 
ekamantaÑ nisÊdimhÈ, ekamantaÑ nisinne kho bhante aÒÒatitthiyÈ 
paribbÈjakÈ amhe etadavocuÑ– 

 SamaÓo Èvuso Gotamo sÈvakÈnaÑ evaÑ dhammaÑ deseti “etha tumhe 
bhikkhave sabbaÑ dhammaÑ abhijÈnÈtha, sabbaÑ dhammaÑ abhiÒÒÈya 
viharathÈ”ti. Mayampi kho Èvuso sÈvakÈnaÑ evaÑ dhammaÑ desema “etha 
tumhe Èvuso sabbaÑ dhammaÑ abhijÈnÈtha, sabbaÑ dhammaÑ abhiÒÒÈya 
viharathÈ”ti. Idha no Èvuso ko viseso ko adhippayÈso kiÑ nÈnÈkaraÓaÑ 
samaÓassa vÈ Gotamassa amhÈkaÑ vÈ yadidaÑ dhammadesanÈya vÈ 
dhammadesanaÑ anusÈsaniyÈ vÈ anusÈsaninti. 

 Atha kho mayaÑ bhante tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ 
bhÈsitaÑ neva abhinandimhÈ nappaÔikkosimhÈ, anabhinanditvÈ 
appaÔikkositvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamimhÈ “Bhagavato santike etassa 
bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈnissamÈ”ti. 

 EvaÑvÈdino bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evamassu vacanÊyÈ 
“eko Èvuso paÒho eko uddeso ekaÑ veyyÈkaraÓaÑ, dve paÒhÈ dve uddesÈ 
dve veyyÈkaraÓÈni, tayo paÒhÈ tayo uddesÈ tÊÓi veyyÈkaraÓÈni, cattÈro 
paÒhÈ cattÈro uddesÈ cattÈri veyyÈkaraÓÈni, paÒca paÒhÈ paÒcuddesÈ paÒca 
veyyÈkaraÓÈni, 
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cha paÒhÈ cha uddesÈ cha veyyÈkaraÓÈni, satta paÒhÈ sattuddesÈ satta 
veyyÈkaraÓÈni, aÔÔha paÒhÈ aÔÔhuddesÈ aÔÔha veyyÈkaraÓÈni, nava paÒhÈ 
navuddesÈ nava veyyÈkaraÓÈni, dasa paÒhÈ dasuddesÈ dasa 
veyyÈkaraÓÈnÊ”ti. EvaÑ puÔÔhÈ bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ na ceva 
sammÈyissanti, uttari ca vighÈtaÑ Èpajjissanti. TaÑ kissa hetu? YathÈ taÑ 
bhikkhave avisayasmiÑ. NÈhaÑ taÑ bhikkhave passÈmi sadevake loke 
samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya, yo 
imesaÑ paÒhÈnaÑ veyyÈkaraÓena cittaÑ ÈrÈdheyya aÒÒatra TathÈgatena vÈ 
TathÈgatasÈvakena vÈ, ito vÈ pana sutvÈ. 

 “Eko paÒho eko uddeso ekaÑ veyyÈkaraÓan”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, 
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Ekadhamme bhikkhave bhikkhu sammÈ 
nibbindamÈno sammÈ virajjamÈno sammÈ vimuccamÈno sammÈ 
pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ abhisamecca diÔÔheva dhamme 
dukkhassantakaro hoti. KatamasmiÑ ekadhamme? Sabbe sattÈ ÈhÈraÔÔhitikÈ. 
ImasmiÑ kho bhikkhave ekadhamme bhikkhu sammÈ nibbindamÈno sammÈ 
virajjamÈno sammÈ vimuccamÈno sammÈ pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ 
abhisamecca diÔÔheva dhamme dukkhassantakaro hoti. “Eko paÒho eko 
uddeso ekaÑ veyyÈkaraÓan”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 

 “Dve paÒhÈ dve uddesÈ dve veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, 
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. DvÊsu bhikkhave dhammesu bhikkhu sammÈ 
nibbindamÈno sammÈ virajjamÈno sammÈ vimuccamÈno sammÈ 
pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ abhisamecca diÔÔheva dhamme 
dukkhassantakaro hoti. Katamesu dvÊsu? NÈme ca r|pe ca. Imesu kho 
bhikkhave dvÊsu dhammesu bhikkhu sammÈ nibbindamÈno sammÈ 
virajjamÈno sammÈ vimuccamÈno sammÈ pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ 
abhisamecca diÔÔheva dhamme dukkhassantakaro hoti. “Dve paÒhÈ dve 
uddesÈ dve veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 

 “Tayo paÒhÈ tayo uddesÈ tÊÓi veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, 
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. TÊsu bhikkhave dhammesu bhikkhu sammÈ 
nibbindamÈno sammÈ virajjamÈno sammÈ vimuccamÈno sammÈ 
pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ abhisamecca diÔÔheva dhamme 
dukkhassantakaro 
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hoti. Katamesu tÊsu? TÊsu vedanÈsu. Imesu kho bhikkhave tÊsu dhammesu 
bhikkhu sammÈ nibbindamÈno sammÈ virajjamÈno sammÈ vimuccamÈno 
sammÈ pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ abhisamecca diÔÔheva dhamme 
dukkhassantakaro hoti. “Tayo paÒhÈ tayo uddesÈ tÊÓi veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti 
yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 

 “CattÈro paÒhÈ cattÈro uddesÈ cattÈri veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti kho panetaÑ 
vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Cat|su bhikkhave dhammesu bhikkhu 
sammÈ nibbindamÈno sammÈ virajjamÈno sammÈ vimuccamÈno sammÈ 
pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ abhisamecca diÔÔheva dhamme 
dukkhassantakaro hoti. Katamesu cat|su? Cat|su ÈhÈresu. Imesu kho 
bhikkhave cat|su dhammesu bhikkhu sammÈ nibbindamÈno sammÈ 
virajjamÈno sammÈ vimuccamÈno sammÈ pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ 
abhisamecca diÔÔheva dhamme dukkhassantakaro hoti. “CattÈro paÒhÈ 
cattÈro uddesÈ cattÈri veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ 
paÔicca vuttaÑ. 

 “PaÒca paÒhÈ paÒcuddesÈ paÒca veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti kho panetaÑ 
vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. PaÒcasu bhikkhave dhammesu bhikkhu 
sammÈ nibbindamÈno sammÈ virajjamÈno sammÈ vimuccamÈno sammÈ 
pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ abhisamecca diÔÔheva dhamme 
dukkhassantakaro hoti. Katamesu paÒcasu? PaÒcasu upÈdÈnakkhandhesu. 
Imesu kho bhikkhave paÒcasu dhammesu bhikkhu sammÈ nibbindamÈno 
sammÈ virajjamÈno sammÈ vimuccamÈno sammÈ pariyantadassÈvÊ 
sammadatthaÑ abhisamecca diÔÔheva dhamme dukkhassantakaro hoti. 
“PaÒca paÒhÈ paÒcuddesÈ paÒca veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, 
idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 

 “Cha paÒhÈ cha uddesÈ cha veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, 
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Chasu bhikkhave dhammesu bhikkhu sammÈ 
nibbindamÈno sammÈ virajjamÈno sammÈ vimuccamÈno sammÈ 
pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ abhisamecca diÔÔheva dhamme 
dukkhassantakaro hoti. Katamesu chasu? Chasu ajjhattikesu Èyatanesu. 
Imesu kho bhikkhave chasu dhammesu bhikkhu sammÈ nibbindamÈno 
sammÈ virajjamÈno sammÈ vimuccamÈno sammÈ pariyantadassÈvÊ 
sammadatthaÑ abhisamecca diÔÔheva dhamme dukkhassantakaro hoti. “Cha 
paÒhÈ cha uddesÈ cha veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ 
paÔicca vuttaÑ. 
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 “Satta paÒhÈ sattuddesÈ satta veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, 
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Sattasu bhikkhave dhammesu bhikkhu sammÈ 
nibbindamÈno sammÈ virajjamÈno sammÈ vimuccamÈno sammÈ 
pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ abhisamecca diÔÔheva dhamme 
dukkhassantakaro hoti. Katamesu sattasu? Sattasu viÒÒÈÓaÔÔhitÊsu. Imesu 
kho bhikkhave sattasu dhammesu bhikkhu sammÈ nibbindamÈno sammÈ 
virajjamÈno sammÈ vimuccamÈno sammÈ pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ 
abhisamecca diÔÔheva dhamme dukkhassantakaro hoti. “Satta paÒhÈ 
sattuddesÈ satta veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca 
vuttaÑ. 

 “AÔÔha paÒhÈ aÔÔhuddesÈ aÔÔha veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, 
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. AÔÔhasu bhikkhave dhammesu bhikkhu sammÈ 
nibbindamÈno sammÈ virajjamÈno sammÈ vimuccamÈno sammÈ 
pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ abhisamecca diÔÔheva dhamme 
dukkhassantakaro hoti. Katamesu aÔÔhasu? AÔÔhasu lokadhammesu. Imesu 
kho bhikkhave aÔÔhasu dhammesu bhikkhu sammÈ nibbindamÈno -pa- 
dukkhassantakaro hoti. “AÔÔha paÒhÈ aÔÔhuddesÈ aÔÔha veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti 
yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 

 “Nava paÒhÈ navuddesÈ nava veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, 
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Navasu bhikkhave dhammesu bhikkhu sammÈ 
nibbindamÈno sammÈ virajjamÈno sammÈ vimuccamÈno sammÈ 
pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ abhisamecca diÔÔheva dhamme 
dukkhassantakaro hoti. Katamesu navasu? Navasu sattÈvÈsesu. Imesu kho 
bhikkhave navasu dhammesu bhikkhu sammÈ nibbindamÈno sammÈ 
virajjamÈno sammÈ vimuccamÈno sammÈ pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ 
abhisamecca diÔÔheva dhamme dukkhassantakaro hoti. “Nava paÒhÈ 
navuddesÈ nava veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca 
vuttaÑ. 

 “Dasa paÒhÈ dasuddesÈ dasa veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, 
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Dasasu bhikkhave dhammesu bhikkhu sammÈ 
nibbindamÈno sammÈ virajjamÈno sammÈ vimuccamÈno sammÈ 
pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ abhisamecca diÔÔheva dhamme 
dukkhassantakaro hoti. Katamesu dasasu? Dasasu akusalesu kammapathesu. 
Imesu kho bhikkhave dasasu dhammesu bhikkhu sammÈ nibbindamÈno 
sammÈ virajjamÈno sammÈ vimuccamÈno sammÈ pariyantadassÈvÊ 
sammadatthaÑ abhisamecca diÔÔheva dhamme dukkhassantakaro 
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hoti. “Dasa paÒhÈ dasuddesÈ dasa veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, 
idametaÑ paÔicca vuttanti.  . SattamaÑ. 
 

8. DutiyamahÈpaÒhÈsutta 

 28. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Kaja~galÈyaÑ viharati veÄuvane. Atha kho 
sambahulÈ Kaja~galakÈ upÈsakÈ yena Kaja~galikÈ bhikkhunÊ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ Kaja~galikaÑ bhikkhuniÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho Kaja~galakÈ upÈsakÈ 
Kaja~galikaÑ bhikkhuniÑ etadavocuÑ– 

 VuttamidaÑ ayye BhagavatÈ mahÈpaÒhesu “eko paÒho eko uddeso 
ekaÑ veyyÈkaraÓaÑ, dve paÒhÈ dve uddesÈ dve veyyÈkaraÓÈni, tayo paÒhÈ 
tayo uddesÈ tÊÓi veyyÈkaraÓÈni, cattÈro paÒhÈ cattÈro uddesÈ cattÈri 
veyyÈkaraÓÈni, paÒca paÒhÈ paÒcuddesÈ paÒca veyyÈkaraÓÈni, cha paÒhÈ 
cha uddesÈ cha veyyÈkaraÓÈni, satta paÒhÈ sattuddesÈ satta veyyÈkaraÓÈni, 
aÔÔha paÒhÈ aÔÔhuddesÈ aÔÔha veyyÈkaraÓÈni, nava paÒhÈ navuddesÈ nava 
veyyÈkaraÓÈni, dasa paÒhÈ dasuddesÈ dasa veyyÈkaraÓÈnÊ”ti. Imassa nu kho 
ayye BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa kathaÑ vittÈrena attho daÔÔhabboti. 

 Na kho panetaÑ Èvuso Bhagavato sammukhÈ sutaÑ sammukhÈ 
paÔiggahitaÑ, napi manobhÈvanÊyÈnaÑ bhikkh|naÑ sammukhÈ sutaÑ 
sammukhÈ paÔiggahitaÑ. Api ca yathÈ mettha khÈyati, taÑ suÓÈtha 
sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ ayye”ti kho Kaja~galakÈ 
upÈsakÈ Kaja~galikÈya bhikkhuniyÈ paccassosuÑ. Kaja~galikÈ bhikkhunÊ 
etadavoca– 

 “Eko paÒho eko uddeso ekaÑ veyyÈkaraÓan”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ 
BhagavatÈ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Ekadhamme Èvuso bhikkhu sammÈ 
nibbindamÈno sammÈ virajjamÈno sammÈ vimuccamÈno sammÈ 
pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ abhisamecca diÔÔheva dhamme 
dukkhassantakaro hoti. KatamasmiÑ ekadhamme? Sabbe sattÈ ÈhÈraÔÔhitikÈ. 
ImasmiÑ kho Èvuso ekadhamme bhikkhu sammÈ nibbindamÈno sammÈ 
virajjamÈno sammÈ vimuccamÈno sammÈ pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ 
abhisamecca diÔÔheva 
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dhamme dukkhassantakaro hoti. “Eko paÒho eko uddeso ekaÑ 
veyyÈkaraÓan”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ BhagavatÈ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 

 “Dve paÒhÈ dve uddesÈ dve veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ 
BhagavatÈ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. DvÊsu Èvuso dhammesu bhikkhu 
sammÈ nibbindamÈno sammÈ virajjamÈno sammÈ vimuccamÈno sammÈ 
pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ abhisamecca diÔÔheva dhamme 
dukkhassantakaro hoti. Katamesu dvÊsu? NÈme ca r|pe ca -pa-. Katamesu 
tÊsu? TÊsu vedanÈsu. Imesu kho Èvuso tÊsu dhammesu bhikkhu sammÈ 
nibbindamÈno sammÈ virajjamÈno sammÈ vimuccamÈno sammÈ 
pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ abhisamecca diÔÔheva dhamme 
dukkhassantakaro hoti. “Tayo paÒhÈ tayo uddesÈ tÊÓi veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti 
yaÑ taÑ vuttaÑ BhagavatÈ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 

 “CattÈro paÒhÈ cattÈro uddesÈ cattÈri veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti kho panetaÑ 
vuttaÑ BhagavatÈ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Cat|su Èvuso dhammesu 
bhikkhu sammÈ subhÈvitacitto sammÈ pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ 
abhisamecca diÔÔheva dhamme dukkhassantakaro hoti. Katamesu cat|su? 
Cat|su satipaÔÔhÈnesu. Imesu kho Èvuso cat|su dhammesu bhikkhu sammÈ 
subhÈvitacitto sammÈ pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ abhisamecca diÔÔheva 
dhamme dukkhassantakaro hoti. “CattÈro paÒhÈ cattÈro uddesÈ cattÈri 
veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ BhagavatÈ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 

 “PaÒca paÒhÈ paÒcuddesÈ paÒca veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti kho panetaÑ 
vuttaÑ BhagavatÈ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. PaÒcasu Èvuso dhammesu 
bhikkhu sammÈ subhÈvitacitto sammÈ pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ 
abhisamecca diÔÔheva dhamme dukkhassantakaro hoti. Katamesu paÒcasu? 
PaÒcasu indriyesu -pa-. Katamesu chasu? Chasu nissaraÓÊyÈsu dhÈt|su -pa-. 
Katamesu sattasu? Sattasu bojjha~gesu -pa-. Katamesu aÔÔhasu? AÔÔhasu 
ariya-aÔÔha~gikamaggesu. Imesu kho Èvuso aÔÔhasu dhammesu bhikkhu 
sammÈ subhÈvitacitto sammÈ pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ abhisamecca 
diÔÔheva dhamme dukkhassantakaro hoti. “AÔÔha paÒhÈ aÔÔhuddesÈ aÔÔha 
veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ BhagavatÈ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 
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 “Nava paÒhÈ navuddesÈ navaveyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ 
BhagavatÈ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Navasu Èvuso dhammesu bhikkhu 
sammÈ nibbindamÈno sammÈ virajjamÈno sammÈ vimuccamÈno sammÈ 
pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ abhisamecca diÔÔheva dhamme 
dukkhassantakaro hoti. Katamesu navasu? Navasu sattÈvÈsesu. Imesu kho 
Èvuso navasu dhammesu bhikkhu sammÈ nibbindamÈno sammÈ virajjamÈno 
sammÈ vimuccamÈno sammÈ pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ abhisamecca 
diÔÔheva dhamme dukkhassantakaro hoti. “Nava paÒhÈ navuddesÈ nava 
veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ BhagavatÈ idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 

 “Dasa paÒhÈ dasuddesÈ dasa veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ 
BhagavatÈ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Dasasu Èvuso dhammesu bhikkhu 
sammÈ subhÈvitacitto sammÈ pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ abhisamecca 
diÔÔheva dhamme dukkhassantakaro hoti. Katamesu dasasu? Dasasu kusalesu 
kammapathesu. Imesu kho Èvuso dasasu dhammesu bhikkhu sammÈ 
subhÈvitacitto sammÈ pariyantadassÈvÊ sammadatthaÑ abhisamecca diÔÔheva 
dhamme dukkhassantakaro hoti. “Dasa paÒhÈ dasuddesÈ dasa 
veyyÈkaraÓÈnÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ BhagavatÈ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 

 Iti kho Èvuso yaÑ taÑ vuttaÑ BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitÈsu 
mahÈpaÒhÈsu “eko paÒho eko uddeso ekaÑ veyyÈkaraÓaÑ -pa- dasa paÒhÈ 
dasuddesÈ dasa veyyÈkaraÓÈnÊ”ti. Imassa kho ahaÑ Èvuso BhagavatÈ 
saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmi. Œka~khamÈnÈ ca 
pana tumhe Èvuso BhagavantaÒÒeva upasa~kamitvÈ etamatthaÑ 
paÔipuccheyyÈtha. YathÈ vo1 BhagavÈ byÈkaroti, tathÈ naÑ dhÈreyyÈthÈti. 
“EvaÑ ayye”ti kho Kaja~galakÈ upÈsakÈ Kaja~galikÈya kho bhikkhuniyÈ 
bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ Kaja~galikaÑ bhikkhuniÑ 
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ 
nisinnÈ kho Kaja~galakÈ upÈsakÈ yÈvatako ahosi Kaja~galikÈya bhikkhuniyÈ 
saddhiÑ kathÈsallÈpo, taÑ sabbaÑ Bhagavato ÈrocesuÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. YathÈ kho (Ka), yathÈ no (bah|su) upari 441-2, 466-8 piÔÔhesu pana pÈÔhabhedo 

natthi. 
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 SÈdhu sÈdhu gahapatayo, paÓÉitÈ gahapatayo Kaja~galikÈ bhikkhunÊ, 
mahÈpaÒÒÈ gahapatayo Kaja~galikÈ bhikkhunÊ, maÒcepi tumhe gahapatayo 
upasa~kamitvÈ etamatthaÑ paÔipuccheyyÈtha. Ahampi cetaÑ evamevaÑ1 
byÈkareyyaÑ, yathÈ taÑ Kaja~galikÈya bhikkhuniyÈ byÈkataÑ. Eso ceva 
tassa2 attho, evaÒca naÑ dhÈreyyÈthÈti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. PaÔhamakosalasutta 

 29. YÈvatÈ bhikkhave KÈsikosalÈ, yÈvatÈ raÒÒo Pasenadissa Kosalassa 
vijitaÑ3, rÈjÈ tattha Pasenadi Kosalo aggamakkhÈyati. RaÒÒopi kho 
bhikkhave Pasenadissa Kosalassa attheva aÒÒathattaÑ, atthi vipariÓÈmo. 
EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako tasmimpi nibbindati, tasmiÑ 
nibbindanto agge virajjati, pageva hÊnasmiÑ. (1) 

 YÈvatÈ bhikkhave candimas|riyÈ pariharanti disÈ bhanti virocamÈnÈ, 
tÈva sahassadhÈ loko. TasmiÑ sahassadhÈ loke sahassaÑ candÈnaÑ 
sahassaÑ s|riyÈnaÑ4 sahassaÑ SinerupabbatarÈjÈnaÑ sahassaÑ 
JambudÊpÈnaÑ sahassaÑ AparagoyÈnÈnaÑ sahassaÑ Uttarakur|naÑ 
sahassaÑ PubbavidehÈnaÑ cattÈri mahÈsamuddasahassÈni cattÈri 
mahÈrÈjasahassÈni sahassaÑ CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ sahassaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ 
sahassaÑ YÈmÈnaÑ sahassaÑ TusitÈnaÑ sahassaÑ NimmÈnaratÊnaÑ 
sahassaÑ ParanimmitavasavattÊnaÑ sahassaÑ brahmalokÈnaÑ. YÈvatÈ 
bhikkhave sahassÊ lokadhÈtu, mahÈbrahmÈ tattha aggamakkhÈyati. 
MahÈbrahmunopi kho bhikkhave attheva aÒÒathattaÑ, atthi vipariÓÈmo. 
EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako tasmimpi nibbindati, tasmiÑ 
nibbindanto agge virajjati, pageva hÊnasmiÑ. (2) 

 Hoti so bhikkhave samayo, yaÑ ayaÑ loko saÑvaÔÔati, saÑvaÔÔamÈne 
bhikkhave loke yebhuyyena sattÈ ŒbhassarasaÑvattanikÈ5 bhavanti. Te 
tattha honti manomayÈ pÊtibhakkhÈ sayaÑpabhÈ antalikkhecarÈ 
subhaÔÔhÈyino ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ tiÔÔhanti. SaÑvaÔÔamÈne bhikkhave 
loke 
______________________________________________________________ 
 1. Evameva (Ka) Ma 1. 161 piÔÔhÈdÊsu passitabbaÑ. 
 2. Eso cevetassa (Ma 161 piÔÔhÈdÊsu.) 3. Vijite (SÊ, Ka) 
 4. SuriyÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 5. ŒbhassaravattanikÈ (SÊ, SyÈ) 
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ÈbhassarÈ devÈ aggamakkhÈyanti, ŒbhassarÈnampi kho bhikkhave devÈnaÑ 
attheva aÒÒathattaÑ, atthi vipariÓÈmo. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ 
ariyasÈvako tasmimpi nibbindati, tasmiÑ nibbindanto agge virajjati, pageva 
hÊnasmiÑ. (3) 

 + DasayimÈni bhikkhave kasiÓÈyatanÈni. KatamÈni dasa? 
PathavÊkasiÓameko saÒjÈnÈti uddhaÑ adho tiriyaÑ advayaÑ appamÈÓaÑ. 
ŒpokasiÓameko saÒjÈnÈti -pa-. TejokasiÓameko saÒjÈnÈti. VÈyokasiÓameko 
saÒjÈnÈti. NÊlakasiÓameko saÒjÈnÈti. PÊtakasiÓameko saÒjÈnÈti. 
LohitakasiÓameko saÒjÈnÈti. OdÈtakasiÓameko saÒjÈnÈti. ŒkÈsakasiÓameko 
saÒjÈnÈti. ViÒÒÈÓakasiÓameko saÒjÈnÈti. UddhaÑ adho tiriyaÑ advayaÑ 
appamÈÓaÑ. ImÈni kho bhikkhave dasa kasiÓÈyatanÈni. 

 EtadaggaÑ bhikkhave imesaÑ dasannaÑ kasiÓÈyatanÈnaÑ, yadidaÑ 
viÒÒÈÓakasiÓaÑ eko saÒjÈnÈti uddhaÑ adho tiriyaÑ advayaÑ appamÈÓaÑ. 
EvaÑsaÒÒinopi kho bhikkhave santi sattÈ. EvaÑsaÒÒÊnampi kho bhikkhave 
sattÈnaÑ attheva aÒÒathattaÑ, atthi vipariÓÈmo. EvaÑ passaÑ bhikkhave 
sutavÈ ariyasÈvako tasmimpi nibbindati, tasmiÑ nibbindanto agge virajjati, 
pageva hÊnasmiÑ. (4) 

 * AÔÔhimÈni bhikkhave abhibhÈyatanÈni. KatamÈni aÔÔha? AjjhattaÑ 
r|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni suvaÓÓadubbaÓÓÈni, tÈni 
abhibhuyya “jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti. IdaÑ paÔhamaÑ 
abhibhÈyatanaÑ. 

 AjjhattaÑ r|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni 
suvaÓÓadubbaÓÓÈni, tÈni abhibhuyya “jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti. 
IdaÑ dutiyaÑ abhibhÈyatanaÑ. 

 AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni 
suvaÓÓadubbaÓÓÈni, tÈni abhibhuyya “jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti. 
IdaÑ tatiyaÑ abhibhÈyatanaÑ. 
______________________________________________________________ 
  + HeÔÔhÈ 293 piÔÔhepi. * DÊ 3. 215, 250, heÔÔhÈ 125 piÔÔhesupi. 
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 AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni 
suvaÓÓadubbaÓÓÈni, tÈni abhibhuyya “jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti. 
IdaÑ catutthaÑ abhibhÈyatanaÑ. 

 AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati nÊlÈni nÊlavaÓÓÈni 
nÊlanidassanÈni nÊlanibhÈsÈni. SeyyathÈpi nÈma umÈpupphaÑ nÊlaÑ 
nÊlavaÓÓaÑ nÊlanidassanaÑ nÊlanibhÈsaÑ. SeyyathÈ vÈ pana taÑ vatthaÑ 
BÈrÈÓaseyyakaÑ ubhatobhÈgavimaÔÔhaÑ nÊlaÑ nÊlavaÓÓaÑ nÊlanidassanaÑ 
nÊlanibhÈsaÑ. EvamevaÑ ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati 
nÊlÈni nÊlavaÓÓÈni nÊlanidassanÈni nÊlanibhÈsÈni, tÈni abhibhuyya “jÈnÈmi 
passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti. IdaÑ paÒcamaÑ abhibhÈyatanaÑ. 

 AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati pÊtÈni pÊtavaÓÓÈni 
pÊtanidassanÈni pÊtanibhÈsÈni. SeyyathÈpi nÈma kaÓikÈrapupphaÑ pÊtaÑ 
pÊtavaÓÓaÑ pÊtanidassanaÑ pÊtanibhÈsaÑ. SeyyathÈ vÈ pana taÑ vatthaÑ 
BÈrÈÓaseyyakaÑ ubhatobhÈgavimaÔÔhaÑ pÊtaÑ pÊtavaÓÓaÑ pÊtanidassanaÑ 
pÊtanibhÈsaÑ. EvamevaÑ ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati 
pÊtÈni pÊtavaÓÓÈni pÊtanidassanÈni pÊtanibhÈsÈni, tÈni abhibhuyya “jÈnÈmi 
passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti. IdaÑ chaÔÔhaÑ abhibhÈyatanaÑ. 

 AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati lohitakÈni 
lohitakavaÓÓÈni lohitakanidassanÈni lohitakanibhÈsÈni. SeyyathÈpi nÈma 
bandhujÊvakapupphaÑ lohitakaÑ lohitakavaÓÓaÑ lohitakanidassanaÑ 
lohitakanibhÈsaÑ. SeyyathÈ vÈ pana taÑ vatthaÑ BÈrÈÓaseyyakaÑ 
ubhatobhÈgavimaÔÔhaÑ lohitakaÑ lohitakavaÓÓaÑ lohitakanidassanaÑ 
lohitakanibhÈsaÑ. EvamevaÑ ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni 
passati lohitakÈni lohitakavaÓÓÈni lohitakanidassanÈni lohitakanibhÈsÈni tÈni 
abhibhuyya “jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti. IdaÑ sattamaÑ 
abhibhÈyatanaÑ. 

 AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati odÈtÈni odÈtavaÓÓÈni 
odÈtanidassanÈni odÈtanibhÈsÈni. SeyyathÈpi nÈma osadhitÈrakÈ odÈtÈ 
odÈtavaÓÓÈ odÈtanidassanÈ odÈtanibhÈsÈ. 
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SeyyathÈ vÈ pana taÑ vatthaÑ BÈrÈÓaseyyakaÑ ubhatobhÈgavimaÔÔhaÑ 
odÈtaÑ odÈtavaÓÓaÑ odÈtanidassanaÑ odÈtanibhÈsaÑ. EvamevaÑ ajjhattaÑ 
ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati odÈtÈni odÈtavaÓÓÈni 
odÈtanidassanÈni odÈtanibhÈsÈni, tÈni abhibhuyya “jÈnÈmi passÈmÊ”ti 
evaÑsaÒÒÊ hoti. IdaÑ aÔÔhamaÑ abhibhÈyatanaÑ. ImÈni kho bhikkhave aÔÔha 
abhibhÈyatanÈni. 

 EtadaggaÑ bhikkhave imesaÑ aÔÔhannaÑ abhibhÈyatanÈnaÑ, yadidaÑ 
ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati odÈtÈni odÈtavaÓÓÈni 
odÈtanidassanÈni odÈtanibhÈsÈni, tÈni abhibhuyya “jÈnÈmi passÈmÊ”ti 
evaÑsaÒÒÊ hoti. EvaÑsaÒÒinopi kho bhikkhave santi sattÈ. EvaÑsaÒÒÊnampi 
kho bhikkhave sattÈnaÑ attheva aÒÒathattaÑ, atthi vipariÓÈmo. EvaÑ 
passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako tasmimpi nibbindati, tasmiÑ 
nibbindanto agge virajjati, pageva hÊnasmiÑ. (5) 

 Catasso imÈ bhikkhave paÔipadÈ. KatamÈ catasso? DukkhÈ paÔipadÈ 
dandhÈbhiÒÒÈ dukkhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ sukhÈ paÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ 
sukhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ. ImÈ kho bhikkhave catasso paÔipadÈ. 

 EtadaggaÑ bhikkhave imÈsaÑ catunnaÑ paÔipadÈnaÑ, yadidaÑ sukhÈ 
paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ. EvaÑpaÔipannÈpi kho bhikkhave santi sattÈ. 
EvaÑpaÔipannÈnampi kho bhikkhave sattÈnaÑ attheva aÒÒathattaÑ, atthi 
vipariÓÈmo. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako tasmimpi 
nibbindati, tasmiÑ nibbindanto agge virajjati, pageva hÊnasmiÑ. (6) 

 Catasso imÈ bhikkhave saÒÒÈ. KatamÈ catasso? Parittameko saÒjÈnÈti, 
Mahaggatameko saÒjÈnÈti, appamÈÓameko saÒjÈnÈti, “natthi kiÒcÊ”ti 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanameko saÒjÈnÈti. ImÈ kho bhikkhave catasso saÒÒÈ. 

 EtadaggaÑ bhikkhave imÈsaÑ catunnaÑ saÒÒÈnaÑ, yadidaÑ “natthi 
kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanameko saÒjÈnÈti. EvaÑsaÒÒinopi kho bhikkhave 
santi sattÈ. EvaÑsaÒÒÊnampi kho bhikkhave sattÈnaÑ attheva aÒÒathattaÑ, 
atthi vipariÓÈmo. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako tasmimpi 
nibbindati, tasmiÑ nibbindanto agge virajjati, pageva hÊnasmiÑ. (7) 
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 EtadaggaÑ bhikkhave bÈhirakÈnaÑ diÔÔhigatÈnaÑ “yadidaÑ no cassaÑ 
no ca me siyÈ, na bhavissÈmi na me bhavissatÊ”ti. EvaÑdiÔÔhino bhikkhave 
etaÑ pÈÔika~khaÑ “yÈ cÈyaÑ bhave appaÔikulyatÈ, sÈ cassa na bhavissati, yÈ 
cÈyaÑ bhavanirodhe pÈÔikulyatÈ, sÈ cassa na bhavissatÊ”ti. EvaÑdiÔÔhinopi 
kho bhikkhave santi sattÈ. EvaÑdiÔÔhÊnampi kho bhikkhave sattÈnaÑ attheva 
aÒÒathattaÑ, atthi vipariÓÈmo. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako 
tasmimpi nibbindati, tasmiÑ nibbindanto agge virajjati, pageva hÊnasmiÑ. 
(8) 

 Santi bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ paramatthavisuddhiÑ paÒÒÈpenti. 
EtadaggaÑ bhikkhave paramatthavisuddhiÑ paÒÒapentÈnaÑ, yadidaÑ 
sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
upasampajja viharati. Te tadabhiÒÒÈya tassa sacchikiriyÈya dhammaÑ 
desenti. EvaÑvÈdinopi kho bhikkhave santi sattÈ. EvaÑvÈdÊnampi kho 
bhikkhave sattÈnaÑ attheva aÒÒathattaÑ, atthi vipariÓÈmo. EvaÑ passaÑ 
bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako tasmimpi nibbindati, tasmiÑ nibbindanto 
agge virajjati, pageva hÊnasmiÑ. (9) 

 Santi bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ paramadiÔÔhadhammanibbÈnaÑ 
paÒÒÈpenti. EtadaggaÑ bhikkhave paramadiÔÔhadhammanibbÈnaÑ 
paÒÒapentÈnaÑ, yadidaÑ channaÑ phassÈyatanÈnaÑ samudayaÒca 
attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ viditvÈ 
anupÈdÈ vimokkho. EvaÑvÈdiÑ kho maÑ bhikkhave evamakkhÈyiÑ eke 
samaÓabrÈhmaÓÈ asatÈ tucchÈ musÈ abh|tena abbhÈcikkhanti “samaÓo 
Gotamo na kÈmÈnaÑ pariÒÒaÑ paÒÒÈpeti, na r|pÈnaÑ pariÒÒaÑ paÒÒÈpeti, 
na vedanÈnaÑ pariÒÒaÑ paÒÒÈpetÊ”ti. KÈmÈnaÒcÈhaÑ bhikkhave pariÒÒaÑ 
paÒÒÈpemi, r|pÈnaÒca pariÒÒaÑ paÒÒÈpemi, vedanÈnaÒca pariÒÒaÑ 
paÒÒÈpemi, diÔÔheva dhamme nicchÈto nibbhuto sÊtibh|to anupÈdÈ 
parinibbÈnaÑ paÒÒÈpemÊ”ti. (10).  . NavamaÑ. 
 

10. Dutiyakosalasutta 

 30. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
uyyodhikÈ nivatto hoti vijitasa~gÈmo laddhÈdhippÈyo. Atha kho rÈjÈ 
Pasenadi Kosalo yena ÈrÈmo tena pÈyÈsi, yÈvatikÈ yÈnassa bh|mi yÈnena 
gantvÈ yÈnÈ paccorohitvÈ pattikova ÈrÈmaÑ pÈvisi. Tena kho pana 
samayena sambahulÈ 
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bhikkh| abbhokÈse ca~kamanti. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo yena te 
bhikkh| tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ te bhikkh| etadavoca “kahaÑ nu 
kho bhante BhagavÈ etarahi viharati ArahaÑ SammÈsambuddho, 
dassanakÈmÈ hi mayaÑ bhante taÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ 
SammÈsambuddhan”ti. Eso mahÈrÈja vihÈro saÑvutadvÈro, tena appasaddo 
upasa~kamitvÈ ataramÈno ÈlindaÑ pavisitvÈ ukkÈsitvÈ aggaÄaÑ ÈkoÔehi, 
vivarissati te BhagavÈ dvÈranti. 

 Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo yena so vihÈro saÑvutadvÈro, tena 
appasaddo upasa~kamitvÈ ataramÈno ÈlindaÑ pavisitvÈ ukkÈsitvÈ aggaÄaÑ 
ÈkoÔesi, vivari BhagavÈ dvÈraÑ. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo vihÈraÑ 
pavisitvÈ Bhagavato pÈdesu sirasÈ nipatitvÈ Bhagavato pÈdÈni mukhena ca 
paricumbati, pÈÓÊhi ca parisambÈhati, nÈmaÒca sÈveti “rÈjÈhaÑ bhante 
Pasenadi Kosalo, rÈjÈhaÑ bhante Pasenadi Kosalo”ti. 

 KaÑ pana tvaÑ mahÈrÈja atthavasaÑ sampassamÈno imasmiÑ sarÊre 
evar|paÑ paramanipaccakÈraÑ karosi, mett|pahÈraÑ upadaÑsesÊti. 
KataÒÒutaÑ kho ahaÑ bhante kataveditaÑ sampassamÈno Bhagavati 
evar|paÑ paramanipaccakÈraÑ karomi, mett|pahÈraÑ upadaÑsemi. 

 BhagavÈ hi bhante bahujanahitÈya paÔipanno bahujanasukhÈya, bahuno 
janassa ariye ÒÈye patiÔÔhÈpitÈ yadidaÑ kalyÈÓadhammatÈya 
kusaladhammatÈya. Yampi bhante BhagavÈ bahujanahitÈya paÔipanno 
bahujanasukhÈya, bahuno janassa ariye ÒÈye patiÔÔhÈpitÈ yadidaÑ 
kalyÈÓadhammatÈya kusaladhammatÈya, idampi kho ahaÑ bhante 
atthavasaÑ sampassamÈno Bhagavati evar|paÑ paramanipaccakÈraÑ 
karomi, mett|pahÈraÑ upadaÑsemi. (1) 

 Puna caparaÑ bhante BhagavÈ sÊlavÈ vuddhasÊlo ariyasÊlo kusalasÊlo 
kusalasÊlena samannÈgato. Yampi bhante BhagavÈ sÊlavÈ vuddhasÊlo 
ariyasÊlo kusalasÊlo kusalasÊlena samannÈgato, idampi kho ahaÑ bhante 
atthavasaÑ sampassamÈno Bhagavati evar|paÑ paramanipaccakÈraÑ 
karomi, mett|pahÈraÑ upadaÑsemi. (2) 
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 Puna caparaÑ bhante BhagavÈ dÊgharattaÑ ÈraÒÒiko 
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevati. Yampi bhante BhagavÈ 
dÊgharattaÑ ÈraÒÒiko araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevati, 
idampi kho ahaÑ bhante atthavasaÑ sampassamÈno Bhagavati evar|paÑ 
paramanipaccakÈraÑ karomi, mett|pahÈraÑ upadaÑsemi. (3) 

 Puna caparaÑ bhante BhagavÈ santuÔÔho itarÊtaracÊvarapiÓÉapÈta-
senÈsanagilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈrena. Yampi bhante BhagavÈ 
santuÔÔho itarÊtaracÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnapaccayabhesajja-
parikkhÈrena, idampi kho ahaÑ bhante atthavasaÑ sampassamÈno 
Bhagavati evar|paÑ paramanipaccakÈraÑ karomi, mett|pahÈraÑ 
upadaÑsemi. (4) 

 Puna caparaÑ bhante BhagavÈ Èhuneyyo pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo 
aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Yampi bhante BhagavÈ 
Èhuneyyo pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ 
lokassa, idampi kho ahaÑ bhante atthavasaÑ sampassamÈno Bhagavati 
evar|paÑ paramanipaccakÈraÑ karomi, mett|pahÈraÑ upadaÑsemi. (5) 

 Puna caparaÑ bhante BhagavÈ yÈyaÑ kathÈ abhisallekhikÈ 
cetovivaraÓasappÈyÈ. SeyyathidaÑ, appicchakathÈ santuÔÔhikathÈ 
pavivekakathÈ asaÑsaggakathÈ vÊriyÈrambhakathÈ sÊlakathÈ samÈdhikathÈ 
paÒÒÈkathÈ vimuttikathÈ vimuttiÒÈÓadassanakathÈ, evar|pÈya kathÈya 
nikÈmalÈbhÊ akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. Yampi bhante BhagavÈ yÈyaÑ kathÈ 
abhisallekhikÈ cetovivaraÓasappÈyÈ. SeyyathidaÑ, appicchakathÈ -pa- 
vimuttiÒÈÓadassanakathÈ, evar|pÈya kathÈya nikÈmalÈbhÊ akicchalÈbhÊ 
akasiralÈbhÊ, idampi kho ahaÑ bhante atthavasaÑ sampassamÈno Bhagavati 
evar|paÑ paramanipaccakÈraÑ karomi, mett|pahÈraÑ upadaÑsemi. (6) 

 Puna caparaÑ bhante BhagavÈ catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. 
Yampi bhante BhagavÈ catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ, 
idampi kho ahaÑ bhante atthavasaÑ sampassamÈno Bhagavati evar|paÑ 
paramanipaccakÈraÑ karomi, mett|pahÈraÑ upadaÑsemi. (7) 
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 Puna caparaÑ bhante BhagavÈ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. 
SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo tissopi jÈtiyo catassopi jÈtiyo 
paÒcapi jÈtiyo dasapi jÈtiyo vÊsampi jÈtiyo tiÑsampi jÈtiyo cattÈlÊsampi 
jÈtiyo paÒÒÈsampi jÈtiyo jÈtisatampi jÈtisahassampi jÈtisatasahassampi 
anekepi saÑvaÔÔakappe anekepi vivaÔÔakappe anekepi saÑvaÔÔavivaÔÔakappe 
“amutrÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro 
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto amutra 
udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro 
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto 
idh|papanno”ti. Iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarati. Yampi bhante BhagavÈ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. 
SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ 
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. Idampi kho ahaÑ bhante atthavasaÑ 
sampassamÈno Bhagavati evar|paÑ paramanipaccakÈraÑ karomi, 
mett|pahÈraÑ upadaÑsemi. (8)  

 Puna caparaÑ bhante BhagavÈ dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈti “ime vata 
bhonto sattÈ kÈyaduccaritena samannÈgatÈ vacÊduccaritena samannÈgatÈ 
manoduccaritena samannÈgatÈ ariyÈnaÑ upavÈdakÈ micchÈdiÔÔhikÈ 
micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannÈ. Ime vÈ pana bhonto sattÈ 
kÈyasucaritena samannÈgatÈ vacÊsucaritena samannÈgatÈ manosucaritena 
samannÈgatÈ ariyÈnaÑ anupavÈdakÈ sammÈdiÔÔhikÈ sammÈdiÔÔhikamma-
samÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapannÈ”ti. Iti dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena satte 
passati -pa- yathÈkamm|page satte pajÈnÈti. Yampi bhante BhagavÈ dibbena 
cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena -pa- yathÈkamm|page satte 
pajÈnÈti. Idampi kho ahaÑ bhante atthavasaÑ sampassamÈno Bhagavati 
evar|paÑ paramanipaccakÈraÑ karomi, mett|pahÈraÑ upadaÑsemi. (9)
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 Puna caparaÑ bhante BhagavÈ ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
viharati. Yampi bhante BhagavÈ ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ 
-pa- sacchikatvÈ upasampajja viharati, idampi kho ahaÑ bhante atthavasaÑ 
sampassamÈno Bhagavati evar|paÑ paramanipaccakÈraÑ karomi, 
mett|pahÈraÑ upadaÑsemi. (10) 

 Handa ca dÈni mayaÑ bhante gacchÈma, bahukiccÈ mayaÑ 
bahukaraÓÊyÈti. Yassa dÈni tvaÑ mahÈrÈja kÈlaÑ maÒÒasÊti. Atha kho rÈjÈ 
Pasenadi Kosalo uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
pakkÈmÊti.  . DasamaÑ. 

MahÈvaggo tatiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SÊhÈdhivutti KÈyena, Cundena KasiÓena ca. 
   KÈÄÊ ca dve MahÈpaÒhÈ, Kosalehi pare duveti. 

_____ 
 

4. UpÈlivagga 
 

1. UpÈlisutta 

 31. Atha kho ÈyasmÈ UpÈli yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ UpÈli BhagavantaÑ etadavoca “kati nu kho bhante 
atthavase paÔicca TathÈgatena sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ 
pÈtimokkhaÑ uddiÔÔhan”ti. 

 Dasa kho UpÈli atthavase paÔicca TathÈgatena sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ 
paÒÒattaÑ pÈtimokkhaÑ uddiÔÔhaÑ. Katame dasa? SaÑghasuÔÔhutÈya 
saÑghaphÈsutÈya dumma~k|naÑ puggalÈnaÑ niggahÈya pesalÈnaÑ 
bhikkh|naÑ phÈsuvihÈrÈya diÔÔhadhammikÈnaÑ ÈsavÈnaÑ saÑvarÈya 
samparÈyikÈnaÑ ÈsavÈnaÑ paÔighÈtÈya appasannÈnaÑ pasÈdÈya 
pasannÈnaÑ bhiyyobhÈvÈya saddhammaÔÔhitiyÈ vinayÈnuggahÈya. Ime kho 
UpÈli dasa atthavase paÔicca TathÈgatena sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ 
paÒÒattaÑ pÈmokkhaÑ uddiÔÔhanti.  . PaÔhamaÑ. 
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2. PÈtimokkhaÔÔhapanÈsutta 

 32. Kati nu kho bhante pÈtimokkhaÔÔhapanÈti. Dasa kho UpÈli 
pÈtimokkhaÔÔhapanÈ. Katame dasa? PÈrÈjiko tassaÑ parisÈyaÑ nisinno hoti, 
pÈrÈjikakathÈ vippakatÈ hoti, anupasampanno tassaÑ parisÈyaÑ nisinno 
hoti, anupasampannakathÈ vippakatÈ hoti, sikkhaÑ paccakkhÈtako tassaÑ 
parisÈyaÑ nisinno hoti, sikkhaÑ paccakkhÈtakakathÈ vippakatÈ hoti, 
paÓÉako tassaÑ parisÈyaÑ nisinno hoti, paÓÉakakathÈ vippakatÈ hoti, 
bhikkhunid|sako tassaÑ parisÈyaÑ nisinno hoti, bhikkhunid|sakakathÈ 
vippakatÈ hoti. Ime kho UpÈli dasa pÈtimokkhaÔÔhapanÈti.  . DutiyaÑ. 
 

3. UbbÈhikÈsutta 

 33. * Katihi nu kho bhante dhammehi samannÈgato bhikkhu ubbÈhikÈya 
sammannitabboti. Dasahi kho UpÈli dhammehi samannÈgato bhikkhu 
ubbÈhikÈya sammannitabbo. Katamehi dasahi? IdhupÈli bhikkhu 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 dhÈtÈ 
vacasÈ paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. UbhayÈni kho 
panassa pÈtimokkhÈni vitthÈrena svÈgatÈni honti suvibhattÈni suppavattÊni 
suvinicchitÈni suttaso anubyaÒjanaso, vinaye kho pana Ôhito hoti asaÑhÊro. 
PaÔibalo hoti ubho atthapaccatthike saÒÒÈpetuÑ paÒÒÈpetuÑ nijjhÈpetuÑ 
pekkhetuÑ pasÈdetuÑ. AdhikaraÓasamuppÈdav|pasamakusalo hoti. 
AdhikaraÓaÑ jÈnÈti. AdhikaraÓasamudayaÑ jÈnÈti. AdhikaraÓanirodhaÑ 
jÈnÈti. AdhikaraÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ jÈnÈti. Imehi kho UpÈli dasahi 
dhammehi samannÈgato bhikkhu ubbÈhikÈya sammannitabboti.  . TatiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 * Vi 4. 223 piÔÔhepi. 1. SatthÈ sabyaÒjanÈ (SÊ) evamuparipi. 
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4. UpasampadÈsutta 

 34. Katihi nu kho bhante dhammehi samannÈgatena bhikkhunÈ 
upasampÈdetabbanti. Dasahi kho UpÈli dhammehi samannÈgatena 
bhikkhunÈ upasampÈdetabbaÑ. Katamehi dasahi? IdhupÈli 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. 
PÈtimokkhaÑ kho panassa vitthÈrena svÈgataÑ hoti suvibhattaÑ 
suppavattaÑ suvinicchitaÑ suttaso anubyaÒjanaso. PaÔibalo hoti gilÈnaÑ 
upaÔÔhÈtuÑ vÈ upaÔÔhÈpetuÑ vÈ. PaÔibalo hoti anabhiratiÑ v|pakÈsetuÑ vÈ 
v|pakÈsÈpetuÑ vÈ. PaÔibalo hoti uppannaÑ kukkuccaÑ dhammato 
vinodetuÑ. PaÔibalo hoti uppannaÑ diÔÔhigataÑ dhammato vivecetuÑ. 
PaÔibalo hoti adhisÊle samÈdapetuÑ. PaÔibalo hoti adhicitte samÈdapetuÑ. 
PaÔibalo hoti adhipaÒÒÈya samÈdapetuÑ. Imehi kho UpÈli dasahi dhammehi 
samannÈgatena bhikkhunÈ upasampÈdetabbanti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Nissayasutta 

 35. Katihi nu kho bhante dhammehi samannÈgatena bhikkhunÈ nissayo 
dÈtabboti. Dasahi kho UpÈli dhammehi samannÈgatena bhikkhunÈ nissayo 
dÈtabbo. Katamehi dasahi? IdhupÈli bhikkhu sÊlavÈ hoti -pa- samÈdÈya 
sikkhati sikkhÈpadesu. Bahussuto hoti -pa- diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. 
PÈtimokkhaÑ kho panassa vitthÈrena svÈgataÑ hoti suvibhattaÑ 
suppavattaÑ suvinicchitaÑ suttaso anubyaÒjanaso. PaÔibalo hoti gilÈnaÑ 
upaÔÔhÈtuÑ vÈ upaÔÔhÈpetuÑ vÈ. PaÔibalo hoti anabhiratiÑ v|pakÈsetuÑ vÈ 
v|pakÈsÈpetuÑ vÈ. PaÔibalo hoti uppannaÑ kukkuccaÑ dhammato 
vinodetuÑ. PaÔibalo hoti uppannaÑ diÔÔhigataÑ dhammato vivecetuÑ. 
PaÔibalo hoti adhisÊle -pa- adhicitte. AdhipaÒÒÈya samÈdapetuÑ. Imehi kho 
UpÈli dasahi dhammehi samannÈgatena bhikkhunÈ nissayo dÈtabboti.  . 
PaÒcamaÑ. 
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6. SÈmaÓerasutta 

 36. Katihi nu kho bhante dhammehi samannÈgatena bhikkhunÈ 
sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabboti. Dasahi kho UpÈli dhammehi samannÈgatena 
bhikkhunÈ sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabbo. Katamehi dasahi? IdhupÈli bhikkhu 
sÊlavÈ hoti -pa- samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. Bahussuto hoti -pa- 
diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. PÈtimokkhaÑ kho panassa vitthÈrena svÈgataÑ hoti 
suvibhattaÑ suppavattaÑ suvinicchitaÑ suttaso anubyaÒjanaso. PaÔibalo hoti 
gilÈnaÑ upaÔÔhÈtuÑ vÈ upaÔÔhÈpetuÑ vÈ. PaÔibalo hoti anabhiratiÑ 
v|pakÈsetuÑ vÈ v|pakÈsÈpetuÑ vÈ. PaÔibalo hoti uppannaÑ kukkuccaÑ 
dhammato vinodetuÑ. PaÔibalo hoti uppannaÑ diÔÔhigataÑ dhammato 
vivecetuÑ. PaÔibalo hoti adhisÊle samÈdapetuÑ. PaÔibalo hoti adhicitte 
samÈdapetuÑ. PaÔibalo hoti adhipaÒÒÈya samÈdapetuÑ. Imehi kho UpÈli 
dasahi dhammehi samannÈgatena bhikkhunÈ sÈmaÓero upaÔÔhÈpetabboti.  . 
ChaÔÔhaÑ. 
 

7. SaÑghabhedasutta 

 37. “SaÑghabhedo saÑghabhedo”ti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho 
bhante saÑgho bhinno hotÊti. IdhupÈli bhikkh| adhammaÑ “dhammo”ti 
dÊpenti, dhammaÑ “adhammo”ti dÊpenti, avinayaÑ “vinayo”ti dÊpenti, 
vinayaÑ “avinayo”ti dÊpenti, abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatena “bhÈsitaÑ 
lapitaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, bhÈsitaÑ lapitaÑ TathÈgatena “abhÈsitaÑ 
alapitaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, anÈciÓÓaÑ TathÈgatena “ÈciÓÓaÑ 
TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, ÈciÓÓaÑ TathÈgatena “anÈciÓÓaÑ TathÈgatenÈ”ti 
dÊpenti, apaÒÒattaÑ TathÈgatena “paÒÒattaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, 
paÒÒattaÑ TathÈgatena “apaÒÒattaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti. Te imehi dasahi 
vatth|hi avakassanti apakassanti, Èveni1 kammÈni karonti, Èveni 
pÈtimokkhaÑ uddisanti. EttÈvatÈ kho UpÈli saÑgho bhinno hotÊti.  . 
SattamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒveniÑ (Vi 4. 368 piÔÔhe) ÈveÓi, ÈveÓikaÑ (Tattheva adholipi) 
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8. SaÑghasÈmaggÊsutta 

 38. * SaÑghasÈmaggÊ saÑghasÈmaggÊ”ti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu 
kho bhante saÑgho samaggo hotÊti. IdhupÈli bhikkh| adhammaÑ 
“adhammo”ti dÊpenti, dhammaÑ “dhammo”ti dÊpenti, avinayaÑ “avinayo”ti 
dÊpenti, vinayaÑ “vinayo”ti dÊpenti, abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatena 
“abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, bhÈsitaÑ lapitaÑ TathÈgatena 
“bhÈsitaÑ lapitaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, anÈciÓÓaÑ TathÈgatena 
“anÈciÓÓaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, ÈciÓÓaÑ TathÈgatena “ÈciÓÓaÑ 
TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, apaÒÒattaÑ TathÈgatena “apaÒÒattaÑ TathÈgatenÈ”ti 
dÊpenti, paÒÒattaÑ TathÈgatena “paÒÒattaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti. Te imehi 
dasahi vatth|hi na avakassanti na apakassanti, na Èveni kammÈni karonti, na 
Èveni pÈtimokkhaÑ uddisanti. EttÈvatÈ kho UpÈli saÑgho samaggo hotÊti.  . 
AÔÔhamaÑ. 
 

9. PaÔhama-Ènandasutta 

 39. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “saÑghabhedo 
saÑghabhedo”ti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante saÑgho bhinno 
hotÊti. IdhÈnanda bhikkh| adhammaÑ “dhammo”ti dÊpenti, dhammaÑ 
“adhammo”ti dÊpenti, avinayaÑ “vinayo”ti dÊpenti -pa- paÒÒattaÑ 
TathÈgatena “apaÒÒattaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti. Te imehi dasahi vatth|hi 
avakassanti apakassanti, Èveni kammÈni karonti, Èveni pÈtimokkhaÑ 
uddisanti. EttÈvatÈ kho Œnanda saÑgho bhinno hotÊti. 

 SamaggaÑ pana bhante saÑghaÑ bhinditvÈ kiÑ so pasavatÊti. 
KappaÔÔhikaÑ Œnanda kibbisaÑ pasavatÊti. KiÑ pana bhante kappaÔÔhikaÑ 
kibbisanti. KappaÑ Œnanda nirayamhi paccatÊti. 

  ŒpÈyiko nerayiko, kappaÔÔho saÑghabhedako.  
  Vaggarato adhammaÔÔho, yogakkhemÈ padhaÑsati.  
  SaÑghaÑ samaggaÑ bhinditvÈ1,  
  KappaÑ nirayamhi paccatÊti.  . NavamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 * Vi 4. 368 piÔÔhepi. 
 1. BhetvÈna (SÊ, SyÈ), bhitvÈna (Ka) Vi 4. 369; Khu 1. 203; Abhi 4. 346 piÔÔhesupi.
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10. Dutiya-Ènandasutta 

 40. “SaÑghasÈmaggÊ saÑghasÈmaggÊ”ti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho 
bhante saÑgho samaggo hotÊti. IdhÈnanda bhikkh| adhammaÑ 
“adhammo”ti dÊpenti, dhammaÑ “dhammo”ti dÊpenti, avinayaÑ “avinayo”ti 
dÊpenti, vinayaÑ “vinayo”ti dÊpenti, abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatena 
“abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, bhÈsitaÑ lapitaÑ TathÈgatena 
“bhÈsitaÑ lapitaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, anÈciÓÓaÑ TathÈgatena 
“anÈciÓÓaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, ÈciÓÓaÑ TathÈgatena “ÈciÓÓaÑ 
TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, apaÒÒattaÑ TathÈgatena “apaÒÒattaÑ TathÈgatenÈ”ti 
dÊpenti, paÒÒattaÑ TathÈgatena “paÒÒattaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti. Te imehi 
dasahi vatth|hi na avakassanti na apakassanti, na Èveni kammÈni karonti, na 
Èveni pÈtimokkhaÑ uddisanti. EttÈvatÈ kho Œnanda saÑgho samaggo hotÊti. 

 BhinnaÑ pana bhante saÑghaÑ samaggaÑ katvÈ kiÑ so pasavatÊti. 
BrahmaÑ Œnanda puÒÒaÑ pasavatÊti. KiÑ pana bhante brahmaÑ puÒÒanti. 
KappaÑ Œnanda saggamhi modatÊti. 

 SukhÈ saÑghassa sÈmaggÊ, samaggÈnaÒca anuggaho. 
 Samaggarato dhammaÔÔho, yogakkhemÈ na dhaÑsati. 
 SaÑghaÑ samaggaÑ katvÈna, kappaÑ saggamhi modatÊti.  . DasamaÑ. 

UpÈlivaggo catuttho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   UpÈli ®hapanÈ UbbÈho, UpasampadanissayÈ. 
   SÈmaÓero ca dve BhedÈ, Œnandehi pare duveti. 

_____ 
 

5. Akkosavagga 
 

1. VivÈdasutta 

 41. Atha kho ÈyasmÈ UpÈli yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno  
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kho ÈyasmÈ UpÈli BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko 
paccayo, yena saÑghe bhaÓÉanakalahaviggahavivÈdÈ uppajjanti, bhikkh| ca 
na phÈsu1 viharantÊ”ti. IdhupÈli bhikkh| adhammaÑ “dhammo”ti dÊpenti, 
dhammaÑ “adhammo”ti dÊpenti, avinayaÑ “vinayo”ti dÊpenti, vinayaÑ 
“avinayo”ti dÊpenti, abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatena “bhÈsitaÑ lapitaÑ 
TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, bhÈsitaÑ lapitaÑ TathÈgatena “abhÈsitaÑ alapitaÑ 
TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, anÈciÓÓaÑ TathÈgatena “ÈciÓÓaÑ TathÈgatenÈ”ti 
dÊpenti, ÈciÓÓaÑ TathÈgatena “anÈciÓÓaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, 
apaÒÒattaÑ TathÈgatena “paÒÒattaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, paÒÒattaÑ 
TathÈgatena “apaÒÒattaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti. AyaÑ kho UpÈli hetu 
ayaÑ paccayo, yena saÑghe bhaÓÉanakalahaviggahavivÈdÈ uppajjanti, 
bhikkh| ca na phÈsu viharantÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. PaÔhamavivÈdam|lasutta 

 42. Kati nu kho bhante vivÈdam|lÈnÊti. Dasa kho UpÈli vivÈdam|lÈni. 
KatamÈni dasa? IdhupÈli bhikkh| adhammaÑ “dhammo”ti dÊpenti, 
dhammaÑ “adhammo”ti dÊpenti, avinayaÑ “vinayo”ti dÊpenti, vinayaÑ 
“avinayo”ti dÊpenti, abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatena “bhÈsitaÑ lapitaÑ 
TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, bhÈsitaÑ lapitaÑ TathÈgatena “abhÈsitaÑ alapitaÑ 
TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, anÈciÓÓaÑ TathÈgatena “ÈciÓÓaÑ TathÈgatenÈ”ti 
dÊpenti, ÈciÓÓaÑ TathÈgatena “anÈciÓÓaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, 
apaÒÒattaÑ TathÈgatena “paÒÒattaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti, paÒÒattaÑ 
TathÈgatena “apaÒÒattaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti. ImÈni kho UpÈli dasa 
vivÈdam|lÈnÊti.  . DutiyaÑ. 
 

 3. DutiyavivÈdam|lasutta 

 43. Kati nu kho bhante vivÈdam|lÈnÊti. Dasa kho UpÈli vivÈdam|lÈni. 
KatamÈni dasa? IdhupÈli bhikkh| anÈpattiÑ “ÈpattÊ”ti dÊpenti, ÈpattiÑ 
“anÈpattÊ”ti dÊpenti, lahukaÑ ÈpattiÑ “garukÈpattÊ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. PhÈsuÑ (?) 
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dÊpenti, garukaÑ ÈpattiÑ “lahukÈpattÊ”ti dÊpenti, duÔÔhullaÑ ÈpattiÑ 
“aduÔÔhullÈpattÊ”ti dÊpenti, aduÔÔhullaÑ ÈpattiÑ “duÔÔhullÈpattÊ”ti dÊpenti, 
sÈvasesaÑ ÈpattiÑ “anavasesÈpattÊ”ti dÊpenti, anavasesaÑ ÈpattiÑ 
“sÈvasesÈpattÊ”ti dÊpenti, sappaÔikammaÑ ÈpattiÑ “appaÔikammÈpattÊ”ti 
dÊpenti, appaÔikammaÑ ÈpattiÑ “sappaÔikammÈpattÊ”ti dÊpenti. ImÈni kho 
UpÈli dasa vivÈdam|lÈnÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. KusinÈrasutta 

 44. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ KusinÈrÈyaÑ viharati baliharaÓe 
vanasaÓÉe. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti. 
“Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 * Codakena bhikkhave bhikkhunÈ paraÑ codetukÈmena paÒca dhamme 
ajjhattaÑ paccavekkhitvÈ paÒca dhamme ajjhattaÑ upaÔÔhÈpetvÈ paro 
codetabbo. Katame paÒca dhammÈ ajjhattaÑ paccavekkhitabbÈ? Codakena 
bhikkhave bhikkhunÈ paraÑ codetukÈmena evaÑ paccavekkhitabbaÑ 
“parisuddhakÈyasamÈcÈro nu khomhi, parisuddhenamhi kÈyasamÈcÈrena 
samannÈgato acchiddena appaÔimaÑsena, saÑvijjati nu kho me eso dhammo 
udÈhu no”ti. No ce bhikkhave bhikkhu parisuddhakÈyasamÈcÈro hoti 
parisuddhena kÈyasamÈcÈrena samannÈgato acchiddena appaÔimaÑsena, 
tassa bhavanti vattÈro “i~gha tÈva ÈyasmÈ kÈyikaÑ sikkhass|”ti. Itissa 
bhavanti vattÈro. 

 Puna caparaÑ bhikkhave codakena bhikkhunÈ paraÑ codetukÈmena 
evaÑ paccavekkhitabbaÑ “parisuddhavacÊsamÈcÈro nu khomhi, 
parisuddhenamhi vacÊsamÈcÈrena samannÈgato acchiddena appaÔimaÑsena, 
saÑvijjati nu kho me eso dhammo udÈhu no”ti. No ce bhikkhave bhikkhu 
parisuddhavacÊsamÈcÈro hoti parisuddhena vacÊsamÈcÈrena samannÈgato 
acchiddena appaÔimaÑsena, tassa bhavanti vattÈro “i~gha tÈva ÈyasmÈ 
vÈcasikaÑ sikkhass|”ti. itissa bhavanti vattÈro. 

 Puna caparaÑ bhikkhave codakena bhikkhunÈ paraÑ codetukÈmena 
evaÑ paccavekkhitabbaÑ “mettaÑ nu kho me cittaÑ paccupaÔÔhitaÑ 
sabrahmacÈrÊsu anÈghÈtaÑ saÑvijjati nu kho me eso dhammo udÈhu no”ti. 
No ce bhikkhave 
______________________________________________________________ 
  * Vi 4. 436; Vi 5. 328 piÔÔhesupi. 
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bhikkhuno mettaÑ cittaÑ paccupaÔÔhitaÑ hoti sabrahmacÈrÊsu anÈghÈtaÑ, 
tassa bhavanti vattÈro “i~gha tÈva ÈyasmÈ sabrahmacÈrÊsu mettaÑ cittaÑ 
upaÔÔhÈpehÊ”ti. Itissa bhavanti vattÈro. 

 Puna caparaÑ bhikkhave codakena bhikkhunÈ paraÑ codetukÈmena 
evaÑ paccavekkhitabbaÑ “bahussuto nu khomhi sutadharo sutasannicayo, 
ye te dhammÈ ÈdikalyÈÓÈ majjhekalyÈÓÈ pariyosÈnakalyÈÓÈ sÈtthaÑ 
sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ abhivadanti, 
tathÈr|pÈ me dhammÈ bahussutÈ honti dhÈtÈ vacasÈ paricitÈ 
manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ, saÑvijjati nu kho me eso 
dhammo udÈhu no”ti. No ce bhikkhave bhikkhu 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, tassa bhavanti vattÈro “i~gha tÈva 
ÈyasmÈ ÈgamaÑ pariyÈpuÓass|”ti. Itissa bhavanti vattÈro. 

 Puna caparaÑ bhikkhave codakena bhikkhunÈ paraÑ codetukÈmena 
evaÑ paccavekkhitabbaÑ “ubhayÈni kho pana me pÈtimokkhÈni vitthÈrena 
svÈgatÈni honti suvibhattÈni suppavattÊni suvinicchitÈni suttaso 
anubyaÒjanaso, saÑvijjati nu kho me eso dhammo udÈhu no”ti. No ce 
bhikkhave bhikkhuno ubhayÈni pÈtimokkhÈni vitthÈrena svÈgatÈni honti 
suvibhattÈni suppavattÊni suvinicchitÈni suttaso anubyaÒjanaso. IdaÑ 
panÈyasmÈ “kattha vuttaÑ BhagavatÈ”ti iti puÔÔho na sampÈyissati, tassa 
bhavanti vattÈro “i~gha tÈva ÈyasmÈ vinayaÑ sikkhass|”ti. Itissa bhavanti 
vattÈro. Ime paÒca dhammÈ ajjhattaÑ paccavekkhitabbÈ. 

 Katame paÒca dhammÈ ajjhattaÑ upaÔÔhÈpetabbÈ? KÈlena vakkhÈmi no 
akÈlena, bh|tena vakkhÈmi no abh|tena, saÓhena vakkhÈmi no pharusena, 
atthasaÑhitena vakkhÈmi no anatthasaÑhitena, mettacitto vakkhÈmi no 
dosantaroti. Ime paÒca dhammÈ ajjhattaÑ upaÔÔhÈpetabbÈ. Codakena 
bhikkhave bhikkhunÈ paraÑ codetukÈmena ime paÒca dhamme ajjhattaÑ 
paccavekkhitvÈ ime paÒca dhamme ajjhattaÑ upaÔÔhÈpetvÈ paro codetabboti.  
. CatutthaÑ. 
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5. RÈjantepurappavesanasutta 

 45. * Dasayime bhikkhave ÈdÊnavÈ rÈjantepurappavesane. Katame 
dasa? Idha bhikkhave rÈjÈ mahesiyÈ saddhiÑ nisinno hoti, tatra bhikkhu 
pavisati, mahesÊ vÈ bhikkhuÑ disvÈ sitaÑ pÈtu karoti, bhikkhu vÈ mahesiÑ 
disvÈ sitaÑ pÈtu karoti. Tattha raÒÒo evaÑ hoti “addhÈ imesaÑ kataÑ vÈ 
karissanti vÈ”ti. AyaÑ bhikkhave paÔhamo ÈdÊnavo rÈjantepurappavesane. 

 Puna caparaÑ bhikkhave rÈjÈ bahukicco bahukaraÓÊyo aÒÒataraÑ itthiÑ 
gantvÈ na sarati, sÈ tena gabbhaÑ gaÓhÈti. Tattha raÒÒo evaÑ hoti “na kho 
idha aÒÒo koci pavisati aÒÒatra pabbajitena, siyÈ nu kho pabbajitassa 
kamman”ti. AyaÑ bhikkhave dutiyo ÈdÊnavo rÈjantepurappavesane. 

 Puna caparaÑ bhikkhave raÒÒo antepure aÒÒataraÑ ratanaÑ nassati. 
Tattha raÒÒo evaÑ hoti “na kho idha aÒÒo koci pavisati aÒÒatra pabbajitena, 
siyÈ nu kho pabbajitassa kamman”ti. AyaÑ bhikkhave tatiyo ÈdÊnavo 
rÈjantepurappavesane. 

 Puna caparaÑ bhikkhave raÒÒo antepure abbhantarÈ guyhamantÈ 
bahiddhÈ sambhedaÑ gacchanti. Tattha raÒÒo evaÑ hoti “na kho idha aÒÒo 
koci pavisati aÒÒatra pabbajitena, siyÈ nu kho pabbajitassa kamman”ti. 
AyaÑ bhikkhave catuttho ÈdÊnavo rÈjantepurappavesane. 

 Puna caparaÑ bhikkhave raÒÒo antepure pitÈ vÈ puttaÑ pattheti, putto 
vÈ pitaraÑ pattheti. TesaÑ evaÑ hoti “na kho idha aÒÒo koci pavisati 
aÒÒatra pabbajitena, siyÈ nu kho pabbajitassa kamman”ti. AyaÑ bhikkhave 
paÒcamo ÈdÊnavo rÈjantepurappavesane. 

 Puna caparaÑ bhikkhave rÈjÈ nÊcaÔÔhÈniyaÑ ucce ÔhÈne Ôhapeti. YesaÑ 
taÑ amanÈpaÑ, tesaÑ evaÑ hoti “rÈjÈ kho pabbajitena saÑsaÔÔho, siyÈ nu 
kho pabbajitassa kamman”ti. AyaÑ bhikkhave chaÔÔho ÈdÊnavo 
rÈjantepurappavesane. 
______________________________________________________________ 
 * Vi 2. 207 piÔÔhepi. 
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 Puna caparaÑ bhikkhave rÈjÈ uccaÔÔhÈniyaÑ nÊce ÔhÈne Ôhapeti. YesaÑ 
taÑ amanÈpaÑ, tesaÑ evaÑ hoti “rÈjÈ kho pabbajitena saÑsaÔÔho, siyÈ nu 
kho pabbajitassa kamman”ti. AyaÑ bhikkhave sattamo ÈdÊnavo 
rÈjantepurappavesane. 

 Puna caparaÑ bhikkhave rÈjÈ akÈle senaÑ uyyojeti. YesaÑ taÑ 
amanÈpaÑ, tesaÑ evaÑ hoti “rÈjÈ kho pabbajitena saÑsaÔÔho, siyÈ nu kho 
pabbajitassa kamman”ti. AyaÑ bhikkhave aÔÔhamo ÈdÊnavo 
rÈjantepurappavesane. 

 Puna caparaÑ bhikkhave rÈjÈ kÈle senaÑ uyyojetvÈ antarÈmaggato 
nivattÈpeti. YesaÑ taÑ amanÈpaÑ, tesaÑ evaÑ hoti “rÈjÈ kho pabbajitena 
saÑsaÔÔho, siyÈ nu kho pabbajitassa kamman”ti. AyaÑ bhikkhave navamo 
ÈdÊnavo rÈjantepurappavesane. 

 Puna caparaÑ bhikkhave raÒÒo antepuraÑ hatthisammaddaÑ 
assasammaddaÑ rathasammaddaÑ rajanÊyÈni 
r|pasaddagandharasaphoÔÔhabbÈni. YÈni na pabbajitassa sÈruppÈni. AyaÑ 
bhikkhave dasamo ÈdÊnavo rÈjantepurappavesane. Ime kho bhikkhave dasa 
ÈdÊnavÈ rÈjantepurappavesaneti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Sakkasutta 

 46. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati KapilavatthusmiÑ 
NigrodhÈrÈme. Atha kho sambahulÈ SakkÈ upÈsakÈ tadahuposathe yena 
BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinne kho Sakke upÈsake BhagavÈ 
etadavoca “api nu tumhe SakkÈ aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ 
upavasathÈ”ti. AppekadÈ mayaÑ bhante aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ 
upavasÈma, appekadÈ na upavasÈmÈti. TesaÑ vo SakkÈ alÈbhÈ tesaÑ 
dulladdhaÑ, ye tumhe evaÑ sokasabhaye jÊvite maraÓasabhaye jÊvite 
appekadÈ aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ upavasatha, appekadÈ na 
upavasatha. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha SakkÈ, idha puriso yena kenaci kammaÔÔhÈnena 
anÈpajja akusalaÑ divasaÑ aÉÉhakahÈpaÓaÑ nibbiseyya, “dakkho puriso 
uÔÔhÈnasampanno”ti alaÑ vacanÈyÈti. EvaÑ bhante. 
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 TaÑ kiÑ maÒÒatha SakkÈ, idha puriso yena kenaci kammaÔÔhÈnena 
anÈpajja akusalaÑ divasaÑ kahÈpaÓaÑ nibbiseyya, “dakkho puriso 
uÔÔhÈnasampanno”ti alaÑ vacanÈyÈti. EvaÑ bhante. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha SakkÈ, idha puriso yena kenaci kammaÔÔhÈnena 
anÈpajja akusalaÑ divasaÑ dve kahÈpaÓe nibbiseyya. Tayo kahÈpaÓe 
nibbiseyya. CattÈro kahÈpaÓe nibbiseyya. PaÒca kahÈpaÓe nibbiseyya. Cha 
kahÈpaÓe nibbiseyya. Satta kahÈpaÓe nibbiseyya. AÔÔha kahÈpaÓe 
nibbiseyya. Nava kahÈpaÓe nibbiseyya. Dasa kahÈpaÓe nibbiseyya. VÊsa 
kahÈpaÓe nibbiseyya. TiÑsa kahÈpaÓe nibbiseyya. CattÈrÊsaÑ kahÈpaÓe 
nibbiseyya. PaÒÒÈsaÑ kahÈpaÓe nibbeseyya. KahÈpaÓasataÑ nibbiseyya, 
“dakkho puriso uÔÔhÈnasampanno”ti alaÑ vacanÈyÈti. EvaÑ bhante. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha SakkÈ, api nu so puriso divase divase 
kahÈpaÓasataÑ kahÈpaÓasahassaÑ nibbisamÈno laddhaÑ laddhaÑ 
nikkhipanto vassasatÈyuko vassasatajÊvÊ mahantaÑ bhogakkhandhaÑ 
adhigaccheyyÈti. EvaÑ bhante. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha SakkÈ, api nu so puriso bhogahetu bhoganidÈnaÑ 
bhogÈdhikaraÓaÑ ekaÑ vÈ rattiÑ ekaÑ vÈ divasaÑ upaÉÉhaÑ vÈ rattiÑ 
upaÉÉhaÑ vÈ divasaÑ ekantasukhappaÔisaÑvedÊ vihareyyÈti. No hetaÑ 
bhante. TaÑ kissa hetu? KÈmÈ hi bhante aniccÈ tucchÈ musÈ 
mosadhammÈti. 

 Idha pana vo SakkÈ mama sÈvako dasa vassÈni appamatto ÈtÈpÊ 
pahitatto viharanto yathÈ mayÈnusiÔÔhaÑ, tathÈ paÔipajjamÈno satampi 
vassÈni satampi vassasatÈni satampi vassasahassÈni 
ekantasukhappaÔisaÑvedÊ vihareyya, so ca khvassa sakadÈgÈmÊ vÈ anÈgÈmÊ 
vÈ apaÓÓakaÑ vÈ sotÈpanno. TiÔÔhantu SakkÈ dasa vassÈni. 

 Idha mama sÈvako nava vassÈni. AÔÔha vassÈni. Satta vassÈni. Cha 
vassÈni. PaÒca vassÈni. CattÈri vassÈni. TÊÓi vassÈni. Dve vassÈni. EkaÑ 
vassaÑ appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto yathÈ mayÈnusiÔÔhaÑ, tathÈ 
paÔipajjamÈno satampi vassÈni satampi vassasatÈni satampi vassasahassÈni 
ekantasukhappaÔisaÑvedÊ vihareyya, so ca khvassa 
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sakadÈgÈmÊ vÈ anÈgÈmÊ vÈ apaÓÓakaÑ vÈ sotÈpanno. TiÔÔhatu SakkÈ ekaÑ 
vassaÑ. 

 Idha mama sÈvako dasa mÈse appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto yathÈ 
mayÈnusiÔÔhaÑ, tathÈ paÔipajjamÈno satampi vassÈni satampi vassasatÈni 
satampi vassasahassÈni ekantasukhappaÔisaÑvedÊ vihareyya, so ca khvassa 
sakadÈgÈmÊ vÈ anÈgÈmÊ vÈ apaÓÓakaÑ vÈ sotÈpanno. TiÔÔhantu SakkÈ dasa 
mÈsÈ. 

 Idha mama sÈvako nava mÈse. AÔÔha mÈse. Satta mÈse. Cha mÈse. 
PaÒca mÈse. CattÈro mÈse. Tayo mÈse. Dve mÈse. EkaÑ mÈsaÑ. 
AÉÉhamÈsaÑ appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto yathÈ mayÈnusiÔÔhaÑ, 
tathÈ paÔipajjamÈno satampi vassÈni satampi vassasatÈni satampi 
vassasahassÈni ekantasukhappaÔisaÑvedÊ vihareyya, so ca khvassa 
sakadÈgÈmÊ vÈ anÈgÈmÊ vÈ apaÓÓakaÑ vÈ sotÈpanno, tiÔÔhatu SakkÈ 
aÉÉhamÈso. 

 Idha mama sÈvako dasa rattindive1 appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto 
yathÈ mayÈnusiÔÔhaÑ, tathÈ paÔipajjamÈno satampi vassÈni satampi 
vassasatÈni satampi vassasahassÈni ekantasukhappaÔisaÑvedÊ vihareyya, so 
ca khvassa sakadÈgÈmÊ vÈ anÈgÈmÊ vÈ apaÓÓakaÑ vÈ sotÈpanno. TiÔÔhantu 
SakkÈ dasa rattindivÈ. 

 Idha mama sÈvako nava rattindive. AÔÔha rattindive. Satta rattindive. 
Cha rattindive. PaÒca rattindive. CattÈro rattindive. Tayo rattindive. Dve 
rattindive. EkaÑ rattindivaÑ appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto yathÈ 
mayÈnusiÔÔhaÑ, tathÈ paÔipajjamÈno satampi vassÈni satampi vassasatÈni 
satampi vassasahassÈni ekantasukhappaÔisaÑvedÊ vihareyya, so ca khvassa 
sakadÈgÈmÊ vÈ anÈgÈmÊ vÈ apaÓÓakaÑ vÈ sotÈpanno. TesaÑ vo SakkÈ 
alÈbhÈ tesaÑ dulladdhaÑ, ye tumhe evaÑ sokasabhaye jÊvite maraÓasabhaye 
jÊvite appekadÈ aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ upavasatha, appekadÈ na 
upavasathÈti. Ete mayaÑ bhante ajjatagge aÔÔha~gasamannÈgataÑ 
uposathaÑ upavasissÈmÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Rattidive (Ka) 
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7. MahÈlisutta 

 47. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho MahÈli Licchavi yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho MahÈli Licchavi BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante 
hetu, ko paccayo pÈpassa kammassa kiriyÈya pÈpassa kammassa 
pavattiyÈ”ti. Lobho kho MahÈli hetu, lobho paccayo pÈpassa kammassa 
kiriyÈya pÈpassa kammassa pavattiyÈ, doso kho MahÈli hetu, doso paccayo 
pÈpassa kammassa kiriyÈya pÈpassa kammassa pavattiyÈ, moho kho MahÈli 
hetu, moho paccayo pÈpassa kammassa kiriyÈya pÈpassa kammassa 
pavattiyÈ, ayoniso manasikÈro kho MahÈli hetu, ayoniso manasikÈro 
paccayo pÈpassa kammassa kiriyÈya pÈpassa kammassa pavattiyÈ, 
micchÈpaÓihitaÑ kho MahÈli cittaÑ hetu, micchÈpaÓihitaÑ cittaÑ paccayo 
pÈpassa kammassa kiriyÈya pÈpassa kammassa pavattiyÈti. AyaÑ kho 
MahÈli hetu, ayaÑ paccayo pÈpassa kammassa kiriyÈya pÈpassa kammassa 
pavattiyÈti. 

 Ko pana bhante hetu, ko paccayo kalyÈÓassa kammassa kiriyÈya 
kalyÈÓassa kammassa pavattiyÈti. Alobho kho MahÈli hetu, alobho paccayo 
kalyÈÓassa kammassa kiriyÈya kalyÈÓassa kammassa pavattiyÈ, adoso kho 
MahÈli hetu, adoso paccayo kalyÈÓassa kammassa kiriyÈya kalyÈÓassa 
kammassa pavattiyÈ, amoho kho MahÈli hetu; amoho paccayo kalyÈÓassa 
kammassa kiriyÈya kalyÈÓassa kammassa pavattiyÈ, yoniso manasikÈro kho 
MahÈli hetu, yoniso manasikÈro paccayo kalyÈÓassa kammassa kiriyÈya 
kalyÈÓassa kammassa pavattiyÈ, sammÈpaÓihitaÑ kho MahÈli cittaÑ hetu, 
sammÈpaÓihitaÑ cittaÑ paccayo kalyÈÓassa kammassa kiriyÈya kalyÈÓassa 
kammassa pavattiyÈ. AyaÑ kho MahÈli hetu, ayaÑ paccayo kalyÈÓassa 
kammassa kiriyÈya kalyÈÓassa kammassa pavattiyÈ. Ime ca MahÈli dasa 
dhammÈ loke na saÑvijjeyyuÑ, nayidha paÒÒÈyetha 
“adhammacariyÈvisamacariyÈ”ti vÈ “dhammacariyÈsamacariyÈ”ti vÈ. YasmÈ 
ca kho MahÈli ime dasa dhammÈ  
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loke saÑvijjanti, tasmÈ paÒÒÈyati “adhammacariyÈvisamacariyÈ”ti vÈ 
“dhammacariyÈsamacariyÈ”ti vÈti.  . SattamaÑ. 
 

8. Pabbajita-abhiÓhasutta 

 48. Dasayime bhikkhave dhammÈ pabbajitena abhiÓhaÑ 
paccavekkhitabbÈ. Katame dasa? “VevaÓÓiyamhi ajjhupagato”ti pabbajitena 
abhiÓhaÑ paccavekkhitabbaÑ. “ParapaÔibaddhÈ me jÊvikÈ”ti pabbajitena 
abhiÓhaÑ paccavekkhitabbaÑ. “AÒÒo me Èkappo karaÓÊyo”ti pabbajitena 
abhiÓhaÑ paccavekkhitabbaÑ. “Kacci nu kho me attÈ sÊlato na upavadatÊ”ti 
pabbajitena abhiÓhaÑ paccavekkhitabbaÑ. “Kacci nu kho maÑ anuvicca 
viÒÒ| sabrahmacÈrÊ sÊlato na upavadantÊ”ti pabbajitena abhiÓhaÑ 
paccavekkhitabbaÑ. “Sabbehi me piyehi manÈpehi nÈnÈbhÈvo vinÈbhÈvo”ti 
pabbajitena abhiÓhaÑ paccavekkhitabbaÑ. “Kammassakomhi kammadÈyÈdo 
kammayoni kammabandhu kammapaÔisaraÓo, yaÑ kammaÑ karissÈmi 
kalyÈÓaÑ vÈ pÈpakaÑ vÈ, tassa dÈyÈdo bhavissÈmÊ”ti pabbajitena abhiÓhaÑ 
paccavekkhitabbaÑ. “KathaÑbh|tassa me rattindivÈ vÊtivattantÊ”ti 
pabbajitena abhiÓhaÑ paccavekkhitabbaÑ. “Kacci nu kho ahaÑ suÒÒÈgÈre 
abhiramÈmÊ”ti pabbajitena abhiÓhaÑ paccavekkhitabbaÑ. “Atthi nu kho me 
uttari manussadhammo alamariyaÒÈÓadassanaviseso adhigato, yenÈhaÑ1 
pacchime kÈle sabrahmacÈrÊhi puÔÔho na ma~ku bhavissÈmÊ”ti pabbajitena 
abhiÓhaÑ paccavekkhitabbaÑ. Ime kho bhikkhave dasa dhammÈ 
pabbajitena abhiÓhaÑ paccavekkhitabbÈti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. SarÊraÔÔhadhammasutta 

 49. Dasayime bhikkhave dhammÈ sarÊraÔÔhÈ. Katame dasa? SÊtaÑ 
uÓhaÑ jighacchÈ pipÈsÈ uccÈro passÈvo kÈyasaÑvaro vacÊsaÑvaro 
ÈjÊvasaÑvaro ponobhaviko2 bhavasa~khÈro. Ime kho bhikkhave dasa 
dhammÈ sarÊraÔÔhÈti.  . NavamaÑ. 
 

10. BhaÓÉanasutta 

 50. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| 
pacchÈbhattaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. YohaÑ (SÊ, I, Ka), sohaÑ (SyÈ) 2. Ponobbhaviko (Ka) 
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piÓÉapÈtapaÔikkantÈ upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ sannisinnÈ sannipatitÈ bhaÓÉanajÈtÈ 
kalahajÈtÈ vivÈdÈpannÈ aÒÒamaÒÒaÑ mukhasattÊhi vitudantÈ viharanti. 

 Atha kho BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena 
upaÔÔhÈnasÈlÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja 
kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya 
sannisinnÈ sannipatitÈ, kÈ ca pana vo antarÈkathÈ vippakatÈ”ti. 

 Idha mayaÑ bhante pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ 
upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ sannisinnÈ sannipatitÈ bhaÓÉanajÈtÈ kalahajÈtÈ 
vivÈdÈpannÈ aÒÒamaÒÒaÑ mukhasattÊhi vitudantÈ viharÈmÈti. Na kho 
panetaÑ bhikkhave tumhÈkaÑ patir|paÑ kulaputtÈnaÑ saddhÈya agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajitÈnaÑ, yaÑ tumhe bhaÓÉanajÈtÈ kalahajÈtÈ vivÈdÈpannÈ 
aÒÒamaÒÒaÑ mukhasattÊhi vitudantÈ vihareyyÈtha. 

 Dasayime bhikkhave dhammÈ sÈraÓÊyÈ piyakaraÓÈ garukaraÓÈ1 
sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya saÑvattanti. Katame dasa? Idha 
bhikkhave bhikkhu sÊlavÈ hoti, pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati 
ÈcÈragocarasampanno, aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati 
sikkhÈpadesu. Yampi bhikkhave bhikkhu sÊlavÈ hoti -pa- samÈdÈya sikkhati 
sikkhÈpadesu, ayampi dhammo sÈraÓÊyo piyakaraÓo garukaraÓo sa~gahÈya 
avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu 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. Yampi bhikkhave bhikkhu 
bahussuto hoti -pa- diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ, ayampi dhammo sÈraÓÊyo 
piyakaraÓo garukaraÓo sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya 
saÑvattati. 
______________________________________________________________ 
 1. PiyakarÈÓÈ garukarÈÓÈ (?) 
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 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu kalyÈÓamitto hoti kalyÈÓasahÈyo 
kalyÈÓasampava~ko. Yampi bhikkhave bhikkhu kalyÈÓamitto hoti 
kalyÈÓasahÈyo kalyÈÓasampava~ko, ayampi dhammo sÈraÓÊyo piyakaraÓo 
garukaraÓo sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu suvaco hoti sovacassakaraÓehi 
dhammehi samannÈgato, khamo padakkhiÓaggÈhÊ anusÈsaniÑ. Yampi 
bhikkhave bhikkhu suvaco hoti sovacassakaraÓehi dhammehi samannÈgato, 
khamo padakkhiÓaggÈhÊ anusÈsaniÑ, ayampi dhammo sÈraÓÊyo piyakaraÓo 
garukaraÓo sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu yÈni tÈni sabrahmacÈrÊnaÑ 
uccÈvacÈni kiÑkaraÓÊyÈni, tattha dakkho hoti analaso, tatr|pÈyÈya 
vÊmaÑsÈya samannÈgato alaÑ kÈtuÑ alaÑ saÑvidhÈtuÑ. Yampi bhikkhave 
bhikkhu yÈni tÈni sabrahmacÈrÊnaÑ uccÈvacÈni kiÑkaraÓÊyÈni, tattha 
dakkho hoti analaso, tatr|pÈyÈya vÊmaÑsÈya samannÈgato alaÑ kÈtuÑ alaÑ 
saÑvidhÈtuÑ, ayampi dhammo sÈraÓÊyo piyakaraÓo garukaraÓo sa~gahÈya 
avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 
 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu dhammakÈmo hoti piyasamudÈhÈro, 
abhidhamme abhivinaye uÄÈrapÈmojjo. Yampi bhikkhave bhikkhu 
dhammakÈmo hoti piyasamudÈhÈro, abhidhamme abhivinaye uÄÈrapÈmojjo, 
ayampi dhammo sÈraÓÊyo piyakaraÓo garukaraÓo sa~gahÈya avivÈdÈya 
sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya, thÈmavÈ 
daÄhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. Yampi bhikkhave 
bhikkhu ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya 
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya, thÈmavÈ daÄhaparakkamo 
anikkhittadhuro kusalesu dhammesu, ayampi dhammo sÈraÓÊyo piyakaraÓo 
garukaraÓo sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 
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 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu santuÔÔho hoti itarÊtaracÊvara-
piÓÉapÈtasenÈsanagilÈnapaccaya bhesajja parikkhÈrena. Yampi bhikkhave 
bhikkhu santuÔÔho hoti itarÊtaracÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnapaccaya-
bhesajjaparikkhÈrena, ayampi dhammo sÈraÓÊyo -pa- saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu satimÈ hoti paramena satinepakkena 
samannÈgato, cirakatampi cirabhÈsitampi saritÈ anussaritÈ. Yampi 
bhikkhave bhikkhu satimÈ hoti paramena satinepakkena samannÈgato, 
cirakatampi cirabhÈsitampi saritÈ anussaritÈ, ayampi dhammo sÈraÓÊyo -pa- 
saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu paÒÒavÈ hoti udayatthagÈminiyÈ 
paÒÒÈya samannÈgato ariyÈya nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ. 
Yampi bhikkhave bhikkhu paÒÒavÈ hoti udayatthagÈminiyÈ, paÒÒÈya 
samannÈgato ariyÈya nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ, ayampi 
dhammo sÈraÓÊyo -pa- saÑvattati. Ime kho bhikkhave dasa dhammÈ 
sÈraÓÊyÈ piyakaraÓÈ garukaraÓÈ sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya 
saÑvattantÊti.  . DasamaÑ. 

Akkosavaggo paÒcamo. 
 

TassuddÈnaÑ  

   VivÈdÈ dve ca M|lÈni, KusinÈrapavesane. 
   Sakko MahÈli AbhiÓhaÑ, SarÊraÔÔhÈ ca BhaÓÉanÈti. 
 

 
PaÔhamo paÓÓÈsako samatto.

 



   

2. DutiyapaÓÓÈsaka 
 

(6) 1. Sacittavagga 
 

1. Sacittasutta 

 51. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi 
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te sikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca– 

 No ce bhikkhave bhikkhu paracittapariyÈyakusalo hoti, atha 
“sacittapariyÈyakusalo bhavissÈmÊ”ti1 evaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbaÑ. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu sacittapariyÈyakusalo hoti? SeyyathÈpi 
bhikkhave itthÊ vÈ puriso vÈ daharo yuvÈ maÓÉanakajÈtiko ÈdÈse vÈ 
parisuddhe pariyodÈte acche vÈ udakapatte sakaÑ mukhanimittaÑ 
paccavekkhamÈno sace tattha passati rajaÑ vÈ a~gaÓaÑ vÈ, tasseva rajassa 
vÈ a~gaÓassa vÈ pahÈnÈya vÈyamati. No ce tattha passati rajaÑ vÈ a~gaÓaÑ 
vÈ, tenevattamano hoti paripuÓÓasa~kappo “lÈbhÈ vata me parisuddhaÑ vata 
me”ti. EvamevaÑ kho bhikkhave bhikkhuno paccavekkhaÓÈ bahukÈrÈ2 hoti 
kusalesu dhammesu “abhijjhÈlu nu kho bahulaÑ viharÈmi, anabhijjhÈlu nu 
kho bahulaÑ viharÈmi. ByÈpannacitto nu kho bahulaÑ viharÈmi, 
abyÈpannacitto nu kho bahulaÑ viharÈmi. ThinamiddhapariyuÔÔhito nu kho 
bahulaÑ viharÈmi, vigatathinamiddho nu kho bahulaÑ viharÈmi. Uddhato 
nu kho bahulaÑ viharÈmi, anuddhato nu kho bahulaÑ viharÈmi. Vicikiccho 
nu kho bahulaÑ viharÈmi, tiÓÓavicikiccho nu kho bahulaÑ viharÈmi. 
Kodhano nu kho bahulaÑ viharÈmi, akkodhano nu kho bahulaÑ viharÈmi. 
SaÑkiliÔÔhacitto nu kho bahulaÑ viharÈmi, asaÑkiliÔÔhacitto nu kho bahulaÑ 
viharÈmi. SÈraddhakÈyo nu kho bahulaÑ viharÈmi, asÈraddhakÈyo nu kho 
bahulaÑ viharÈmi. KusÊto nu kho bahulaÑ viharÈmi, ÈraddhavÊriyo nu kho 
bahulaÑ viharÈmi. AsamÈhito nu kho bahulaÑ viharÈmi, samÈhito nu kho 
bahulaÑ viharÈmÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. BhavissÈmÈti (SyÈ) 2. Bhikkhu paccavekkhamÈno bahukÈro (Ka) 
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 Sace bhikkhave bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “abhijjhÈlu 
bahulaÑ viharÈmi, byÈpannacitto bahulaÑ viharÈmi, 
thinamiddhapariyuÔÔhito bahulaÑ viharÈmi, uddhato bahulaÑ viharÈmi, 
vicikiccho bahulaÑ viharÈmi, kodhano bahulaÑ viharÈmi, saÑkiliÔÔhacitto 
bahulaÑ viharÈmi, sÈraddhakÈyo bahulaÑ viharÈmi, kusÊto bahulaÑ 
viharÈmi, asamÈhito bahulaÑ viharÈmÊ”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 
tena bhikkhave 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 
“anabhijjhÈlu bahulaÑ viharÈmi, abyÈpannacitto bahulaÑ viharÈmi, 
vigatathinamiddho bahulaÑ viharÈmi. Anuddhato bahulaÑ viharÈmi, 
tiÓÓavicikiccho bahulaÑ viharÈmi, akkodhano bahulaÑ viharÈmi, 
asaÑkiliÔÔhacitto bahulaÑ viharÈmi, asÈraddhakÈyo bahulaÑ viharÈmi, 
ÈraddhavÊriyo bahulaÑ viharÈmi, samÈhito bahulaÑ viharÈmÊ”ti. Tena 
bhikkhave bhikkhunÈ tesuyeva kusalesu dhammesu patiÔÔhÈya uttari 
ÈsavÈnaÑ khayÈya yogo karaÓÊyoti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. SÈriputtasutta 

 52. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi “Èvuso bhikkhave”ti. 
“Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ 
SÈriputto etadavoca– 

 No ce Èvuso bhikkhu paracittapariyÈyakusalo hoti, atha 
“sacittapariyÈyakusalo bhavissÈmÊ”ti evaÑ hi vo Èvuso sikkhitabbaÑ.
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 KathaÒcÈvuso bhikkhu sacittapariyÈyakusalo hoti, seyyathÈpi Èvuso 
itthÊ vÈ puriso vÈ daharo yuvÈ maÓÉanakajÈtiko ÈdÈse vÈ parisuddhe 
pariyodÈte acche vÈ udapatte sakaÑ mukhanimittaÑ paccavekkhamÈno sace 
tattha passati rajaÑ vÈ a~gaÓaÑ vÈ, tasseva rajassa vÈ a~gaÓassa vÈ 
pahÈnÈya vÈyamati. No ce tattha passati rajaÑ vÈ a~gaÓaÑ vÈ, 
tenevattamano hoti paripuÓÓasa~kappo “lÈbhÈ vata me parisuddhaÑ vata 
me”ti. 
 EvamevaÑ kho Èvuso bhikkhuno paccavekkhaÓÈ bahukÈrÈ hoti 
kusalesu dhammesu “abhijjhÈlu nu kho bahulaÑ viharÈmi, anabhijjhÈlu nu 
kho bahulaÑ viharÈmi. ByÈpannacitto nu kho bahulaÑ viharÈmi, 
abyÈpannacitto nu kho bahulaÑ viharÈmi. ThinamiddhapariyuÔÔhito nu kho 
bahulaÑ viharÈmi, vigatathinamiddho nu kho bahulaÑ viharÈmi. Uddhato 
nu kho bahulaÑ viharÈmi, anuddhato nu kho bahulaÑ viharÈmi. Vicikiccho 
nu kho bahulaÑ viharÈmi, tiÓÓavicikiccho nu kho bahulaÑ viharÈmi. 
Kodhano nu kho bahulaÑ viharÈmi, akkodhano nu kho bahulaÑ viharÈmi. 
SaÑkiliÔÔhacitto nu kho bahulaÑ viharÈmi, asaÑkiliÔÔhacitto nu kho bahulaÑ 
viharÈmi. SÈraddhakÈyo nu kho bahulaÑ viharÈmi, asÈraddhakÈyo nu kho 
bahulaÑ viharÈmi. KusÊto nu kho bahulaÑ viharÈmi, ÈraddhavÊriyo nu kho 
bahulaÑ viharÈmi. SamÈhito nu kho bahulaÑ viharÈmi, asamÈhito nu kho 
bahulaÑ viharÈmÊ”ti. 

 Sace Èvuso bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “abhijjhÈlu bahulaÑ 
viharÈmi -pa- asamÈhito bahulaÑ viharÈmÊ”ti. TenÈvuso bhikkhunÈ 
tesaÑyeva pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya adhimatto chando 
ca vÈyÈmo ca ussÈho ca ussoÄhÊ ca appaÔivÈnÊ ca sati ca sampajaÒÒaÒca 
karaÓÊyaÑ. SeyyathÈpi Èvuso Èdittacelo vÈ ÈdittasÊso vÈ tasseva celassa vÈ 
sÊsassa vÈ nibbÈpanÈya adhimattaÑ chandaÒca vÈyÈmaÒca ussÈhaÒca 
ussoÄhiÒca appaÔivÈniÒca satiÒca sampajaÒÒaÒca kareyya. EvamevaÑ kho 
Èvuso tena bhikkhunÈ tesaÑyeva pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
pahÈnÈya adhimatto chando ca vÈyÈmo ca ussÈho ca ussoÄhÊ ca appaÔivÈnÊ 
ca sati ca sampajaÒÒaÒca karaÓÊyaÑ. 

 



332 DasakanipÈtapÈÄi  

 Sace panÈvuso bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “anabhijjhÈlu 
bahulaÑ viharÈmi -pa- samÈhito bahulaÑ viharÈmÊ”ti. TenÈvuso bhikkhunÈ 
tesuyeva kusalesu dhammesu patiÔÔhÈya uttari ÈsavÈnaÑ khayÈya yogo 
karaÓÊyoti.  . DutiyaÑ. 
 

3. ®hitisutta 

 53. ®hitimpÈhaÑ bhikkhave na vaÓÓayÈmi kusalesu dhammesu, pageva 
parihÈniÑ. VuÉÉhiÒca kho ahaÑ bhikkhave vaÓÓayÈmi kusalesu dhammesu, 
no ÔhitiÑ no hÈniÑ. 

 KathaÒca bhikkhave hÈni hoti kusalesu dhammesu, no Ôhiti no vuÉÉhi? 
Idha bhikkhave bhikkhu yattako hoti saddhÈya sÊlena sutena cÈgena paÒÒÈya 
paÔibhÈnena, tassa te dhammÈ neva tiÔÔhanti no vaÉÉhanti. HÈnimetaÑ 
bhikkhave vadÈmi kusalesu dhammesu, no ÔhitiÑ no vuÉÉhiÑ. EvaÑ kho 
bhikkhave hÈni hoti kusalesu dhammesu no Ôhiti no vuÉÉhi. 

 KathaÒca bhikkhave Ôhiti hoti kusalesu dhammesu, no hÈni no vuÉÉhi? 
Idha bhikkhave bhikkhu yattako hoti saddhÈya sÊlena sutena cÈgena paÒÒÈya 
paÔibhÈnena, tassa te dhammÈ neva hÈyanti no vaÉÉhanti. ®hitimetaÑ 
bhikkhave vadÈmi kusalesu dhammesu, no hÈniÑ no vuÉÉhiÑ. EvaÑ kho 
bhikkhave Ôhiti hoti kusalesu dhammesu no vuÉÉhi no hÈni. 

 KathaÒca bhikkhave vuÉÉhi hoti kusalesu dhammesu, no Ôhiti no hÈni? 
Idha bhikkhave bhikkhu yattako hoti saddhÈya sÊlena sutena cÈgena paÒÒÈya 
paÔibhÈnena, tassa te dhammÈ neva tiÔÔhanti no hÈyanti. VuÉÉhimetaÑ 
bhikkhave vadÈmi kusalesu dhammesu, no ÔhitiÑ no hÈniÑ. EvaÑ kho 
bhikkhave vuÉÉhi hoti kusalesu dhammesu no Ôhiti no hÈni. 

 No ce bhikkhave bhikkhu paracittapariyÈyakusalo hoti, atha 
“sacittapariyÈyakusalo bhavissÈmÊ”ti evaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbaÑ. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu sacittapariyÈyakusalo hoti? SeyyathÈpi 
bhikkhave itthÊ vÈ puriso vÈ daharo yuvÈ maÓÉanakajÈtiko ÈdÈse 
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vÈ parisuddhe pariyodÈte acche vÈ udapatte sakaÑ mukhanimittaÑ 
paccavekkhamÈno sace tattha passati rajaÑ vÈ a~gaÓaÑ vÈ, tasseva rajassa 
vÈ a~gaÓassa vÈ pahÈnÈya vÈyamati, no ce tattha passati rajaÑ vÈ a~gaÓaÑ 
vÈ, tenevattamano hoti paripuÓÓasa~kappo “lÈbhÈ vata me parisuddhaÑ vata 
me”ti. EvamevaÑ kho bhikkhave bhikkhuno paccavekkhaÓÈ bahukÈrÈ hoti 
kusalesu dhammesu “abhijjhÈlu nu kho bahulaÑ viharÈmi, anabhijjhÈlu nu 
kho bahulaÑ viharÈmi. ByÈpannacitto nu kho bahulaÑ viharÈmi, 
abyÈpannacitto nu kho bahulaÑ viharÈmi. ThinamiddhapariyuÔÔhito nu kho 
bahulaÑ viharÈmi, vigatathinamiddho nu kho bahulaÑ viharÈmi. Uddhato 
nu kho bahulaÑ viharÈmi, anuddhato nu kho bahulaÑ viharÈmi. Vicikiccho 
nu kho bahulaÑ viharÈmi, tiÓÓavicikiccho nu kho bahulaÑ viharÈmi. 
Kodhano nu kho bahulaÑ viharÈmi, akkodhano nu kho bahulaÑ viharÈmi. 
SaÑkiliÔÔhacitto nu kho bahulaÑ viharÈmi, asaÑkiliÔÔhacitto nu kho bahulaÑ 
viharÈmi. SÈraddhakÈyo nu kho bahulaÑ viharÈmi, asÈraddhakÈyo nu kho 
bahulaÑ viharÈmi. KusÊto nu kho bahulaÑ viharÈmi, ÈraddhavÊriyo nu kho 
bahulaÑ viharÈmi. SamÈhito nu kho bahulaÑ viharÈmi, asamÈhito nu kho 
bahulaÑ viharÈmÊ”ti.  

 Sace bhikkhave bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “abhijjhÈlu 
bahulaÑ viharÈmi. ByÈpannacitto bahulaÑ viharÈmi. 
ThinamiddhapariyuÔÔhito bahulaÑ viharÈmi. Uddhato bahulaÑ viharÈmi. 
Vicikiccho bahulaÑ viharÈmi. Kodhano bahulaÑ viharÈmi. SaÑkiliÔÔhacitto 
bahulaÑ viharÈmi. SÈraddhakÈyo bahulaÑ viharÈmi. KusÊto bahulaÑ 
viharÈmi. AsamÈhito bahulaÑ viharÈmÊ”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. 
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 Sace pana bhikkhave bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti 
“anabhijjhÈlu bahulaÑ viharÈmi. AbyÈpannacitto bahulaÑ viharÈmi. 
Vigatathinamiddho bahulaÑ viharÈmi. Anuddhato bahulaÑ viharÈmi. 
TiÓÓavicikiccho bahulaÑ viharÈmi. Akkodhano bahulaÑ viharÈmi. 
AsaÑkiliÔÔhacitto bahulaÑ viharÈmi. AsÈraddhakÈyo bahulaÑ viharÈmi. 
ŒraddhavÊriyo bahulaÑ viharÈmi. SamÈhito bahulaÑ viharÈmÊ”ti. Tena 
bhikkhave bhikkhunÈ tesuyeva kusalesu dhammesu patiÔÔhÈya uttari 
ÈsavÈnaÑ khayÈya yogo karaÓÊyoti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Samathasutta 

 54. No ce bhikkhave bhikkhu paracittapariyÈyakusalo hoti? Atha 
“sacittapariyÈyakusalo bhavissÈmÊ”ti evaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbaÑ. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu sacittapariyÈyakusalo hoti, seyyathÈpi 
bhikkhave itthÊ vÈ puriso vÈ daharo yuvÈ maÓÉanakajÈtiko ÈdÈse vÈ 
parisuddhe pariyodÈte acche vÈ udapatte sakaÑ mukhanimittaÑ 
paccavekkhamÈno sace tattha passati rajaÑ vÈ a~gaÓaÑ vÈ, tasseva rajassa 
vÈ a~gaÓassa vÈ pahÈnÈya vÈyamati. No ce tattha passati rajaÑ vÈ a~gaÓaÑ 
vÈ, tenevattamano hoti paripuÓÓasa~kappo “lÈbhÈ vata me parisuddhaÑ vata 
me”ti. EvamevaÑ kho bhikkhave bhikkhuno paccavekkhaÓÈ bahukÈrÈ hoti 
kusalesu dhammesu. “LÈbhÊ nu khomhi ajjhattaÑ cetosamathassa, na nu 
khomhi lÈbhÊ ajjhattaÑ cetosamathassa, lÈbhÊ nu khomhi adhipaÒÒÈ-
dhammavipassanÈya, na nu khomhi lÈbhÊ adhipaÒÒÈdhammavipassanÈyÈ”ti. 

 Sace bhikkhave bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “lÈbhÊmhi 
ajjhattaÑ cetosamathassa na lÈbhÊ adhipaÒÒÈdhammavipassanÈyÈ”ti. Tena 
bhikkhave bhikkhunÈ ajjhattaÑ cetosamathe patiÔÔhÈya adhipaÒÒÈdhamma-
vipassanÈya yogo karaÓÊyo. So aparena samayena lÈbhÊ ceva hoti ajjhattaÑ 
cetosamathassa lÈbhÊ ca adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya. 

 Sace pana bhikkhave bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “lÈbhÊmhi 
adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya na lÈbhÊ ajjhattaÑ cetosamathassÈ”ti. Tena  
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bhikkhave bhikkhunÈ adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya patiÔÔhÈya ajjhattaÑ 
cetosamathe yogo karaÓÊyo. So aparena samayena lÈbhÊ ceva hoti 
adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya lÈbhÊ ca ajjhattaÑ cetosamathassa. 

 Sace pana bhikkhave bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “na lÈbhÊ 
ajjhattaÑ cetosamathassa na lÈbhÊ adhipaÒÒÈdhammavipassanÈyÈ”ti. Tena 
bhikkhave bhikkhunÈ tesaÑyeva kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ paÔilÈbhÈya 
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 kusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ paÔilÈbhÈya adhimatto chando ca vÈyÈmo ca ussÈho ca ussoÄhÊ 
ca appaÔivÈnÊ ca sati ca sampajaÒÒaÒca karaÓÊyaÑ. So aparena samayena 
lÈbhÊ ceva hoti ajjhattaÑ cetosamathassa lÈbhÊ ca adhipaÒÒÈdhamma-
vipassanÈya. 

 Sace pana bhikkhave bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “lÈbhÊmhi 
ajjhattaÑ cetosamathassa lÈbhÊ adhipaÒÒÈdhammavipassanÈyÈ”ti. Tena 
bhikkhave bhikkhunÈ tesuyeva kusalesu dhammesu patiÔÔhÈya uttari 
ÈsavÈnaÑ khayÈya yogo karaÓÊyo. 

 CÊvarampÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampi. PiÓÉapÈtampÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi 
sevitabbampi asevitabbampi. SenÈsanampÈhaÑ bhikkhave duvidhena 
vadÈmi sevitabbampi asevitabbampi. GÈmanigamampÈhaÑ bhikkhave 
duvidhena vadÈmi sevitabbampi asevitabbampi. JanapadapadesampÈhaÑ 
bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi asevitabbampi. PuggalampÈhaÑ 
bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi asevitabbampi. 

 “CÊvarampÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Tattha 
yaÑ jaÒÒÈ cÊvaraÑ “idaÑ kho me cÊvaraÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ pariyÈyantÊ”ti. Evar|paÑ cÊvaraÑ na 
sevitabbaÑ. Tattha yaÑ jaÒÒÈ cÊvaraÑ “idaÑ kho 
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me cÊvaraÑ sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhantÊ”ti. Evar|paÑ cÊvaraÑ sevitabbaÑ. “CÊvarampÈhaÑ 
bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi asevitabbampÊ”ti iti yaÑ taÑ 
vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 

 “PiÓÉapÈtampÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Tattha 
yaÑ jaÒÒÈ piÓÉapÈtaÑ “imaÑ kho me piÓÉapÈtaÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyantÊ”ti. Evar|po piÓÉapÈto na 
sevitabbo. Tattha yaÑ jaÒÒÈ piÓÉapÈtaÑ “imaÑ kho me piÓÉapÈtaÑ sevato 
akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhantÊ”ti. Evar|po 
piÓÉapÈto sevitabbo. “PiÓÉapÈtampÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi 
sevitabbampi asevitabbampÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca 
vuttaÑ. 

 “SenÈsanampÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Tattha 
yaÑ jaÒÒÈ senÈsanaÑ “idaÑ kho me senÈsanaÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyantÊ”ti. Evar|paÑ senÈsanaÑ na 
sevitabbaÑ. Tattha yaÑ jaÒÒÈ senÈsanaÑ “idaÑ kho me senÈsanaÑ sevato 
akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhantÊ”ti. Evar|paÑ 
senÈsanaÑ sevitabbaÑ. “SenÈsanampÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi 
sevitabbampi asevitabbampÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca 
vuttaÑ. 

 “GÈmanigamampÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampÊ”ti. Iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Tattha 
yaÑ jaÒÒÈ gÈmanigamaÑ “imaÑ kho me gÈmanigamaÑ sevato akusalÈ 
dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyantÊ”ti. Evar|po 
gÈmanigamo na sevitabbo. Tattha yaÑ jaÒÒÈ gÈmanigamaÑ “imaÑ kho me 
gÈmanigamaÑ sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhantÊ”ti. Evar|po gÈmanigamo sevitabbo. “GÈmanigamampÈhaÑ 
bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi asevitabbampÊ”ti iti yaÑ taÑ 
vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 

 JanapadapadesampÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Tattha 
yaÑ jaÒÒÈ janapadapadesaÑ “imaÑ kho me janapadapadesaÑ sevato 
akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, 
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kusalÈ dhammÈ parihÈyantÊ”ti. Evar|po janapadapadeso na sevitabbo. Tattha 
yaÑ jaÒÒÈ janapadapadesaÑ “imaÑ kho me janapadapadesaÑ sevato 
akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhantÊ”ti. Evar|po 
janapadapadeso sevitabbo. “JanapadapadesampÈhaÑ bhikkhave duvidhena 
vadÈmi sevitabbampi asevitabbampÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ 
paÔicca vuttaÑ. 

 “PuggalampÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Tattha 
yaÑ jaÒÒÈ puggalaÑ “imaÑ kho me puggalaÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyantÊ”ti. Evar|po puggalo na 
sevitabbo. Tattha yaÑ jaÒÒÈ puggalaÑ “imaÑ kho me puggalaÑ sevato 
akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhantÊ”ti. Evar|po 
puggalo sevitabbo. “PuggalampÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi 
sevitabbampi asevitabbampÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca 
vuttanti.  . CatutthaÑ. 
 

5. ParihÈnasutta 

 55. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi “Èvuso bhikkhave”ti1. 
“Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ 
SÈriputto etadavoca– 

 “ParihÈnadhammo puggalo parihÈnadhammo puggalo”ti Èvuso vuccati, 
“aparihÈnadhammo puggalo aparihÈnadhammo puggalo”ti Èvuso vuccati. 
KittÈvatÈ nu kho Èvuso parihÈnadhammo puggalo vutto BhagavatÈ, kittÈvatÈ 
ca pana aparihÈnadhammo puggalo vutto BhagavatÈti. D|ratopi kho mayaÑ 
Èvuso ÈgacchÈma Èyasmato SÈriputtassa santike etassa bhÈsitassa 
atthamaÒÒÈtuÑ. SÈdhu vatÈyasmantaÑyeva SÈriputtaÑ paÔibhÈtu etassa 
bhÈsitassa attho, Èyasmato SÈriputtassa sutvÈ bhikkh| dhÈressantÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. Bhikkhavoti (SÊ, SyÈ) 
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 TenÈhÈvuso suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. 
“EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ 
SÈriputto etadavoca– 

 KittÈvatÈ nu kho Èvuso parihÈnadhammo puggalo vutto BhagavatÈ, 
idhÈvuso bhikkhu assutaÒceva dhammaÑ na suÓÈti, sutÈ cassa dhammÈ 
sammosaÑ gacchanti. Ye cassa dhammÈ pubbe cetaso asamphuÔÔhapubbÈ, te 
cassa na samudÈcaranti, aviÒÒÈtaÒceva na vijÈnÈti. EttÈvatÈ kho Èvuso 
parihÈnadhammo puggalo vutto BhagavatÈ. 

 KittÈvatÈ ca panÈvuso aparihÈnadhammo puggalo vutto BhagavatÈ, 
idhÈvuso bhikkhu assutaÒceva dhammaÑ suÓÈti, sutÈ cassa dhammÈ na 
sammosaÑ gacchanti. Ye cassa dhammÈ pubbe cetaso asamphuÔÔhapubbÈ, te 
cassa samudÈcaranti, aviÒÒÈtaÒceva vijÈnÈti. EttÈvatÈ kho Èvuso 
aparihÈnadhammo puggalo vutto BhagavatÈ. 

 No ce Èvuso bhikkhu paracittapariyÈyakusalo hoti, atha 
“sacittapariyÈyakusalo bhavissÈmÊ”ti evaÑ hi vo Èvuso sikkhitabbaÑ. 

 KathaÒcÈvuso bhikkhu sacittapariyÈyakusalo hoti, seyyathÈpi Èvuso 
itthÊ vÈ puriso vÈ daharo yuvÈ maÓÉanakajÈtiko ÈdÈse vÈ parisuddhe 
pariyodÈte acche vÈ udapatte sakaÑ mukhanimittaÑ paccavekkhamÈno sace 
tattha passati rajaÑ vÈ a~gaÓaÑ vÈ, tasseva rajassa vÈ a~gaÓassa vÈ 
pahÈnÈya vÈyamati. No ce tattha passati rajaÑ vÈ a~gaÓaÑ vÈ, 
tenevattamano hoti paripuÓÓasa~kappo “lÈbhÈ vata me parisuddhaÑ vata 
me”ti. Evameva kho Èvuso bhikkhuno paccavekkhaÓÈ bahukÈrÈ hoti 
kusalesu dhammesu “anabhijjhÈlu nu kho bahulaÑ viharÈmi, saÑvijjati nu 
kho me eso dhammo udÈhu no. AbyÈpannacitto nu kho bahulaÑ viharÈmi, 
saÑvijjati nu kho me eso dhammo udÈhu no. Vigatathinamiddho nu kho 
bahulaÑ viharÈmi, saÑvijjati nu kho me eso dhammo udÈhu no. Anuddhato 
nu kho bahulaÑ viharÈmi, saÑvijjati nu kho me eso dhammo udÈhu no. 
TiÓÓavicikiccho nu kho bahulaÑ viharÈmi, saÑvijjati nu kho me eso 
dhammo udÈhu no. Akkodhano nu kho bahulaÑ viharÈmi, 
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saÑvijjati nu kho me eso dhammo udÈhu no. AsaÑkiliÔÔhacitto nu kho 
bahulaÑ viharÈmi, saÑvijjati nu kho me eso dhammo udÈhu no. LÈbhÊ nu 
khomhi ajjhattaÑ dhammapÈmojjassa, saÑvijjati nu kho me eso dhammo 
udÈhu no. LÈbhÊ nu khomhi ajjhattaÑ cetosamathassa, saÑvijjati nu kho me 
eso dhammo udÈhu no. LÈbhÊ nu khomhi adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya, 
saÑvijjati nu kho me eso dhammo udÈhu no”ti. 

 Sace pana Èvuso bhikkhu paccavekkhamÈno sabbepime kusale dhamme 
attani na samanupassati, tenÈvuso bhikkhunÈ sabbesaÑyeva imesaÑ 
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ paÔilÈbhÈya adhimatto chando ca vÈyÈmo ca ussÈho 
ca ussoÄhÊ ca appaÔivÈnÊ ca sati ca sampajaÒÒaÒca karaÓÊyaÑ. SeyyÈthÈpi 
Èvuso Èdittacelo vÈ ÈdittasÊso vÈ tasseva celassa vÈ sÊsassa vÈ nibbÈpanÈya 
adhimattaÑ chandaÒca vÈyÈmaÒca ussÈhaÒca ussoÄhiÒca appaÔivÈniÒca 
satiÒca sampajaÒÒaÒca kareyya. EvamevaÑ kho Èvuso tena bhikkhunÈ 
sabbesaÑyeva kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ paÔilÈbhÈya adhimatto chando ca 
vÈyÈmo ca ussÈho ca ussoÄhÊ ca appaÔivÈnÊ ca sati ca sampajaÒÒaÒca 
karaÓÊyaÑ. 

 Sace panÈvuso bhikkhu paccavekkhamÈno ekacce kusale dhamme attani 
samanupassati, ekacce kusale dhamme attani na samanupassati. TenÈvuso 
bhikkhunÈ ye kusale dhamme attani samanupassati, tesu kusalesu dhammesu 
patiÔÔhÈya. Ye kusale dhamme attani na samanupassati, tesaÑ kusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ paÔilÈbhÈya adhimatto chando ca vÈyÈmo ca ussÈho ca ussoÄhÊ 
ca appaÔivÈnÊ ca sati ca sampajaÒÒaÒca karaÓÊyaÑ. SeyyathÈpi Èvuso 
Èdittacelo vÈ ÈdittasÊso vÈ tasseva celassa vÈ sÊsassa vÈ nibbÈpanÈya 
adhimattaÑ chandaÒca vÈyamaÒca ussÈhaÒca ussoÄhiÒca appaÔivÈniÒca 
satiÒca sampajaÒÒaÒca kareyya. EvamevaÑ kho Èvuso tena bhikkhunÈ ye 
kusale dhamme attani samanupassati, tesu kusalesu dhammesu patiÔÔhÈya. 
Ye kusale dhamme attani na samanupassati, tesaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
paÔilÈbhÈya adhimatto chando ca vÈyÈmo ca ussÈho ca ussoÄhÊ ca appaÔivÈnÊ 
ca sati ca sampajaÒÒaÒca karaÓÊyaÑ. 

 Sace panÈvuso bhikkhu paccavekkhamÈno sabbepime kusale dhamme 
attani samanupassati, tenÈvuso bhikkhunÈ sabbesveva imesu 
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kusalesu dhammesu patiÔÔhÈya uttari ÈsavÈnaÑ khayÈya yogo karaÓÊyoti.  . 
PaÒcamaÑ. 
 

6. PaÔhamasaÒÒÈsutta 

 56. DasayimÈ bhikkhave saÒÒÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ honti 
mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈ. KatamÈ dasa? AsubhasaÒÒÈ 
maraÓasaÒÒÈ ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÈ sabbaloke anabhiratasaÒÒÈ aniccasaÒÒÈ 
anicce dukkhasaÒÒÈ dukkhe anattasaÒÒÈ pahÈnasaÒÒÈ virÈgasaÒÒÈ 
nirodhasaÒÒÈ. ImÈ kho bhikkhave dasa saÒÒÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ 
honti mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. DutiyasaÒÒÈsutta 

 57. DasayimÈ bhikkhave saÒÒÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ honti 
mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈ. KatamÈ dasa? AniccasaÒÒÈ 
anattasaÒÒÈ maraÓasaÒÒÈ ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÈ sabbaloke anabhiratasaÒÒÈ 
aÔÔhikasaÒÒÈ puÄavakasaÒÒÈ1 vinÊlakasaÒÒÈ vicchiddakasaÒÒÈ 
uddhumÈtakasaÒÒÈ. ImÈ kho bhikkhave dasa saÒÒÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ 
mahapphalÈ honti mahÈnisaÑsÈ amatogadhÈ amatapariyosÈnÈti.  . SattamaÑ. 
 

8. M|lakasutta 

 58. * Sace bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ puccheyyuÑ “kiÑ 
m|lakÈ Èvuso sabbe dhammÈ. KiÑ sambhavÈ sabbe dhammÈ. KiÑ 
samudayÈ sabbe dhammÈ. KiÑ samosaraÓÈ sabbe dhammÈ. KiÑ pamukhÈ 
sabbe dhammÈ. KiÑ adhipateyyÈ sabbe dhammÈ. KiÑ uttarÈ sabbe 
dhammÈ. KiÑ sÈrÈ sabbe dhammÈ. KiÑ ogadhÈ sabbe dhammÈ. KiÑ 
pariyosÈnÈ sabbe dhammÈ”ti. EvaÑ puÔÔhÈ tumhe bhikkhave tesaÑ 
aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ kinti byÈkareyyÈthÈti. BhagavaÑm|lakÈ no 
bhante dhammÈ BhagavaÑnettikÈ BhagavaÑpaÔisaraÓÈ, sÈdhu vata bhante 
BhagavantaÑyeva paÔibhÈtu etassa bhÈsitassa attho, Bhagavato sutvÈ 
bhikkh| dhÈressantÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. PulavakasaÒÒÈ (SÊ, I) puÄuvakasaÒÒÈ (Ka), AÑ 1. 43 piÔÔhepi. 
 * HeÔÔhÈ 152 piÔÔhepi. 
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 Tena hi bhikkhave suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. 
“EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca– 

 Sace bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ puccheyyuÑ “kiÑ 
m|lakÈ Èvuso sabbe dhammÈ. KiÑ sambhavÈ sabbe dhammÈ. KiÑ 
samudayÈ sabbe dhammÈ. KiÑ samosaraÓÈ sabbe dhammÈ. KiÑ pamukhÈ 
sabbe dhammÈ. KiÑ adhipateyyÈ sabbe dhammÈ. KiÑ uttarÈ sabbe 
dhammÈ. KiÑ sÈrÈ sabbe dhammÈ. KiÑ ogadhÈ sabbe dhammÈ. KiÑ 
pariyosÈnÈ sabbe dhammÈ”ti. EvaÑ puÔÔhÈ tumhe bhikkhave tesaÑ 
aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ byÈkareyyÈtha. “Chandam|lakÈ 
Èvuso sabbe dhammÈ. ManasikÈrasambhavÈ sabbe dhammÈ. 
PhassasamudayÈ sabbe dhammÈ. VedanÈsamosaraÓÈ sabbe dhammÈ. 
SamÈdhippamukhÈ sabbe dhammÈ. SatÈdhipateyyÈ sabbe dhammÈ. 
PaÒÒuttarÈ sabbe dhammÈ. VimuttisÈrÈ sabbe dhammÈ. AmatogadhÈ sabbe 
dhammÈ. NibbÈnapariyosÈnÈ sabbe dhammÈ”ti. EvaÑ puÔÔhÈ tumhe 
bhikkhave tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ byÈkareyyÈthÈti.  . 
AÔÔhamaÑ. 
 

9. PabbajjÈsutta 

 59. TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “yathÈpabbajjÈparicitaÒca 
no cittaÑ bhavissati, na cuppannÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ cittaÑ 
pariyÈdÈya Ôhassanti, aniccasaÒÒÈparicitaÒca no cittaÑ bhavissati, 
anattasaÒÒÈparicitaÒca no cittaÑ bhavissati, asubhasaÒÒÈparicitaÒca no 
cittaÑ bhavissati, ÈdÊnavasaÒÒÈparicitaÒca no cittaÑ bhavissati, lokassa 
samaÒca visamaÒca ÒatvÈ taÑsaÒÒÈparicitaÒca no cittaÑ bhavissati, lokassa 
bhavaÒca1 vibhavaÒca ÒatvÈ taÑsaÒÒÈparicitaÒca no cittaÑ bhavissati, 
lokassa samudayaÒca attha~gamaÒca ÒatvÈ taÑsaÒÒÈparicitaÒca no cittaÑ 
bhavissati, pahÈnasaÒÒÈparicitaÒca no cittaÑ bhavissati, 
virÈgasaÒÒÈparicitaÒca no cittaÑ bhavissati, nirodhasaÒÒÈparicitaÒca no 
cittaÑ bhavissatÊ”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SambhavaÒca (SÊ, SyÈ) 
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 Yato kho bhikkhave bhikkhuno yathÈpabbajjÈparicitaÒca cittaÑ hoti, na 
cuppannÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhanti, 
aniccasaÒÒÈparicitaÒca cittaÑ hoti, anattasaÒÒÈparicitaÒca cittaÑ hoti, 
asubhasaÒÒÈparicitaÒca cittaÑ hoti, ÈdÊnavasaÒÒÈparicitaÒca cittaÑ hoti, 
lokassa samaÒca visamaÒca ÒatvÈ taÑsaÒÒÈparicitaÒca cittaÑ hoti, lokassa 
bhavaÒca vibhavaÒca ÒatvÈ taÑsaÒÒÈparicitaÒca cittaÑ hoti, lokassa 
samudayaÒca attha~gamaÒca ÒatvÈ taÑsaÒÒÈparicitaÒca cittaÑ hoti, 
pahÈnasaÒÒÈparicitaÒca cittaÑ hoti, virÈgasaÒÒÈparicitaÒca cittaÑ hoti, 
nirodhasaÒÒÈparicitaÒca cittaÑ hoti, tassa dvinnaÑ phalÈnaÑ aÒÒataraÑ 
phalaÑ pÈÔika~khaÑ diÔÔheva dhamme aÒÒÈ sati vÈ upÈdisese anÈgÈmitÈti.  . 
NavamaÑ. 
 

10. GirimÈnandasutta 

 60. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ GirimÈnando 
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– 

 “ŒyasmÈ bhante GirimÈnando ÈbÈdhiko hoti dukkhito bÈÄhagilÈno, 
sÈdhu bhante BhagavÈ yenÈyasmÈ GirimÈnando tenupasa~kamatu 
anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti. Sace kho tvaÑ Œnanda GirimÈnandassa bhikkhuno 
dasa saÒÒÈ bhÈseyyÈsi, ÔhÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ GirimÈnandassa 
bhikkhuno dasa saÒÒÈ sutvÈ so ÈbÈdho ÔhÈnaso paÔippassambheyya. 

 KatamÈ dasa? AniccasaÒÒÈ anattasaÒÒÈ asubhasaÒÒÈ ÈdÊnavasaÒÒÈ 
pahÈnasaÒÒÈ virÈgasaÒÒÈ nirodhasaÒÒÈ sabbaloke anabhiratasaÒÒÈ1 
sabbasa~khÈresu anicchÈsaÒÒÈ ÈnÈpÈnassati. 

 KatamÈ cÈnanda aniccasaÒÒÈ? IdhÈnanda bhikkhu araÒÒagato vÈ 
rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ iti paÔisaÒcikkhati “r|paÑ aniccaÑ, 
vedanÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AnabhiratisaÒÒÈ (Ka) 
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aniccÈ, saÒÒÈ aniccÈ, sa~khÈrÈ aniccÈ, viÒÒÈÓaÑ aniccan”ti. Iti imesu 
paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu aniccÈnupassÊ viharati. AyaÑ vuccatÈnanda 
aniccasaÒÒÈ. (1) 

 KatamÈ cÈnanda anattasaÒÒÈ? IdhÈnanda bhikkhu araÒÒagato vÈ 
rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ iti paÔisaÒcikkhati “cakkhu anattÈ, 
r|pÈ anattÈ, sotaÑ anattÈ, saddÈ anattÈ, ghÈnaÑ anattÈ, gandhÈ anattÈ, jivhÈ 
anattÈ, rasÈ anattÈ, kÈyÈ anattÈ, phoÔÔhabbÈ anattÈ, mano anattÈ, dhammÈ 
anattÈ”ti. Iti imesu chasu ajjhattikabÈhiresu Èyatanesu anattÈnupassÊ viharati. 
AyaÑ vuccatÈnanda anattasaÒÒÈ. (2) 

 KatamÈ cÈnanda asubhasaÒÒÈ? IdhÈnanda bhikkhu imameva kÈyaÑ 
uddhaÑ pÈdatalÈ adho kesamatthakÈ tacapariyantaÑ p|raÑ nÈnÈppakÈrassa 
asucino paccavekkhati “atthi imasmiÑ kÈye kesÈ lomÈ nakhÈ dantÈ taco 
maÑsaÑ nhÈru aÔÔhi aÔÔhimiÒjaÑ vakkaÑ hadayaÑ yakanaÑ kilomakaÑ 
pihakaÑ papphÈsaÑ antaÑ antaguÓaÑ udariyaÑ karÊsaÑ pittaÑ semhaÑ 
pubbo lohitaÑ sedo medo assu vasÈ kheÄo si~ghÈÓikÈ lasikÈ muttan”ti. Iti 
imasmiÑ kÈye asubhÈnupassÊ viharati. AyaÑ vuccatÈnanda asubhasaÒÒÈ. (3) 

 KatamÈ cÈnanda ÈdÊnavasaÒÒÈ? IdhÈnanda bhikkhu araÒÒagato vÈ 
rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ iti paÔisaÒcikkhati “bahudukkho kho 
ayaÑ kÈyo bahu-ÈdÊnavo, iti imasmiÑ kÈye vividhÈ ÈbÈdhÈ uppajjanti. 
SeyyathidaÑ, cakkhurogo sotarogo ghÈnarogo jivhÈrogo kÈyarogo sÊsarogo 
kaÓÓarogo mukharogo dantarogo oÔÔharogo kÈso sÈso pinÈso ÉÈho1 jaro 
kucchirogo mucchÈ pakkhandikÈ s|lÈ vis|cikÈ kuÔÔhaÑ gaÓÉo kilÈso soso 
apamÈro daddu kaÓÉu kacchu nakhasÈ vitacchikÈ lohitaÑ pittaÑ2 
madhumeho aÑsÈ piÄakÈ bhagandalÈ pittasamuÔÔhÈnÈ ÈbÈdhÈ 
semhasamuÔÔhÈnÈ ÈbÈdhÈ vÈtasamuÔÔhÈnÈ ÈbÈdhÈ sannipÈtikÈ ÈbÈdhÈ 
utupariÓÈmajÈ ÈbÈdhÈ visamaparihÈrajÈ ÈbÈdhÈ opakkamikÈ ÈbÈdhÈ 
kammavipÈkajÈ ÈbÈdhÈ sÊtaÑ uÓhaÑ jighacchÈ pipÈsÈ uccÈro passÈvo”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. �aho (SÊ, SyÈ) 2. LohitapittaÑ (SÊ) 
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Iti imasmiÑ kÈye ÈdÊnavÈnupassÊ viharati. AyaÑ vuccatÈnanda 
ÈdÊnavasaÒÒÈ. (4) 

 KatamÈ cÈnanda pahÈnasaÒÒÈ? IdhÈnanda bhikkhu uppannaÑ 
kÈmavitakkaÑ nÈdhivÈseti pajahati vinodeti byantÊkaroti anabhÈvaÑ gameti, 
uppannaÑ byÈpÈdavitakkaÑ nÈdhivÈseti pajahati vinodeti byantÊkaroti 
anabhÈvaÑ gameti, uppannaÑ vihiÑsÈvitakkaÑ nÈdhivÈseti pajahati 
vinodeti byantÊkaroti anabhÈvaÑ gameti, uppannuppanne pÈpake akusale 
dhamme nÈdhivÈseti pajahati vinodeti byantÊkaroti anabhÈvaÑ gameti. 
AyaÑ vuccatÈnanda pahÈnasaÒÒÈ. (5) 

 KatamÈ cÈnanda virÈgasaÒÒÈ? IdhÈnanda bhikkhu araÒÒagato vÈ 
rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ iti paÔisaÒcikkhati “etaÑ santaÑ etaÑ 
paÓÊtaÑ, yadidaÑ sabbasa~khÈrasamatho sabb|padhippaÔinissaggo 
taÓhÈkkhayo virÈgo nibbÈnan”ti. AyaÑ vuccatÈnanda virÈgasaÒÒÈ. (6)  

 KatamÈ cÈnanda nirodhasaÒÒÈ? IdhÈnanda bhikkhu araÒÒagato vÈ 
rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ iti paÔisaÒcikkhati “etaÑ santaÑ etaÑ 
paÓÊtaÑ, yadidaÑ sabbasa~khÈrasamatho sabb|padhippaÔinissaggo 
taÓhÈkkhayo nirodho nibbÈnan”ti. AyaÑ vuccatÈnanda nirodhasaÒÒÈ. (7)  

 KatamÈ cÈnanda sabbaloke anabhiratasaÒÒÈ? IdhÈnanda bhikkhu ye 
loke upÈdÈnÈ cetaso adhiÔÔhÈnÈbhinivesÈnusayÈ, te pajahanto viharati 
anupÈdiyanto. AyaÑ vuccatÈnanda sabbaloke anabhiratasaÒÒÈ. (8) 

 KatamÈ cÈnanda sabbasa~khÈresu anicchÈsaÒÒÈ? IdhÈnanda bhikkhu 
sabbasa~khÈresu aÔÔÊyati harÈyati jigucchati. AyaÑ vuccatÈnanda 
sabbasa~khÈresu anicchÈsaÒÒÈ. (9) 

 KatamÈ cÈnanda ÈnÈpÈnassati? IdhÈnanda bhikkhu araÒÒagato vÈ 
rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ 
kÈyaÑ panidhÈya parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, so satova assasati, satova 
passasati, dÊghaÑ vÈ assasanto “dÊghaÑ assasÈmÊ”ti pajÈnÈti, dÊghaÑ vÈ 
passasanto “dÊghaÑ passasÈmÊ”ti pajÈnÈti, rassaÑ vÈ assasanto “rassaÑ 
assasÈmÊ”ti pajÈnÈti, rassaÑ vÈ passasanto 
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“rassaÑ passasÈmÊ”ti pajÈnÈti, “sabbakÈyapaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊ”ti 
sikkhati, “sabbakÈyapaÔisaÑvedÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati, “passambhayaÑ 
kÈyasa~khÈraÑ assasissÈmÊ”ti sikkhati, “passambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ 
passasissÈmÊ”ti sikkhati, “pÊtipaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊ”ti sikkhati 
“pÊtipaÔisaÑvedÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati, “sukhapaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊ”ti 
sikkhati, “sukhapaÔisaÑvedÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati, “cittasa~khÈra-
paÔisaÑvedÊ assasissÈmÊ”ti sikkhati, “cittasa~khÈrapaÔisaÑvedÊ 
passasissÈmÊ”ti sikkhati, “passambhayaÑ cittasa~khÈraÑ assasissÈmÊ”ti 
sikkhati, “passambhayaÑ cittasa~khÈraÑ passasissÈmÊ”ti sikkhati, 
“cittapaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊ”ti sikkhati, “cittapaÔisaÑvedÊ passasissÈmÊ”ti 
sikkhati, abhippamodayaÑ cittaÑ -pa- samÈdahaÑ cittaÑ -pa- vimocayaÑ 
cittaÑ -pa- aniccÈnupassÊ -pa- virÈgÈnupassÊ -pa- nirodhÈnupassÊ -pa- 
“PaÔinissaggÈnupassÊ assasissÈmÊ”ti sikkhati, “paÔinissaggÈnupassÊ 
passasissÈmÊ”ti sikkhati. AyaÑ vuccatÈnanda ÈnÈpÈnassati. (10) 

 Sace kho tvaÑ Œnanda GirimÈnandassa bhikkhuno imÈ dasa saÒÒÈ 
bhÈseyyÈsi, ÔhÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ GirimÈnandassa bhikkhuno 
imÈ dasa saÒÒÈ sutvÈ so ÈbÈdho ÔhÈnaso paÔippassambheyyÈti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato santike imÈ dasa saÒÒÈ uggahetvÈ 
yenÈyasmÈ GirimÈnando tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ Èyasmato 
GirimÈnandassa imÈ dasa saÒÒÈ abhÈsi. Atha kho Èyasmato GirimÈnandassa 
dasa saÒÒÈ sutvÈ so ÈbÈdho ÔhÈnaso paÔippassambhi, vuÔÔhahi cÈyasmÈ 
GirimÈnando tamhÈ ÈbÈdhÈ, tathÈ pahÊno ca panÈyasmato GirimÈnandassa 
so ÈbÈdho ahosÊti.  . DasamaÑ. 

Sacittavaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SacittaÒca SÈriputta, ®hiti ca Samathena ca. 
   ParihÈno ca dve SaÒÒÈ, M|lÈ PabbajitaÑ GirÊti.
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(7) 2. Yamakavagga 
 

1. AvijjÈsutta 

 61. “PurimÈ bhikkhave koÔi na paÒÒÈyati avijjÈya ‘ito pubbe avijjÈ 
nÈhosi, atha pacchÈ samabhavÊ’ti” evaÒcetaÑ bhikkhave vuccati, atha ca 
pana paÒÒÈyati “idappaccayÈ avijjÈ”ti. 

 AvijjampÈhaÑ1 bhikkhave sÈhÈraÑ vadÈmi, no anÈhÈraÑ. Ko cÈhÈro 
avijjÈya, “paÒca nÊvaraÓÈ”tissa vacanÊyaÑ. PaÒcapÈhaÑ bhikkhave nÊvaraÓe 
sÈhÈre vadÈmi, no anÈhÈre. Ko cÈhÈro paÒcannaÑ nÊvaraÓÈnaÑ, “tÊÓi 
duccaritÈnÊ”tissa vacanÊyaÑ. TÊÓipÈhaÑ bhikkhave duccaritÈni sÈhÈrÈni 
vadÈmi, no anÈhÈrÈni. Ko cÈhÈro tiÓÓaÑ duccaritÈnaÑ, 
“indriya-asaÑvaro”tissa vacanÊyaÑ. Indriya-asaÑvarampÈhaÑ bhikkhave 
sÈhÈraÑ vadÈmi, no anÈhÈraÑ. Ko cÈhÈro indriya-asaÑvarassa, 
“asatÈsampajaÒÒan”tissa vacanÊyaÑ. AsatÈsampajaÒÒampÈhaÑ bhikkhave 
sÈhÈraÑ vadÈmi, no anÈhÈraÑ. Ko cÈhÈro asatÈsampajaÒÒassa, 
“ayonisomanasikÈro”tissa vacanÊyaÑ. AyonisomanasikÈrampahaÑ 
bhikkhave sÈhÈraÑ vadÈmi, no anÈhÈraÑ. Ko cÈhÈro ayonisomanasikÈrassa, 
“assaddhiyan”tissa vacanÊyaÑ. AssaddhiyampÈhaÑ bhikkhave sÈhÈraÑ 
vadÈmi, no anÈhÈraÑ. Ko cÈhÈro assaddhiyassa, “asaddhammassavanan” 
tissa vacanÊyaÑ. AsaddhammassavanampÈhaÑ bhikkhave sÈhÈraÑ vadÈmi, 
no anÈhÈraÑ. Ko cÈhÈro asaddhammassavanassa, “asappurisasaÑsevo”tissa 
vacanÊyaÑ. 

 Iti kho bhikkhave asappurisasaÑsevo parip|ro asaddhammassavanaÑ 
parip|reti, asaddhammassavanaÑ parip|raÑ assaddhiyaÑ parip|reti, 
assaddhiyaÑ parip|raÑ ayonisomanasikÈraÑ parip|reti, ayonisomanasikÈro 
parip|ro asatÈsampajaÒÒaÑ parip|reti, asatÈsampajaÒÒaÑ parip|raÑ 
indriya-asaÑvaraÑ parip|reti, indriya-asaÑvaro parip|ro tÊÓi duccaritÈni 
parip|reti, tÊÓi duccaritÈni parip|rÈni paÒca nÊvaraÓe parip|renti, paÒca 
nÊvaraÓÈ parip|rÈ avijjaÑ parip|renti. EvametissÈ avijjÈya ÈhÈro hoti, 
evaÒca pÈrip|ri. 
______________________________________________________________ 
 1. AvijjampahaÑ (SÊ, SyÈ) 
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 SeyyathÈpi bhikkhave uparipabbate thullaphusitake deve vassante (  )1 
taÑ udakaÑ yathÈninnaÑ pavattamÈnaÑ pabbatakandarapadarasÈkhÈ 
parip|reti, pabbatakandarapadarasÈkhÈ parip|rÈ, kusobbhe2 parip|renti, 
kusobbhÈ parip|rÈ mahÈsobbhe3 parip|renti, mahÈsobbhÈ parip|rÈ 
kunnadiyo parip|renti, kunnadiyo parip|rÈ mahÈnadiyo parip|renti, 
mahÈnadiyo parip|rÈ mahÈsamuddaÑ sÈgaraÑ parip|renti. Evametassa 
mahÈsamuddassa sÈgarassa ÈhÈro hoti, evaÒca pÈrip|ri. 

 EvamevaÑ kho bhikkhave asappurisasaÑsevo parip|ro 
asaddhammassavanaÑ parip|reti, asaddhammassavanaÑ parip|raÑ 
assaddhiyaÑ parip|reti, assaddhiyaÑ parip|raÑ ayonisomanasikÈraÑ 
parip|reti, ayonisomanasikÈro parip|ro asatÈsampajaÒÒaÑ parip|reti, 
asatÈsampajaÒÒaÑ parip|raÑ indriya-asaÑvaraÑ parip|reti, 
indriya-asaÑvaro parip|ro tÊÓi duccaritÈni parip|reti, tÊÓi duccaritÈni 
parip|rÈni paÒca nÊvaraÓe parip|renti, paÒca nÊvaraÓÈ parip|rÈ avijjaÑ 
parip|renti. EvametissÈ avijjÈya ÈhÈro hoti, evaÒca pÈrip|ri. 

 VijjÈvimuttimpÈhaÑ bhikkhave sÈhÈraÑ vadÈmi, no anÈhÈraÑ. Ko 
cÈhÈro vijjÈvimuttiyÈ, “satta bojjha~gÈ”tissa vacanÊyaÑ. SattapÈhaÑ 
bhikkhave bojjha~ge sÈhÈre vadÈmi, no anÈhÈre. Ko cÈhÈro sattannaÑ 
bojjha~gÈnaÑ, “cattÈro satipaÔÔhÈnÈ”tissa vacanÊyaÑ. CattÈropÈhaÑ 
bhikkhave satipaÔÔhÈne sÈhÈre vadÈmi, no anÈhÈre. Ko cÈhÈro catunnaÑ 
satipaÔÔhÈnÈnaÑ, “tÊÓi sucaritÈnÊ”tissa vacanÊyaÑ. TÊÓipÈhaÑ bhikkhave 
sucaritÈni sÈhÈrÈni vadÈmi, no anÈhÈrÈni. Ko cÈhÈro tiÓÓaÑ sucaritÈnaÑ, 
“indriyasaÑvaro”tissa vacanÊyaÑ. IndriyasaÑvarampÈhaÑ bhikkhave 
sÈhÈraÑ vadÈmi, no anÈhÈraÑ. Ko cÈhÈro indriyasaÑvarassa, 
“satisampajaÒÒan”tissa vacanÊyaÑ. SatisampajaÒÒampÈhaÑ bhikkhave 
sÈhÈraÑ vadÈmi, no anÈhÈraÑ. Ko cÈhÈro satisampajaÒÒassa, 
“yonisomanasikÈro”tissa vacanÊyaÑ. YonisomanasikÈrampÈhaÑ bhikkhave 
sÈhÈraÑ vadÈmi, no anÈhÈraÑ. Ko cÈhÈro yonisomanasikÈrassa, 
“saddhÈ”tissa vacanÊyaÑ. SaddhampÈhaÑ bhikkhave sÈhÈraÑ vadÈmi, no 
anÈhÈraÑ. Ko cÈhÈro 
______________________________________________________________ 
 1. (GalagalÈyante) (SÊ), (GaÄagaÄÈyante) (SyÈ) 
 2. Kussubbhe (SÊ), kusubbhe (SyÈ), kusombhe (Ka) AÑ 1. 245 piÔÔhepi.  
 3. MahÈsombhe (Ka) 
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saddhÈya, “saddhammassavanan”tissa vacanÊyaÑ. 
SaddhammassavanampÈhaÑ bhikkhave sÈhÈraÑ vadÈmi, no anÈhÈraÑ. Ko 
cÈhÈro saddhammassavanassa. “SappurisasaÑsevo”tissa vacanÊyaÑ. 

 Iti kho bhikkhave sappurisasaÑsevo parip|ro saddhammassavanaÑ 
parip|reti, saddhammassavanaÑ parip|raÑ saddhaÑ parip|reti, saddhÈ 
parip|rÈ yonisomanasikÈraÑ parip|reti, yonisomanasikÈro parip|ro 
satisampajaÒÒaÑ parip|reti, satisampajaÒÒaÑ parip|raÑ indriyasaÑvaraÑ 
parip|reti, indriyasaÑvaro parip|ro tÊÓi sucaritÈni parip|reti, tÊÓi sucaritÈni 
parip|rÈni cattÈro satipaÔÔhÈne parip|renti, cattÈro satipaÔÔhÈnÈ parip|rÈ 
satta bojjha~ge parip|renti, satta bojjha~gÈ parip|rÈ vijjÈvimuttiÑ 
parip|renti. EvametissÈ vijjÈvimuttiyÈ ÈhÈro hoti, evaÒca pÈrip|ri. 

 SeyyathÈpi bhikkhave uparipabbate thullaphusitake deve vassante taÑ 
udakaÑ yathÈninnaÑ pavattamÈnaÑ pabbatakandarapadarasÈkhÈ parip|reti, 
pabbatakandarapadarasÈkhÈ parip|rÈ kusobbhe parip|renti, kusobbhÈ 
parip|rÈ mahÈsobbhe parip|renti, mahÈsobbhÈ parip|rÈ kunnadiyo 
parip|renti, kunnadiyo parip|rÈ mahÈnadiyo parip|renti, mahÈnadiyo 
parip|rÈ mahÈsamuddaÑ sÈgaraÑ parip|renti. Evametassa mahÈsamuddassa 
sÈgarassa ÈhÈro hoti, evaÒca pÈrip|ri. 

 EvamevaÑ kho bhikkhave sappurisasaÑsevo parip|ro 
saddhammassavanaÑ parip|reti, saddhammassavanaÑ parip|raÑ saddhaÑ 
parip|reti, saddhÈ parip|rÈ yonisomanasikÈraÑ parip|reti, 
yonisomanasikÈro parip|ro satisampajaÒÒaÑ parip|reti, satisampajaÒÒaÑ 
parip|raÑ indriyasaÑvaraÑ parip|reti, indriyasaÑvaro parip|ro tÊÓi 
sucaritÈni parip|reti, tÊÓi sucaritÈni parip|rÈni cattÈro satipaÔÔhÈne 
parip|renti, cattÈro satipaÔÔhÈnÈ parip|rÈ satta bojjha~ge parip|renti, satta 
bojjha~gÈ parip|rÈ vijjÈvimuttiÑ parip|renti. EvametissÈ vijjÈvimuttiyÈ 
ÈhÈro hoti, evaÒca pÈrip|rÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. TaÓhÈsutta 

 62. “PurimÈ bhikkhave koÔi na paÒÒÈyati bhavataÓhÈya ‘ito pubbe 
bhavataÓhÈ nÈhosi, atha pacchÈ samabhavÊ’ti” evaÒcetaÑ bhikkhave vuccati, 
atha ca pana paÒÒÈyati “idappaccayÈ bhavataÓhÈ”ti. 
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 BhavataÓhÈmpÈhaÑ bhikkhave sÈhÈraÑ vadÈmi, no anÈhÈraÑ. Ko 
cÈhÈro bhavataÓhÈya, “avijjÈ”tissa vacanÊyaÑ. AvijjampÈhaÑ bhikkhave 
sÈhÈraÑ vadÈmi, no anÈhÈraÑ. Ko cahÈro avijjÈya, “paÒca nÊvaraÓÈ”tissa 
vacanÊyaÑ. PaÒca nÊvaraÓepÈhaÑ bhikkhave sÈhÈre vadÈmi, no anÈhÈre. Ko 
cÈhÈro paÒcannaÑ nÊvaraÓÈnaÑ, “tÊÓi duccaritÈnÊ”tissa vacanÊyaÑ. 
TÊÓipÈhaÑ bhikkhave duccaritÈni sÈhÈrÈni vadÈmi, no anÈhÈrÈni. Ko cÈhÈro 
tiÓÓannaÑ duccaritÈnaÑ, “indriya-asaÑvaro”tissa vacanÊyaÑ. 
Indriya-asaÑvarampÈhaÑ bhikkhave sÈhÈraÑ vadÈmi, no anÈhÈraÑ. Ko 
cÈhÈro indriya-asaÑvarassa “asatÈsampajaÒÒan”tissa vacanÊyaÑ. 
AsatÈsampajaÒÒampÈhaÑ bhikkhave sÈhÈraÑ vadÈmi, no anÈhÈraÑ. Ko 
cÈhÈro asatÈ sampajaÒÒassa, “ayonisomanasikÈro”tissa vacanÊyaÑ. 
AyonisomanasikÈrampÈhaÑ bhikkhave sÈhÈraÑ vadÈmi, no anÈhÈraÑ. Ko 
cÈhÈro ayonisomanasikÈrassa, “assaddhiyan”tissa vacanÊyaÑ. 
AssaddhiyampÈhaÑ bhikkhave sÈhÈraÑ vadÈmi, no anÈhÈraÑ. Ko cÈhÈro 
assaddhiyassa, “assaddhammassavanan”tissa vacanÊyaÑ. 
AssaddhammassavanampÈhaÑ bhikkhave sÈhÈraÑ vadÈmi, no anÈhÈraÑ. 
Ko cÈhÈro assaddhammassavanassa, “asappurisasaÑsevo”tissa vacanÊyaÑ. 

 Iti kho bhikkhave asappurissasaÑsevo parip|ro assaddhammassavanaÑ 
parip|reti, assaddhammassavanaÑ parip|raÑ assaddhiyaÑ parip|reti, 
assaddhiyaÑ parip|raÑ ayonisomanasikÈraÑ parip|reti, ayonisomanasikÈro 
parip|ro asatÈsampajaÒÒaÑ parip|reti, asatÈsampajaÒÒaÑ parip|raÑ 
indriya-asaÑvaraÑ parip|reti, indriya-asaÑvaro parip|ro tÊÓi duccaritÈni 
parip|reti, tÊÓi duccaritÈni parip|rÈni paÒca nÊvaraÓe parip|renti, paÒca 
nÊvaraÓÈ parip|rÈ avijjaÑ parip|renti, avijjÈ parip|rÈ bhavataÓhaÑ 
parip|reti. EvametissÈ bhavataÓhÈya ÈhÈro hoti, evaÒca pÈrip|ri. 

 SeyyathÈpi bhikkhave uparipabbate thullaphusitake deve vassante taÑ 
udakaÑ yathÈninnaÑ pavattamÈnaÑ pabbatakandarapadarasÈkhÈ parip|reti, 
pabbatakandarapadarasÈkhÈ parip|rÈ kusobbhe parip|renti, kusobbhÈ 
parip|rÈ mahÈsobbhe parip|renti, mahÈsobbhÈ parip|rÈ kunnadiyo 
parip|renti, kunnadiyo parip|rÈ mahÈnadiyo parip|renti, mahÈnadiyo 
parip|rÈ 
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mahÈsamuddaÑ sÈgaraÑ parip|renti. Evametassa mahÈsamuddassa 
sÈgarassa ÈhÈro hoti, evaÒca pÈrip|ri.  

 EvamevaÑ kho bhikkhave asappurisasaÑsevo parip|ro 
assaddhammassavanaÑ parip|reti, assaddhammassavanaÑ parip|raÑ 
assaddhiyaÑ parip|reti, assaddhiyaÑ parip|raÑ ayonisomanasikÈraÑ 
parip|reti, ayonisomanasikÈro parip|ro asatÈsampajaÒÒaÑ parip|reti, 
asatÈsampajaÒÒaÑ parip|raÑ indriya-asaÑvaraÑ parip|reti, 
indriya-asaÑvaro parip|ro tÊÓi duccaritÈni parip|reti, tÊÓi duccaritÈni 
parip|rÈni paÒca nÊvaraÓe parip|renti, paÒca nÊvaraÓÈ parip|rÈ avijjaÑ 
parip|renti, avijjÈ parip|rÈ bhavataÓhaÑ parip|reti. EvametissÈ 
bhavataÓhÈya ÈhÈro hoti, evaÒca pÈrip|ri. 

 VijjÈvimuttimpÈhaÑ bhikkhave sÈhÈraÑ vadÈmi, no anÈhÈraÑ. Ko 
cÈhÈro vijjÈ vimuttiyÈ, “satta bojjha~gÈ”tissa vacanÊyaÑ. SattapÈhaÑ 
bhikkhave bojjha~ge sÈhÈre vadÈmi, no anÈhÈre. Ko cÈhÈro sattannaÑ 
bojjha~gÈnaÑ, “cattÈro satipaÔÔhÈnÈ”tissa vacanÊyaÑ. CattÈropÈhaÑ 
bhikkhave satipaÔÔhÈne sÈhÈre vadÈmi no anÈhÈre. Ko cÈhÈro catunnaÑ 
satipaÔÔhÈnÈnaÑ, “tÊÓi sucaritÈnÊ”tissa vacanÊyaÑ. TÊÓipÈhaÑ bhikkhave 
sucaritÈni sÈhÈrÈni vadÈmi, no anÈhÈrÈni. Ko cÈhÈro tiÓÓannaÑ 
sucaritÈnaÑ, “indriyasaÑvaro”tissa vacanÊyaÑ. IndriyasaÑvarampÈhaÑ 
bhikkhave sÈhÈraÑ vadÈmi, no anÈhÈraÑ. Ko cÈhÈro indriyasaÑvarassa, 
“satisampajaÒÒan”tissa vacanÊyaÑ. SatisampajaÒÒampÈhaÑ bhikkhave 
sÈhÈraÑ vadÈmi, no anÈhÈraÑ. Ko cÈhÈro satisampajaÒÒassa, 
“yonisomanasikÈro”tissa vacanÊyaÑ. YonisomanasikÈrampÈhaÑ bhikkhave 
sÈhÈraÑ vadÈmi, no anÈhÈraÑ. Ko cÈhÈro yonisomanasikÈrassa, 
“saddhÈ”tissa vacanÊyaÑ. SaddhampÈhaÑ bhikkhave sÈhÈraÑ vadÈmi, no 
anÈhÈraÑ. Ko cÈhÈro saddhÈya, “saddhammassavanan”tissa vacanÊyaÑ. 
SaddhammassavanampÈhaÑ bhikkhave sÈhÈraÑ vadÈmi, no anÈhÈraÑ. Ko 
cÈhÈro saddhammassavanassa, “sappurisasaÑsevo”tissa vacanÊyaÑ. 

 Iti kho bhikkhave sappurisasaÑsevo parip|ro saddhammassavanaÑ 
parip|reti, saddhammassavanaÑ parip|raÑ saddhaÑ parip|reti, saddhÈ 
parip|rÈ yonisomanasikÈraÑ parip|reti, yonisomanasikÈro parip|ro 
satisampajaÒÒaÑ parip|reti, 
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satisampajaÒÒaÑ parip|raÑ indriyasaÑvaraÑ parip|reti, indriyasaÑvaro 
parip|ro tÊÓi sucaritÈni parip|reti, tÊÓi sucaritÈni parip|rÈni cattÈro 
satipaÔÔhÈne parip|renti, cattÈro satipaÔÔhÈnÈ parip|rÈ satta bojjha~ge 
parip|renti, satta bojjha~gÈ parip|rÈ vijjÈvimuttiÑ parip|renti. EvametissÈ 
vijjÈvimuttiyÈ ÈhÈro hoti, evaÒca pÈrip|ri. 

 SeyyathÈpi bhikkhave uparipabbate thullaphusitake deve vassante taÑ 
udakaÑ yathÈninnaÑ pavattamÈnaÑ -pa-. Evametassa mahÈsamuddassa 
sÈgarassa ÈhÈro hoti, evaÒca pÈrip|ri. EvamevaÑ kho bhikkhave 
sappurisasaÑsevo parip|ro saddhammassavanaÑ parip|reti -pa-. 
EvametissÈ vijjÈvimuttiyÈ ÈhÈro hoti, evaÒca pÈrip|rÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. NiÔÔha~gatasutta 

 63. Ye keci bhikkhave mayi niÔÔhaÑ gatÈ, sabbe te diÔÔhisampannÈ. 
TesaÑ diÔÔhisampannÈnaÑ paÒcannaÑ idha niÔÔhÈ, paÒcannaÑ idha vihÈya 
niÔÔhÈ. KatamesaÑ paÒcannaÑ idha niÔÔhÈ? Sattakkhattuparamassa 
kolaÑkolassa ekabÊjissa sakadÈgÈmissa, yo ca diÔÔheva dhamme arahÈ, 
imesaÑ paÒcannaÑ idha niÔÔhÈ. KatamesaÑ paÒcannaÑ idha vihÈya niÔÔhÈ? 
AntarÈparinibbÈyissa upahaccaparinibbÈyissa asa~khÈraparinibbÈyissa 
sasa~khÈraparinibbÈyissa uddhaÑsotassa akaniÔÔhagÈmino. ImesaÑ 
paÒcannaÑ idha vihÈya niÔÔhÈ. Ye keci bhikkhave mayi niÔÔhaÑ gatÈ, sabbe 
te diÔÔhisampannÈ. TesaÑ diÔÔhisampannÈnaÑ imesaÑ paÒcannaÑ idha 
niÔÔhÈ, imesaÑ paÒcannaÑ idha vihÈya niÔÔhÈti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Aveccappasannasutta 

 64. Ye keci bhikkhave mayi aveccappasannÈ, sabbe te sotÈpannÈ. 
TesaÑ sotÈpannÈnaÑ paÒcannaÑ idha niÔÔhÈ, paÒcannaÑ idha vihÈya niÔÔhÈ. 
KatamesaÑ paÒcannaÑ idha niÔÔhÈ? Sattakkhattuparamassa kolaÑkolassa 
ekabÊjissa sakadÈgÈmissa, yo ca diÔÔheva dhamme arahÈ, imesaÑ paÒcannaÑ 
idha niÔÔhÈ. KatamesaÑ paÒcannaÑ idha vihÈya niÔÔhÈ? 
AntarÈparinibbÈyissa upahaccaparibbÈyissa asa~khÈraparinibbÈyissa 
sasa~khÈraparinibbÈyissa uddhaÑsotassa akaniÔÔhagÈmino. ImesaÑ 
paÒcannaÑ idha vihÈya niÔÔhÈ. Ye keci bhikkhave mayi aveccappasannÈ, 
sabbe te sotÈpannÈ. 
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TesaÑ sotÈpannÈnaÑ imesaÑ paÒcannaÑ idha niÔÔhÈ, imesaÑ paÒcannaÑ 
idha vihÈya niÔÔhÈti.  . CatutthaÑ. 
 

5. PaÔhamasukhasutta 

 65. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ SÈriputto Magadhesu viharati 
NÈlakagÈmake. Atha kho SÈmaÓÉakÈni paribbÈjako yenÈyasmÈ SÈriputto 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ SÈriputtena saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho SÈmaÓÉakÈni paribbÈjako ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca– 

 KiÑ nu kho Èvuso SÈriputta sukhaÑ kiÑ dukkhanti. Abhinibbatti kho 
Èvuso dukkhÈ, anabhinibbatti sukhÈ. AbhinibbattiyÈ Èvuso sati idaÑ 
dukkhaÑ pÈÔika~khaÑ–sÊtaÑ uÓhaÑ jighacchÈ pipÈsÈ uccÈro passÈvo 
aggisamphasso daÓÉasamphasso satthasamphasso ÒÈtÊpi mittÈpi sa~gamma 
samÈgamma rosenti. AbhinibbattiyÈ Èvuso sati idaÑ dukkhaÑ pÈÔika~khaÑ. 
AnabhinibbattiyÈ Èvuso sati idaÑ sukhaÑ pÈÔika~khaÑ–na sÊtaÑ na uÓhaÑ 
na jighacchÈ na pipÈsÈ na uccÈro na passÈvo na aggisamphasso na 
daÓÉasamphasso na satthasamphasso ÒÈtÊpi mittÈpi sa~gamma samÈgamma 
na rosenti. AnabhinibbattiyÈ Èvuso sati idaÑ sukhaÑ pÈÔika~khanti.  . 
PaÒcamaÑ. 
 

6. Dutiyasukhasutta 

 66. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ SÈriputto Magadhesu viharati 
NÈlakagÈmake. Atha kho SÈmaÓÉakÈni paribbÈjako yenÈyasmÈ SÈriputto 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ SÈriputtena saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho SÈmaÓÉakÈni paribbÈjako ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca– 

 KiÑ nu kho Èvuso SÈriputta imasmiÑ dhammavinaye sukhaÑ kiÑ 
dukkhanti. Anabhirati kho Èvuso imasmiÑ dhammavinaye dukkhÈ, abhirati 
sukhÈ. AnabhiratiyÈ Èvuso sati idaÑ dukkhaÑ pÈÔika~khaÑ–gacchantopi 
sukhaÑ 
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sÈtaÑ nÈdhigacchati, Ôhitopi. Nisinnopi. SayÈnopi. GÈmagatopi. 
AraÒÒagatopi. Rukkham|lagatopi. SuÒÒÈgÈragatopi. AbbhokÈsagatopi. 
Bhikkhumajjhagatopi sukhaÑ sÈtaÑ nÈdhigacchati. AnabhiratiyÈ Èvuso sati 
idaÑ dukkhaÑ pÈÔika~khaÑ. 

 AbhiratiyÈ Èvuso sati idaÑ sukhaÑ pÈÔika~khaÑ–gacchantopi sukhaÑ 
sÈtaÑ adhigacchati. ®hitopi. Nisinnopi. SayÈnopi. GÈmagatopi. 
AraÒÒagatopi. Rukkham|lagatopi. SuÒÒÈgÈragatopi. AbbhokÈsagatopi. 
Bhikkhumajjhagatopi sukhaÑ sÈtaÑ adhigacchati. AbhiratiyÈ Èvuso sati 
idaÑ sukhaÑ pÈÔika~khanti. . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. PaÔhamanaÄakapÈnasutta 

 67. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu cÈrikaÑ caramÈno mahatÈ 
bhikkhusaÑghena saddhiÑ yena NaÄakapÈnaÑ nÈma KosalÈnaÑ nigamo, 
tadavasari. Tatra sudaÑ BhagavÈ NaÄakapÈne viharati palÈsavane. Tena kho 
pana samayena BhagavÈ tadahuposathe bhikkhusaÑghaparivuto nisinno 
hoti. Atha kho BhagavÈ bahudeva rattiÑ bhikkh|naÑ dhammiyÈ kathÈya 
sandassetvÈ samÈdapetvÈ samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ tuÓhÊbh|taÑ 
tuÓhÊbh|taÑ bhikkhusaÑghaÑ anuviloketvÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ 
Èmantesi– 

 Vigatathinamiddho1 kho SÈriputta bhikkhusaÑgho, paÔibhÈtu taÑ 
SÈriputta bhikkh|naÑ dhammÊ kathÈ, piÔÔhi me ÈgilÈyati, tamahaÑ 
ÈyamissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ SÈriputto Bhagavato paccassosi. 

 Atha kho BhagavÈ catugguÓaÑ sa~ghÈÔiÑ paÒÒÈpetvÈ dakkhiÓena 
passena sÊhaseyyaÑ kappesi pÈde pÈdaÑ accÈdhÈya sato sampajÈno 
uÔÔhÈnasaÒÒaÑ manasi karitvÈ. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| 
Èmantesi “Èvuso bhikkhave”ti. “Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato 
SÈriputtassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ SÈriputto etadavoca– 
______________________________________________________________ 
 1. VigatathÊnamiddho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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 Yassa kassaci Èvuso saddhÈ natthi kusalesu dhammesu, hirÊ1 natthi. 

OttappaÑ natthi. VÊriyaÑ2 natthi. PaÒÒÈ natthi kusalesu dhammesu, tassa yÈ 
ratti vÈ divaso vÈ Ègacchati, hÈniyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu, no 
vuddhi. SeyyathÈpi Èvuso kÈÄapakkhe candassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ 
Ègacchati, hÈyateva vaÓÓena, hÈyati maÓÉalena, hÈyati ÈbhÈya, hÈyati 
ÈrohapariÓÈhena. EvamevaÑ kho Èvuso yassa kassaci saddhÈ natthi kusalesu 
dhammesu, hirÊ natthi. OttappaÑ natthi. VÊriyaÑ natthi. PaÒÒÈ natthi 
kusalesu dhammesu, tassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ Ègacchati, hÈniyeva 
pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu, no vuddhi. 

 “Assaddho purisapuggalo”ti Èvuso parihÈnametaÑ. “Ahiriko 
purisapuggalo”ti Èvuso parihÈnametaÑ. “AnottappÊ purisapuggalo”ti Èvuso 
parihÈnametaÑ. “KusÊto purisapuggalo”ti Èvuso parihÈnametaÑ. “DuppaÒÒo 
purisapuggalo”ti Èvuso parihÈnametaÑ. “Kodhano purisapuggalo”ti Èvuso 
parihÈnametaÑ. “UpanÈhÊ purisapuggalo”ti Èvuso parihÈnametaÑ. 
“PÈpiccho purisapuggalo”ti Èvuso parihÈnametaÑ. “PÈpamitto 
purisapuggalo”ti Èvuso parihÈnametaÑ. “MicchÈdiÔÔhiko purisapuggalo”ti 
Èvuso parihÈnametaÑ. 

 Yassa kassaci Èvuso saddhÈ atthi kusalesu dhammesu, hirÊ atthi. 
OttappaÑ atthi. PaÒÒÈ atthi kusalesu dhammesu, tassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ 
Ègacchati, vuddhiyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu, no parihÈni. 
SeyyathÈpi Èvuso juÓhapakkhe candassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ Ègacchati, 
vaÉÉhateva vaÓÓena, vaÉÉhati maÓÉalena, vaÉÉhati ÈbhÈya, vaÉÉhati 
ÈrohapariÓÈhena. EvamevaÑ kho Èvuso yassa kassaci saddhÈ atthi kusalesu 
dhammesu, hirÊ atthi. OttappaÑ atthi. VÊriyaÑ atthi. PaÒÒÈ atthi kusalesu 
dhammesu, tassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ Ègacchati, vuddhiyeva pÈÔika~khÈ 
kusalesu dhammesu, no parihÈni. 
______________________________________________________________ 
 1. Hiri (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. ViriyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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 “Saddho purisapuggalo”ti Èvuso aparihÈnametaÑ. “HirÊmÈ 
purisapuggalo”ti Èvuso aparihÈnametaÑ. “OttappÊ purisapuggalo”ti Èvuso 
aparihÈnametaÑ. “ŒraddhavÊriyo purisapuggalo”ti Èvuso aparihÈnametaÑ. 
“PaÒÒavÈ purisapuggalo”ti Èvuso aparihÈnametaÑ. “Akkodhano 
purisapuggalo”ti Èvuso aparihÈnametaÑ. “AnupanÈhÊ purisapuggalo”ti 
Èvuso aparihÈnametaÑ. “Appiccho purisapuggalo”ti Èvuso aparihÈnametaÑ. 
“KalyÈÓamitto purisapuggalo”ti Èvuso aparihÈnametaÑ. “SammÈdiÔÔhiko 
purisapuggalo”ti Èvuso aparihÈnametanti. 

 Atha kho BhagavÈ paccuÔÔhÈya ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ Èmantesi–
sÈdhu sÈdhu SÈriputta, yassa kassaci SÈriputta saddhÈ natthi kusalesu 
dhammesu, hirÊ natthi. OttappaÑ natthi. VÊriyaÑ natthi. PaÒÒÈ natthi 
kusalesu dhammesu, tassa yÈ ratthi vÈ divaso vÈ Ègacchati, hÈniyeva 
pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu, no vuddhi. SeyyathÈpi SÈriputta kÈÄapakkhe 
candassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ Ègacchati, hÈyateva vaÓÓena, hÈyati 
maÓÉalena, hÈyati ÈbhÈya, hÈyati ÈrohapariÓÈhena. EvamevaÑ kho SÈriputta 
yassa kassaci saddhÈ natthi kusalesu dhammesu -pa-. PaÒÒÈ natthi kusalesu 
dhammesu, tassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ -pa- no vuddhi. 

 “Assaddho purisapuggalo”ti SÈriputta parihÈnametaÑ. Ahiriko. 
AnottappÊ. KusÊto. DuppaÒÒo. Kodhano. UpanÈhÊ. PÈpiccho. PÈpamitto. 
“MicchÈdiÔÔhiko purisapuggalo”ti SÈriputta parihÈnametaÑ. 

 Yassa kassaci SÈriputta saddhÈ atthi kusalesu dhammesu, hirÊ atthi. 
OttappaÑ atthi. VÊriyaÑ atthi. PaÒÒÈ atthi kusalesu dhammesu, tassa yÈ ratti 
vÈ divaso vÈ Ègacchati, vuddhiyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu, no 
parihÈni. SeyyathÈpi SÈriputta juÓhapakkhe candassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ 
Ègacchati, vaÉÉhateva vaÓÓena, vaÉÉhati maÓÉalena, vaÉÉhati ÈbhÈya, 
vaÉÉhati ÈrohapariÓÈhena. EvamevaÑ kho SÈriputta yassa kassaci saddhÈ 
atthi kusalesu dhammesu, hirÊ atthi. OttappaÑ atthi. VÊriyaÑ atthi. PaÒÒÈ 
atthi kusalesu dhammesu, tassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ Ègacchati, vuddhiyeva 
pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu, no parihÈni. 
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 “Saddho purisapuggalo”ti SÈriputta aparihÈnametaÑ. HirÊmÈ. OttappÊ. 
ŒraddhavÊriyo. PaÒÒavÈ. Akkodhano. AnupanÈhÊ. Appiccho. KalyÈÓamitto. 
“SammÈdiÔÔhiko purisapuggalo”ti SÈriputta aparihÈnametanti.  . SattamaÑ. 
 

8. DutiyanaÄakapÈnasutta 

 68. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ NaÄakapÈne viharati palÈsavane. Tena kho 
pana samayena BhagavÈ tadahuposathe bhikkhusaÑghaparivuto nisinno 
hoti. Atha kho BhagavÈ bahudeva rattiÑ bhikkh|naÑ dhammiyÈ kathÈya 
sandassetvÈ samÈdapetvÈ samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ tuÓhÊbh|taÑ 
tuÓhÊbh|taÑ bhikkhusaÑghaÑ anuviloketvÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ 
Èmantesi– 

 Vigatathinamiddho kho SÈriputta bhikkhusaÑgho, paÔibhÈtu taÑ 
SÈriputta bhikkh|naÑ dhammÊ kathÈ, piÔÔhi me ÈgilÈyati, tamahaÑ 
ÈyamissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ SÈriputto Bhagavato paccassosi. 

 Atha kho BhagavÈ catugguÓaÑ sa~ghÈÔiÑ paÒÒÈpetvÈ dakkhiÓena 
passena sÊhaseyyaÑ kappesi pÈde pÈdaÑ accÈdhÈya sato sampajÈno 
uÔÔhÈnasaÒÒaÑ manasi karitvÈ. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| 
Èmantesi “Èvuso bhikkhave”ti. “Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato 
SÈriputtassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ SÈriputto etadavoca– 

 Yassa kassaci Èvuso saddhÈ natthi kusalesu dhammesu, hirÊ natthi. 
OttappaÑ natthi. VÊriyaÑ natthi. PaÒÒÈ natthi. SotÈvadhÈnaÑ natthi. 
dhammadhÈraÓÈ natthi. Atth|paparikkhÈ natthi. DhammÈnudhammap-
paÔipatti natthi. AppamÈdo natthi kusalesu dhammesu, tassa yÈ ratti vÈ 
divaso vÈ Ègacchati, hÈniyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu no vuddhi. 
SeyyathÈpi Èvuso kÈÄapakkhe candassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ Ègacchati, 
hÈyateva vaÓÓena, hÈyati maÓÉalena, hÈyati ÈbhÈya, hÈyati ÈrohapariÓÈhena. 
EvamevaÑ kho Èvuso yassa kassaci saddhÈ natthi kusalesu dhammesu, hirÊ 
natthi. OttappaÑ natthi. VÊriyaÑ natthi. PaÒÒÈ natthi. SotÈvadhÈnaÑ natthi. 
DhammadhÈraÓÈ natthi. Atth|paparikkhÈ natthi. DhammÈnudhammappaÔi-
patti natthi. AppamÈdo natthi kusalesu dhammesu, tassa yÈ ratti 
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vÈ divaso vÈ Ègacchati, hÈniyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu no vuddhi. 

 Yassa kassaci Èvuso saddhÈ atthi kusalesu dhammesu, hirÊ atthi. 
OttappaÑ atthi. VÊriyaÑ atthi. PaÒÒÈ atthi. SotÈvadhÈnaÑ atthi. 
DhammadhÈraÓÈ atthi. Atth|paparikkhÈ atthi. DhammÈnudhammappaÔipatti 
atthi. AppamÈdo atthi kusalesu dhammesu, tassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ 
Ègacchati, vuddhiyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu, no parihÈni. 
SeyyathÈpi Èvuso juÓhapakkhe candassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ Ègacchati, 
vaÉÉhateva vaÓÓena, vaÉÉhati maÓÉalena, vaÉÉhati ÈbhÈya, vaÉÉhati 
ÈrohapariÓÈhena. EvamevaÑ kho Èvuso yassa kassaci saddhÈ atthi kusalesu 
dhammesu -pa-. AppamÈdo atthi kusalesu dhammesu, tassa yÈ ratti vÈ 
divaso vÈ Ègacchati, vuddhiyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu, no 
parihÈnÊti. 

 Atha kho BhagavÈ paccuÔÔhÈya ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ Èmantesi–
sÈdhu sÈdhu SÈriputta, yassa kassaci SÈriputta saddhÈ natthi kusalesu 
dhammesu, hirÊ natthi. OttappaÑ natthi. PaÒÒÈ natthi. VÊriyaÑ natthi. 
SotÈvadhÈnaÑ natthi. DhammadhÈraÓÈ natthi. Atth|paparikkhÈ natthi. 
DhammÈnudhammappaÔipatti natthi. AppamÈdo natthi kusalesu dhammesu, 
tassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ Ègacchati, hÈniyeva pÈÔika~khÈ kusalesu 
dhammesu, no vuddhi. SeyyathÈpi SÈriputta kÈÄapakkhe candassa yÈ ratti vÈ 
divaso vÈ Ègacchati, hÈyateva vaÓÓena, hÈyati maÓÉalena, hÈyati ÈbhÈya, 
hÈyati ÈrohapariÓÈhena. EvamevaÑ kho SÈriputta yassa kassaci saddhÈ 
natthi kusalesu dhammesu -pa-. AppamÈdo natthi kusalesu dhammesu, tassa 
yÈ ratti vÈ divaso vÈ Ègacchati, hÈniyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu, no 
vuddhi. 

 Yassa kassaci SÈriputta saddhÈ atthi kusalesu dhammesu, hirÊ atthi. 
OttappaÑ atthi. VÊriyaÑ atthi. PaÒÒÈ atthi. SotÈvadhÈnaÑ atthi. 
DhammadhÈraÓÈ atthi. Atth|paparikkhÈ atthi. DhammÈnudhammappaÔipatti 
atthi. AppamÈdo atthi kusalesu dhammesu, tassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ 
Ègacchati, vuddhiyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu, no parihÈni. 
SeyyathÈpi SÈriputta juÓhapakkhe candassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ Ègacchati, 
vaÉÉhateva vaÓÓena, vaÉÉhati maÓÉalena, vaÉÉhati ÈbhÈya, 
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vaÉÉhati ÈrohapariÓÈhena. EvamevaÑ kho SÈriputta yassa kassaci saddhÈ 
atthi kusalesu dhammesu -pa-. AppamÈdo atthi kusalesu dhammesu, tassa yÈ 
ratti vÈ divaso vÈ Ègacchati, vuddhiyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu, no 
parihÈnÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. PaÔhamakathÈvatthusutta 

 69. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| 
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ sannisinnÈ sannipatitÈ 
anekavihitaÑ tiracchÈnakathaÑ anuyuttÈ viharanti. SeyyathidaÑ, * 
rÈjakathaÑ corakathaÑ mahÈmattakathaÑ senÈkathaÑ bhayakathaÑ 
yuddhakathaÑ annakathaÑ pÈnakathaÑ vatthakathaÑ sayanakathaÑ 
mÈlÈkathaÑ gandhakathaÑ ÒÈtikathaÑ yÈnakathaÑ gÈmakathaÑ 
nigamakathaÑ nagarakathaÑ janapadakathaÑ itthikathaÑ1 s|rakathaÑ 
visikhÈkathaÑ kumbhaÔÔhÈnakathaÑ pubbapetakathaÑ nÈnattakathaÑ 
lokakkhÈyikaÑ samuddakkhÈyikaÑ itibhavÈbhavakathaÑ iti vÈti. 

 Atha kho BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena 
upaÔÔhÈnasÈlÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja 
kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “kÈya nuttha bhikkhave etarati kathÈya 
sannisinnÈ sannipatitÈ, kÈ ca pana vo antarÈkathÈ vippakatÈ”ti. 

 Idha mayaÑ bhante pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ 
upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ sannisinnÈ sannipatitÈ, anekavihitaÑ tiracchÈnakathaÑ 
anuyuttÈ viharÈma. SeyyathidaÑ, rÈjakathaÑ corakathaÑ -pa- 
itibhavÈbhavakathaÑ iti vÈti. Na kho panetaÑ bhikkhave tumhÈkaÑ 
patir|paÑ kulaputtÈnaÑ saddhÈya agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈnaÑ, yaÑ 
tumhe anekavihitaÑ tiracchÈnakathaÑ anuyuttÈ vihareyyÈtha. SeyyathidaÑ, 
rÈjakathaÑ corakathaÑ mahÈmattakathaÑ senÈkathaÑ bhayakathaÑ 
yuddhakathaÑ annakathaÑ pÈnakathaÑ vatthakathaÑ sayanakathaÑ 
mÈlÈkathaÑ gandhakathaÑ ÒÈtikathaÑ yÈnakathaÑ gÈmakathaÑ 
nigamakathaÑ nagarakathaÑ janapadakathaÑ itthikathaÑ s|rakathaÑ 
visikhÈkathaÑ kumbhaÔÔhÈnakathaÑ pubbapetakathaÑ nÈnattakathaÑ 
lokakkhÈyikaÑ samuddakkhÈyikaÑ itibhavÈbhavakathaÑ iti vÈti. 
______________________________________________________________ 
 * DÊ 1. 7; Ma 2. 181; SaÑ 3. 368; Vi 2. 213 piÔÔhesu. 
 1. ItthikathaÑ purisakathaÑ (Ka) Ma ®Ôha 3. 156 piÔÔhe passitabbaÑ. 
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 DasayimÈni bhikkhave kathÈvatth|ni. KatamÈni dasa? AppicchakathÈ 
santuÔÔhikathÈ pavivekakathÈ asaÑsaggakathÈ vÊriyÈrambhakathÈ sÊlakathÈ 
samÈdhikathÈ paÒÒÈkathÈ vimuttikathÈ vimuttiÒÈÓadassanakathÈti, imÈni 
kho bhikkhave dasa kathÈvatth|ni. 

 ImesaÑ ce tumhe bhikkhave dasannaÑ kathÈvatth|naÑ upÈdÈyupÈdÈya 
kathaÑ katheyyÈtha, imesampi candimas|riyÈnaÑ evaÑmahiddhikÈnaÑ 
evaÑmahÈnubhÈvÈnaÑ tejasÈ tejaÑ pariyÈdiyeyyÈtha, ko pana vÈdo 
aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnanti.  .NavamaÑ. 
 

10. DutiyakathÈvatthusutta 

 70. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| 
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ sannisinnÈ sannipatitÈ 
anekavihitaÑ tiracchÈnakathaÑ anuyuttÈ viharanti. SeyyathidaÑ, rÈjakathaÑ 
corakathaÑ mahÈmattakathaÑ -pa- itibhavÈbhavakathaÑ iti vÈti. 

 DasayimÈni bhikkhave pÈsaÑsÈni ÔhÈnÈni. KatamÈni dasa? Idha 
bhikkhave bhikkhu attanÈ ca appiccho hoti, appicchakathaÒca bhikkh|naÑ 
kattÈ hoti. “Appiccho bhikkhu appicchakathaÒca bhikkh|naÑ kattÈ”ti 
pÈsaÑsametaÑ ÔhÈnaÑ. 

 AttanÈ ca santuÔÔho hoti, santuÔÔhikathaÒca bhikkh|naÑ kattÈ hoti. 
“SantuÔÔho bhikkhu santuÔÔhikathaÒca bhikkh|naÑ kattÈ”ti pÈsaÑsametaÑ 
ÔhÈnaÑ. 

 AttanÈ ca pavivitto hoti, pavivekakathaÒca bhikkh|naÑ kattÈ hoti. 
“Pavivitto bhikkhu pavivekakathaÒca bhikkh|naÑ kattÈ”ti pÈsaÑsametaÑ 
ÔhÈnaÑ. 

 AttanÈ ca asaÑsaÔÔho hoti, asaÑsaÔÔhakathaÒca bhikkh|naÑ kattÈ hoti. 
“AsaÑsaÔÔho bhikkhu asaÑsaÔÔhakathaÒca bhikkh|naÑ kattÈ”ti 
pÈsaÑsametaÑ ÔhÈnaÑ. 

 AttanÈ ca ÈraddhavÊriyo hoti, vÊriyÈrambhakathaÒca bhikkh|naÑ kattÈ 
hoti. “ŒraddhavÊriyo bhikkhu vÊriyÈrambhakathaÒca bhikkh|naÑ kattÈ”ti 
pÈsaÑsametaÑ ÔhÈnaÑ.
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 AttanÈ ca sÊlasampanno hoti, sÊlasampadÈkathaÒca bhikkh|naÑ kattÈ 
hoti. “SÊlasampanno bhikkhu sÊlasampadÈkathaÒca bhikkh|naÑ kattÈ”ti 
pÈsaÑsametaÑ ÔhÈnaÑ. 

 AttanÈ ca samÈdhisampanno hoti, samÈdhisampadÈkathaÒca 
bhikkh|naÑ kattÈ hoti. “SamÈdhisampanno bhikkhu 
samÈdhisampadÈkathaÒca bhikkh|naÑ kattÈ”ti pÈsaÑsametaÑ ÔhÈnaÑ. 

 AttanÈ ca paÒÒÈsampanno hoti, paÒÒÈsampadÈkathaÒca bhikkh|naÑ 
kattÈ hoti. “PaÒÒÈsampanno bhikkhu paÒÒÈsampadÈkathaÒca bhikkh|naÑ 
kattÈ”ti pÈsaÑsametaÑ ÔhÈnaÑ. 

 AttanÈ ca vimuttisampanno hoti, vimuttisampadÈkathaÒca bhikkh|naÑ 
kattÈ hoti. “Vimuttisampanno bhikkhu vimuttisampadÈkathaÒca bhikkh|naÑ 
kattÈ”ti pÈsaÑsametaÑ ÔhÈnaÑ.  

 AttanÈ ca vimuttiÒÈÓadassanasampanno hoti, 
vimuttiÒÈÓadassanasampadÈkathaÒca bhikkh|naÑ kattÈ hoti. 
“VimuttiÒÈÓadassanasampanno bhikkhu 
vimuttiÒÈÓadassanasampadÈkathaÒca bhikkh|naÑ kattÈ”ti pÈsaÑsametaÑ 
ÔhÈnaÑ. ImÈni kho bhikkhave dasa pÈsaÑsÈni ÔhÈnÈnÊti.  . DasamaÑ. 

Yamakavaggo dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   AvijjÈ TaÓhÈ NiÔÔhÈ ca, Avecca dve SukhÈni ca. 
   NaÄakapÈne dve vuttÈ, KathÈvatth|pare duveti. 

_____ 
 

(8) 3. Œka~khavagga 
 

1. Œka~khasutta 

 71. * EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi 
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca– 
______________________________________________________________ 
 * AÑ 1. 321; Khu 1. 274 piÔÔhesupi. 
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 SampannasÊlÈ bhikkhave viharatha sampannapÈtimokkhÈ, 
pÈtimokkhasaÑvarasaÑvutÈ viharatha ÈcÈragocarasampannÈ, aÓumattesu 
vajjesu bhayadassÈvino samÈdÈya sikkhatha sikkhÈpadesu. 

 Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “sabrahmacÈrÊnaÑ piyo cassaÑ 
manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo cÈ”ti, sÊlesvevassa parip|rakÈrÊ ajjhattaÑ 
cetosamathamanuyutto anirÈkatajjhÈno vipassanÈya samannÈgato br|hetÈ 
suÒÒÈgÈrÈnaÑ. 

 Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “lÈbhÊ assaÑ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈrÈnan”ti, sÊlesvevassa 
parip|rakÈrÊ ajjhattaÑ cetosamathamanuyutto anirÈkatajjhÈno vipassanÈya 
samannÈgato br|hetÈ suÒÒÈgÈrÈnaÑ. 

 Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “yesÈhaÑ paribhuÒjÈmi 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, tesaÑ te kÈrÈ 
mahapphalÈ assu mahÈnisaÑsÈ”ti, sÊlesvevassa -pa- br|hetÈ suÒÒÈgÈrÈnaÑ. 

 Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “ye me1 petÈ ÒÈtÊ sÈlohitÈ 
kÈla~katÈ2 pasannacittÈ anussaranti, tesaÑ taÑ mahapphalaÑ assa 
mahÈnisaÑsan”ti, sÊlesvevassa -pa- br|hetÈ suÒÒÈgÈrÈnaÑ. 

 Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “santuÔÔho assaÑ 
itarÊtaracÊvarapiÓÉapÈta senÈsana gilÈnapaccaya bhesajja parikkhÈrenÈ”ti, 
sÊlesvevassa -pa- br|hetÈ suÒÒÈgÈrÈnaÑ. 

 Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “khamo assaÑ sÊtassa uÓhassa 
jighacchÈya pipÈsÈya ÉaÑsa makasa vÈtÈtapa sarÊsapa samphassÈnaÑ 
duruttÈnaÑ durÈgatÈnaÑ vacanapathÈnaÑ, uppannÈnaÑ sÈrÊrikÈnaÑ 
vedanÈnaÑ dukkhÈnaÑ tibbÈnaÑ3 kharÈnaÑ kaÔukÈnaÑ asÈtÈnaÑ 
amanÈpÈnaÑ pÈÓaharÈnaÑ adhivÈsakajÈtiko assan”ti, sÊlesvevassa -pa- 
br|hetÈ suÒÒÈgÈrÈnaÑ. 

 Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “aratiratisaho assaÑ, na ca maÑ 
aratirati saheyya, uppannaÑ aratiratiÑ abhibhuyya abhibhuyya 
vihareyyan”ti, sÊlesvevassa -pa- br|hetÈ suÒÒÈgÈrÈnaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Ye maÑ (Ma 1. 40 piÔÔhe) 2. KÈlakatÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 3. TippÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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 Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “bhayabheravasaho assaÑ, na ca 
maÑ bhayabheravo saheyya, uppannaÑ bhayabheravaÑ abhibhuyya 
abhibhuyya vihareyyan”ti, sÊlesvevassa -pa- br|hetÈ suÒÒÈgÈrÈnaÑ. 

 Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “catunnaÑ jhÈnÈnaÑ 
ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ assaÑ 
akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ”ti, sÊlesvevassa -pa- br|hetÈ suÒÒÈgÈrÈnaÑ. 

 Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja vihareyyan”ti, sÊlesvevassa parip|rakÈrÊ ajjhattaÑ 
cetosamathamanuyutto anirÈkatajjhÈno vipassanÈya samannÈgato br|hetÈ 
suÒÒÈgÈrÈnaÑ. 

 “SampannasÊlÈ bhikkhave viharatha sampannapÈtimokkhÈ, 
pÈtimokkhasaÑvarasaÑvutÈ viharatha ÈcÈragocarasampannÈ, aÓumattesu 
vajjesu bhayadassÈvino samÈdÈya sikkhatha sikkhÈpades|”ti iti yaÑtaÑ 
vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttanti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. KaÓÔakasutta 

 72. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ sambahulehi abhiÒÒÈtehi abhiÒÒÈtehi therehi sÈvakehi 
saddhiÑ ÈyasmatÈ ca CÈlena1 ÈyasmatÈ ca UpacÈlena2 ÈyasmatÈ ca 
KukkuÔena3 ÈyasmatÈ ca KaÄimbhena4 ÈyasmatÈ ca NikaÔena5 ÈyasmatÈ ca 
KaÔissahena aÒÒehi ca abhiÒÒÈtehi abhiÒÒÈtehi therehi sÈvakehi saddhiÑ. 

 Tena kho pana samayena sambahulÈ abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ LicchavÊ 
bhadrehi bhadrehi yÈnehi parapurÈya6 uccÈsaddÈ mahÈsaddÈ MahÈvanaÑ 
ajjhogÈhanti BhagavantaÑ dassanÈya. Atha kho tesaÑ ÈyasmantÈnaÑ 
etadahosi “ime kho sambahulÈ abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ LicchavÊ bhadrehi 
bhadrehi yÈnehi parapurÈya uccÈsaddÈ mahÈsaddÈ MahÈvanaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PÈlena (SyÈ) 2. UppÈlena (SyÈ) 3. KakkaÔena (SÊ, SyÈ) 
 4. Kavimbhena (SÊ) 5. KaÔena (SÊ) 6. ParaÑpurÈya (SyÈ-ÔÔha) 
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ajjhogÈhanti BhagavantaÑ dassanÈya. SaddakaÓÔakÈ kho pana jhÈnÈ vuttÈ 
BhagavatÈ, yaÑn|na mayaÑ yena Gosi~gasÈlavanadÈyo 
tenupasa~kameyyÈma, tattha mayaÑ appasaddÈ appÈkiÓÓÈ phÈsuÑ1 
vihareyyÈmÈ”ti. Atha kho te Èyasmanto yena Gosi~gasÈlavanadÈyo 
tenupasa~kamiÑsu, tattha te Èyasmanto appasaddÈ appÈkiÓÓÈ phÈsuÑ 
viharanti. 

 Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “kahaÑ nu kho bhikkhave CÈlo 
kahaÑ UpacÈlo, kahaÑ KukkuÔo, kahaÑ KaÄimbho, kahaÑ NikaÔo, kahaÑ 
KaÔissaho, kahaÑ nu kho te bhikkhave therÈ sÈvakÈ gatÈ”ti. 

 Idha bhante tesaÑ ÈyasmantÈnaÑ etadahosi “ime kho sambahulÈ 
abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ LicchavÊ bhadrehi bhadrehi yÈnehi parapurÈya 
uccÈsaddÈ mahÈsaddÈ MahÈvanaÑ ajjhogÈhanti BhagavantaÑ dassanÈya. 
SaddakaÓÔakÈ kho pana jhÈnÈ vuttÈ BhagavatÈ, yaÑn|na mayaÑ yena 
Gosi~gasÈlavanadÈyo tenupasa~kameyyÈma, tattha mayaÑ appasaddÈ 
appÈkiÓÓÈ phÈsuÑ vihareyyÈmÈ”ti. Atha kho te bhante Èyasmanto yena 
Gosi~gasÈlavanadÈyo tenupasa~kamiÑsu, tattha te Èyasmanto appasaddÈ 
appÈkiÓÓÈ phÈsuÑ viharantÊti. 

 SÈdhu sÈdhu bhikkhave yathÈ te mahÈsÈvakÈ sammÈ byÈkaramÈnÈ 
byÈkareyyuÑ, saddakaÓÔakÈ hi bhikkhave jhÈnÈ vuttÈ mayÈ. 

 Dasayime bhikkhave kaÓÔakÈ. Katame dasa? PavivekÈrÈmassa 
sa~gaÓikÈrÈmatÈ kaÓÔako, asubhanimittÈnuyogaÑ anuyuttassa 
subhanimittÈnuyogo kaÓÔako, indriyesu guttadvÈrassa vis|kadassanaÑ 
kaÓÔako, brahmacariyassa mÈtugÈm|pacÈro2 kaÓÔako, * paÔhamassa jhÈnassa 
saddo kaÓÔako, dutiyassa jhÈnassa vitakkavicÈrÈ kaÓÔakÈ, tatiyassa jhÈnassa 
pÊti kaÓÔako, catutthassa jhÈnassa assÈsapassÈso kaÓÔako, saÒÒÈvedayita-
nirodhasamÈpattiyÈ saÒÒÈ ca vedanÈ ca kaÓÔako, rÈgo kaÓÔako, doso 
kaÓÔako, moho kaÓÔako. 
______________________________________________________________ 
 1. PhÈsu (SyÈ, Ka) 2. MÈtugÈmopavicÈro (SÊ), mÈtugÈm|pavicaro (Ka) 
 * Abhi 4. 115 piÔÔhepi. 
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 AkaÓÔakÈ bhikkhave viharatha, nikkaÓÔakÈ bhikkhave viharatha, 
akaÓÔakanikkaÓÔakÈ bhikkhave viharatha, akaÓÔakÈ bhikkhave arahanto, 
nikkaÓÔakÈ bhikkhave arahanto, akaÓÔakanikkaÓÔakÈ bhikkhave arahantoti.  . 
DutiyaÑ. 
 

3. IÔÔhadhammasutta 

 73. Dasayime bhikkhave dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ dullabhÈ 
lokasmiÑ. Katame dasa? BhogÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ dullabhÈ lokasmiÑ, 
vaÓÓo iÔÔho kanto manÈpo dullabho lokasmiÑ, ÈrogyaÑ iÔÔhaÑ kantaÑ 
manÈpaÑ dullabhaÑ lokasmiÑ, sÊlaÑ iÔÔhaÑ kantaÑ manÈpaÑ dullabhaÑ 
lokasmiÑ, brahmacariyaÑ iÔÔhaÑ kantaÑ manÈpaÑ dullabhaÑ lokasmiÑ, 
mittÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ dullabhÈ lokasmiÑ, bÈhusaccaÑ iÔÔhaÑ kantaÑ 
manÈpaÑ dullabhaÑ lokasmiÑ, paÒÒÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ dullabhÈ 
lokasmiÑ, dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ dullabhÈ lokasmiÑ, saggÈ iÔÔhÈ kantÈ 
manÈpÈ dullabhÈ lokasmiÑ. 

 ImesaÑ kho bhikkhave dasannaÑ dhammÈnaÑ iÔÔhÈnaÑ kantÈnaÑ 
manÈpÈnaÑ dullabhÈnaÑ lokasmiÑ dasa dhammÈ paripanthÈ1. ŒlasyaÑ 
anuÔÔhÈnaÑ bhogÈnaÑ paripantho, amaÓÉanÈ avibh|sanÈ vaÓÓassa 
paripantho, asappÈyakiriyÈ Èrogyassa paripantho, pÈpamittatÈ sÊlÈnaÑ 
paripantho, indriya-asaÑvaro brahmacariyassa paripantho, visaÑvÈdanÈ 
mittÈnaÑ paripantho, asajjhÈyakiriyÈ bÈhusaccassa paripantho, asuss|sÈ 
aparipucchÈ paÒÒÈya paripantho, ananuyogo apaccavekkhaÓÈ dhammÈnaÑ 
paripantho, micchÈpaÔipatti saggÈnaÑ paripantho. ImesaÑ kho bhikkhave 
dasannaÑ iÔÔhÈnaÑ kantÈnaÑ manÈpÈnaÑ dullabhÈnaÑ lokasmiÑ ime dasa 
dhammÈ paripanthÈ. 

 ImesaÑ kho bhikkhave dasannaÑ dhammÈnaÑ iÔÔhÈnaÑ kantÈnaÑ 
manÈpÈnaÑ dullabhÈnaÑ lokasmiÑ dasa dhammÈ ÈhÈrÈ. UÔÔhÈnaÑ 
anÈlasyaÑ bhogÈnaÑ ÈhÈro, maÓÉanÈ vibh|sanÈ vaÓÓassa ÈhÈro, 
sappÈyakiriyÈ Èrogyassa ÈhÈro, kalyÈÓamittatÈ sÊlÈnaÑ ÈhÈro, 
indriyasaÑvaro brahmacariyassa ÈhÈro, avisaÑvÈdanÈ mittÈnaÑ ÈhÈro, 
sajjhÈyakiriyÈ bÈhusaccassa ÈhÈro, suss|sÈ paripucchÈ paÒÒÈya ÈhÈro, 
anuyogo paccavekkhaÓÈ dhammÈnaÑ ÈhÈro, sammÈpaÔipatti saggÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. ParibandhÈ(Ka) 
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ÈhÈro. ImesaÑ kho bhikkhave dasannaÑ dhammÈnaÑ iÔÔhÈnaÑ kantÈnaÑ 
manÈpÈnaÑ dullabhÈnaÑ lokasmiÑ ime dasa dhammÈ ÈhÈrÈti.  . TatiyaÑ. 
 

4. VaÉÉhisutta 

 74. Dasahi bhikkhave vaÉÉhÊhi vaÉÉhamÈno ariyasÈvako ariyÈya 
vaÉÉhiyÈ vaÉÉhati, sÈrÈdÈyÊ ca hoti varÈdÈyÊ kÈyassa. Katamehi dasahi? 
Khettavatth|hi vaÉÉhati, dhanadhaÒÒena vaÉÉhati, puttadÈrehi vaÉÉhati, 
dÈsakammakaraporisehi vaÉÉhati, catuppadehi vaÉÉhati saddhÈya vaÉÉhati, 
sÊlena vaÉÉhati, sutena vaÉÉhati, cÈgena vaÉÉhati, paÒÒÈya vaÉÉhati. Imehi 
kho bhikkhave dasahi vaÉÉhÊhi vaÉÉhamÈno ariyasÈvako ariyÈya vaÉÉhiyÈ 
vaÉÉhati, sÈrÈdÈyÊ ca hoti varÈdÈyÊ kÈyassÈti. 

   Dhanena dhaÒÒena ca yodha vaÉÉhati, 
   Puttehi dÈrehi catuppadehi ca. 
   Sa bhogavÈ hoti yasassi p|jito, 
   ©ÈtÊhi mittehi athopi rÈjubhi. 

   SaddhÈya sÊlena ca yodha vaÉÉhati, 
   PaÒÒÈya cÈgena sutena c|bhayaÑ. 
   So tÈdiso sappuriso vicakkhaÓo, 
   DiÔÔheva dhamme ubhayena vaÉÉhatÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. MigasÈlÈsutta 

 75. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ Œnando pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena MigasÈlÈya upÈsikÈya nivesanaÑ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. Atha kho MigasÈlÈ 
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 
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hoti ÈrÈcÈrÊ1 virato methunÈ gÈmadhammÈ, so kÈla~kato BhagavatÈ byÈkato 

“sakadÈgÈmÊ satto2 TusitaÑ kÈyaÑ upapanno”ti. PitÈmaho me3 bhante 
Isidatto abrahmacÈrÊ ahosi sadÈrasantuÔÔho, sopi kÈla~kato BhagavatÈ 
byÈkato “sakadÈgÈmÊ satto TusitaÑ kÈyaÑ upapanno”ti. 

 KathaÑ kathaÑ nÈmÈyaÑ bhante Œnanda BhagavatÈ dhammÈ desito 
aÒÒeyyo, yatra hi nÈma brahmacÈrÊ ca abrahmacÈrÊ ca ubho samasamagatikÈ 
bhavissanti abhisamparÈyanti. EvaÑ kho panetaÑ bhagini BhagavatÈ 
byÈkatanti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando MigasÈlÈya upÈsikÈya nivesane piÓÉapÈtaÑ 
gahetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. Atha kho ÈyasmÈ Œnando pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto 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 
“sakadÈgÈmÊ satto TusitaÑ kÈyaÑ upapanno”ti. PitÈmaho me bhante Isidatto 
abrahmacÈrÊ ahosi sadÈrasantuÔÔho, sopi kÈla~kato BhagavatÈ byÈkato 
“sakadÈgÈmÊ satto TusitaÑ kÈyaÑ upapanno”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. AnÈcÈrÊ (Ka) 2. SakadÈgÈmisatto (SÊ, SyÈ, I) 
 3. PettÈpi yo me (SÊ), pitu piyo me (SyÈ) AÑ 2. 305 piÔÔhepi. 
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 KathaÑ kathaÑ nÈmÈyaÑ bhante Œnanda BhagavatÈ dhammo desito 
aÒÒeyyo, yatra hi nÈma brahmacÈrÊ ca abrahmacÈrÊ ca ubho samasamagatikÈ 
bhavissanti abhisamparÈyanti. EvaÑ vutte ahaÑ bhante MigasÈlaÑ 
upÈsikaÑ etadavocaÑ “evaÑ kho panetaÑ bhagini BhagavatÈ byÈkatan”ti. 

 KÈ cÈnanda MigasÈlÈ upÈsikÈ bÈlÈ abyattÈ ammakÈ ammakapaÒÒÈ1, ke 
ca purisapuggalaparopariye ÒÈÓe. 

 Dasayime Œnanda puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame 
dasa? IdhÈnanda ekacco dussÊlo hoti, taÒca cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ 
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, yatthassa taÑ dussilyaÑ aparisesaÑ nirujjhati. 
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. 
(1) 

 Idha panÈnanda ekacco puggalo dussÊlo hoti, taÒca cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, yatthassa taÑ dussilyaÑ aparisesaÑ 
nirujjhati. Tassa savanenapi kataÑ hoti, bÈhusaccenapi kataÑ hoti, diÔÔhiyÈpi 
paÔividdhaÑ2 hoti, 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 nesaÑ eko hÊno eko paÓÊto”ti. TaÑ hi tesaÑ Œnanda hoti 
dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya. 

 TatrÈnanda yvÈyaÑ puggalo dussÊlo hoti, taÒca cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, yatthassa taÑ dussilyaÑ aparisesaÑ 
nirujjhati. 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 
______________________________________________________________ 
 1. AmbakÈ ambakapaÒÒÈ (SÊ, I), andhakÈ andhakapaÒÒÈ (SyÈ) 
 2. SuppaÔividdhaÑ (SyÈ) 
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ahuvattha, mÈ puggalesu pamÈÓaÑ gaÓhittha, khaÒÒati hÈnanda puggalesu 
pamÈÓaÑ gaÓhanto, ahaÑ vÈ Œnanda1 puggalesu pamÈÓaÑ gaÓheyyaÑ, yo 
vÈ panassa mÈdiso. 

 Idha panÈnanda ekacco puggalo sÊlavÈ hoti, taÒca cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, yatthassa taÑ sÊlaÑ aparisesaÑ 
nirujjhati. 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 ekacco puggalo sÊlavÈ hoti, taÒca cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, yatthassa taÑ sÊlaÑ aparisesaÑ 
nirujjhati. Tassa savanenapi kataÑ hoti, bÈhusaccenapi kataÑ hoti, diÔÔhiyÈpi 
paÔividdhaÑ hoti, sÈmÈyikampi vimuttiÑ labhati. So kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ visesÈya pareti no hÈnÈya, visesagÈmiyeva hoti no hÈnagÈmÊ. (4) 

 TatrÈnanda pamÈÓikÈ pamiÓanti -pa- ahaÑ vÈ Œnanda puggalesu 
pamÈÓaÑ gaÓheyyaÑ, yo vÈ panassa mÈdiso. 

 Idha panÈnanda ekacco puggalo tibbarÈgo hoti, taÒca cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, yatthassa so rÈgo apariseso 
nirujjhati. Tassa savenenapi 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. (5) 

 Idha panÈnanda ekacco puggalo tibbarÈgo hoti, taÒca cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, yatthassa so rÈgo apariseso nirujjhati. 
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) 
______________________________________________________________ 
 1. AhaÒcÈnanda (SÊ, SyÈ, Ka) AÑ 2. 307 piÔÔhe passitabbaÑ. 
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 TatrÈnanda pamÈÓikÈ pamiÓanti -pa- ahaÑ vÈ Œnanda puggalesu 

pamÈÓaÑ gaÓheyyaÑ. Yo vÈ panassa mÈdiso. 

 Idha panÈnanda ekacco puggalo kodhano hoti, taÒca cetovimuttiÑ 

paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, yatthassa so kodho apariseso 

nirujjhati. 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. (7) 

 Idha panÈnanda ekacco puggalo kodhano hoti, taÒca cetovimuttiÑ 

paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, yatthassa so kodho apariseso 

nirujjhati. 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. (8) 

 TatrÈnanda pamÈÓikÈ pamiÓanti -pa- ahaÑ vÈ Œnanda puggalesu 

pamÈÓaÑ gaÓheyyaÑ yo vÈ panassa mÈdiso. 

 Idha panÈnanda ekacco puggalo uddhato hoti, taÒca cetovimuttiÑ 

paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, yatthassa taÑ uddhaccaÑ 

aparisesaÑ nirujjhati. Tassa savanenapi akataÑ hoti, bÈhusaccenapi akataÑ 

hoti, diÔÔhiyÈ appaÔividdhaÑ hoti, sÈmÈyikampi vimuttiÑ na labhati. So 

kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ hÈnÈya pareti no visesÈya, hÈnagÈmÊyeva hoti 

no visesagÈmÊ. (9) 

 Idha panÈnanda ekacco puggalo uddhato hoti, taÒca cetovimuttiÑ 

paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, yatthassa taÑ uddhaccaÑ aparisesaÑ 

nirujjhati. 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. (10) 
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 TatrÈnanda pamÈÓikÈ pamiÓanti “imassapi teva dhammÈ aparassapi teva 
dhammÈ, kasmÈ nesaÑ eko hÊno eko paÓÊto”ti. TaÑ hi tesaÑ Œnanda hoti 
dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya.  

 TatrÈnanda yvÈyaÑ puggalo uddhato hoti, taÒca cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, yatthassa taÑ uddhaccaÑ aparisesaÑ 
nirujjhati. 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 purisapuggalaparopariye ÒÈÓe. Ime kho Œnanda dasa 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 samannÈgato abhavissa, nayidha Isidatto 
PurÈÓassa gatimpi aÒÒassa. Iti kho Œnanda ime puggalÈ ubho eka~gahÊnÈti.  
. PaÒcamaÑ. 
 

6. Tayodhammasutta 

 76. Tayome bhikkhave dhammÈ loke na saÑvijjeyyuÑ, na TathÈgato 
loke uppajjeyya ArahaÑ SammÈsambuddho, na TathÈgatappavedito 
dhammavinayo loke dibbeyya. Katame tayo? JÈti ca jarÈ ca maraÓaÒca. Ime 
kho bhikkhave tayo dhammÈ loke na saÑvijjeyyuÑ, na TathÈgato loke 
uppajjeyya ArahaÑ SammÈsambuddho, na TathÈgatappavedito 
dhammavinayo loke dibbeyya. YasmÈ ca kho bhikkhave ime tayo dhammÈ 
loke saÑvijjanti, tasmÈ TathÈgato loke uppajjati ArahaÑ SammÈsambuddho, 
tasmÈ TathÈgatappavedito dhammavinayo loke dibbati. 
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 Tayome bhikkhave dhamme appahÈya abhabbo jÈtiÑ pahÈtuÑ jaraÑ 
pahÈtuÑ maraÓaÑ pahÈtuÑ. Katame tayo? RÈgaÑ appahÈya dosaÑ 
appahÈya mohaÑ appahÈya. Ime kho bhikkhave tayo dhamme appahÈya 
abhabbo jÈtiÑ pahÈtuÑ jaraÑ pahÈtuÑ maraÓaÑ pahÈtuÑ. (1) 

 Tayome bhikkhave dhamme appahÈya abhabbo rÈgaÑ pahÈtuÑ dosaÑ 
pahÈtuÑ mohaÑ pahÈtuÑ. Katame tayo? SakkÈyadiÔÔhiÑ appahÈya, 
vicikicchaÑ appahÈya, sÊlabbataparÈmÈsaÑ appahÈya. Ime kho bhikkhave 
tayo dhamme appahÈya abhabbo rÈgaÑ pahÈtuÑ dosaÑ pahÈtuÑ mohaÑ 
pahÈtuÑ. (2) 

 Tayome bhikkhave dhamme appahÈya abhabbo sakkÈyadiÔÔhiÑ 
pahÈtuÑ vicikicchaÑ pahÈtuÑ sÊlabbatarÈmÈsaÑ pahÈtuÑ. Katame tayo? 
AyonisomanasikÈraÑ appahÈya kummaggasevanaÑ appahÈya cetaso 
lÊnattaÑ appahÈya. Ime kho bhikkhave tayo dhamme appahÈya abhabbo 
sakkÈyadiÔÔhiÑ pahÈtuÑ vicikicchaÑ pahÈtuÑ sÊlabbataparÈmÈsaÑ 
pahÈtuÑ. (3) 

 Tayome bhikkhave dhamme appahÈya abhabbo ayonisomanasikÈraÑ 
pahÈtuÑ kummaggasevanaÑ pahÈtuÑ cetaso lÊnattaÑ pahÈtuÑ. Katame 
tayo? MuÔÔhassaccaÑ appahÈya asampajaÒÒaÑ appahÈya cetaso vikkhepaÑ 
appahÈya. Ime kho bhikkheve tayo dhamme appahÈya abhabbo 
ayonisomanasikÈraÑ pahÈtuÑ kummaggasevanaÑ pahÈtuÑ cetaso lÊnattaÑ 
pahÈtuÑ. (4) 

 Tayome bhikkhave dhamme appahÈya abhabbo muÔÔhassaccaÑ 
pahÈtuÑ asampajaÒÒaÑ pahÈtuÑ cetaso vikkhepaÑ pahÈtuÑ. Katame tayo? 
AriyÈnaÑ adassanakamyataÑ appahÈya ariyadhammassa1 asotukamyataÑ 
appahÈya upÈrambhacittataÑ appahÈya. Ime kho bhikkhave tayo dhamme 
appahÈya abhabbo muÔÔhassaccaÑ pahÈtuÑ asampajaÒÒaÑ pahÈtuÑ cetaso 
vikkhepaÑ pahÈtuÑ. (5) 

 Tayome bhikkhave dhamme appahÈya abhabbo ariyÈnaÑ 
adassanakamyataÑ pahÈtuÑ ariyadhammassa asotukamyataÑ pahÈtuÑ 
upÈrambhacittataÑ pahÈtuÑ. Katame tayo? UddhaccaÑ appahÈya 
asaÑvaraÑ appahÈya dussilyaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AriyadhammaÑ (SyÈ) 
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appahÈya. Ime kho bhikkhave tayo dhamme appahÈya abhabbo ariyÈnaÑ 
adassanakamyataÑ pahÈtuÑ ariyadhammassa asotukamyataÑ pahÈtuÑ 
upÈrambhacittataÑ pahÈtuÑ. (6) 

 Tayome bhikkhave dhamme appahÈya abhabbo uddhaccaÑ pahÈtuÑ 
asaÑvaraÑ pahÈtuÑ dussilyaÑ pahÈtuÑ. Katame tayo? AssaddhiyaÑ 
appahÈya avadaÒÒutaÑ appahÈya kosajjaÑ appahÈya. Ime kho bhikkhave 
tayodhamme appahÈya abhabbo uddhaccaÑ pahÈtuÑ asaÑvaraÑ pahÈtuÑ 
dussilyaÑ pahÈtuÑ. (7) 

 Tayome bhikkhave dhamme appahÈya abhabbo assaddhiyaÑ pahÈtuÑ 
avadaÒÒutaÑ pahÈtuÑ kosajjaÑ pahÈtuÑ. Katame tayo? AnÈdariyaÑ 
appahÈya dovacassataÑ appahÈya pÈpamittataÑ appahÈya. Ime kho 
bhikkhave tayo dhamme appahÈya abhabbo assaddhiyaÑ pahÈtuÑ 
avadaÒÒutaÑ pahÈtuÑ kosajjaÑ pahÈtuÑ. (8)  

 Tayome bhikkhave dhamme appahÈya abhabbo anÈdariyaÑ pahÈtuÑ 
dovacassataÑ pahÈtuÑ pÈpamittataÑ pahÈtuÑ. Katame tayo? AhirikaÑ 
appahÈya anottappaÑ appahÈya pamÈdaÑ appahÈya. Ime kho bhikkhave 
tayo dhamme appahÈya abhabbo anÈdariyaÑ pahÈtuÑ dovacassataÑ 
pahÈtuÑ pÈpamittataÑ pahÈtuÑ. (9) 

 AhirikoyaÑ bhikkhave anottÈpÊ pamatto hoti, so pamatto samÈno 
abhabbo anÈdariyaÑ pahÈtuÑ dovacassataÑ pahÈtuÑ pÈpamittataÑ 
pahÈtuÑ. So pÈpamitto samÈno abhabbo assaddhiyaÑ pahÈtuÑ avadaÒÒutaÑ 
pahÈtuÑ kosajjaÑ pahÈtuÑ. So kusÊto samÈno abhabbo uddhaccaÑ pahÈtuÑ 
asaÑvaraÑ pahÈtuÑ dussilyaÑ pahÈtuÑ. So dussÊlo samÈno abhabbo 
ariyÈnaÑ adassanakamyataÑ pahÈtuÑ ariyadhammassa asotukamyataÑ 
pahÈtuÑ upÈrambhacittataÑ pahÈtuÑ. So upÈrambhacitto samÈno abhabbo 
muÔÔhassaccaÑ pahÈtuÑ asampajaÒÒaÑ pahÈtuÑ cetaso vikkhepaÑ 
pahÈtuÑ. So vikkhittacitto samÈno abhabbo ayonisomanasikÈraÑ pahÈtuÑ 
kummaggasevanaÑ pahÈtuÑ cetaso lÊnattaÑ pahÈtuÑ. So lÊnacitto samÈno 
abhabbo sakkÈyadiÔÔhiÑ pahÈtuÑ vicikicchaÑ pahÈtuÑ sÊlabbataparÈmÈsaÑ 
pahÈtuÑ. So vicikiccho samÈno abhabbo rÈgaÑ pahÈtuÑ 
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dosaÑ pahÈtuÑ mohaÑ pahÈtuÑ. So rÈgaÑ appahÈya dosaÑ appahÈya 
mohaÑ appahÈya abhabbo jÈtiÑ pahÈtuÑ jaraÑ pahÈtuÑ maraÓaÑ 
pahÈtuÑ. (10) 

 Tayome bhikkhave dhamme pahÈya bhabbo jÈtiÑ pahÈtuÑ jaraÑ 
pahÈtuÑ maraÓaÑ pahÈtuÑ. Katame tayo? RÈgaÑ pahÈya dosaÑ pahÈya 
mohaÑ pahÈya. Ime kho bhikkhave tayo dhamme pahÈya bhabbo jÈtiÑ 
pahÈtuÑ jaraÑ pahÈtuÑ maraÓaÑ pahÈtuÑ. (1) 

 Tayome bhikkhave dhamme pahÈya bhabbo rÈgaÑ pahÈtuÑ dosaÑ 
pahÈtuÑ mohaÑ pahÈtuÑ. Katame tayo? SakkÈyadiÔÔhiÑ pahÈya 
vicikicchaÑ pahÈya sÊlabbataparÈmÈsaÑ pahÈya. Ime kho bhikkhave tayo 
dhamme pahÈya bhabbo rÈgaÑ pahÈtuÑ dosaÑ pahÈtuÑ mohaÑ pahÈtuÑ. 
(2) 

 Tayome bhikkhave dhamme pahÈya bhabbo sakkÈyadiÔÔhiÑ pahÈtuÑ 
vicikicchaÑ pahÈtuÑ sÊlabbataparÈmÈsaÑ pahÈtuÑ. Katame tayo? 
AyonisomanasikÈraÑ pahÈya kummaggasevanaÑ pahÈya cetaso lÊnattaÑ 
pahÈya. Ime kho bhikkhave tayo dhamme pahÈya bhabbo sakkÈyadiÔÔhiÑ 
pahÈtuÑ vicikicchaÑ pahÈtuÑ sÊlabbataparÈmÈsaÑ pahÈtuÑ. (3) 

 Tayome bhikkhave dhamme pahÈya bhabbo ayonisomanasikÈraÑ 
pahÈtuÑ kummaggasevanaÑ pahÈtuÑ cetaso lÊnattaÑ pahÈtuÑ. Katame 
tayo? MuÔÔhasaccaÑ pahÈya asampajaÒÒaÑ pahÈya cetaso vikkhepaÑ 
pahÈya. Ime kho bhikkhave tayo dhamme pahÈya bhabbo 
ayonisomanasikÈraÑ pahÈtuÑ kummaggasevanaÑ pahÈtuÑ cetaso lÊnattaÑ 
pahÈtuÑ. (4) 

 Tayome bhikkhave dhamme pahÈya bhabbo muÔÔhassaccaÑ pahÈtuÑ 
asampajaÒÒaÑ pahÈtuÑ cetaso vikkhepaÑ pahÈtuÑ. Katame tayo? 
AriyÈnaÑ adassanakamyataÑ pahÈya ariyadhammassa asotukamyataÑ 
pahÈya upÈrambhacittataÑ pahÈya. Ime kho bhikkhave tayo dhamme pahÈya 
bhabbo muÔÔhassaccaÑ pahÈtuÑ asampajaÒÒaÑ pahÈtuÑ cetaso vikkhepaÑ 
pahÈtuÑ. (5) 

 Tayome bhikkhave dhamme pahÈya bhabbo ariyÈnaÑ 
adassanakamyataÑ pahÈtuÑ ariyadhammassa asotukamyataÑ pahÈtuÑ 
upÈrambhacittataÑ pahÈtuÑ. Katame tayo? UddhaccaÑ pahÈya asaÑvaraÑ 
pahÈya dussilyaÑ pahÈya. 

 



374 DasakanipÈtapÈÄi  

Ime kho bhikkhave tayo dhamme pahÈya bhabbo ariyÈnaÑ 
adassanakamyataÑ pahÈtuÑ ariyadhammassa asotukamyataÑ pahÈtuÑ 
upÈrambhacittataÑ pahÈtuÑ. (6) 

 Tayome bhikkhave dhamme pahÈya bhabbo uddhaccaÑ pahÈtuÑ 
asaÑvaraÑ pahÈtuÑ dussilyaÑ pahÈtuÑ. Katame tayo? AssaddhiyaÑ 
pahÈya avadaÒÒutaÑ pahÈya kosajjaÑ pahÈya. Ime kho bhikkhave tayo 
dhamme pahÈya bhabbo uddhaccaÑ pahÈtuÑ asaÑvaraÑ pahÈtuÑ 
dussilyaÑ pahÈtuÑ. (7) 

 Tayome bhikkhave dhamme pahÈya bhabbo assaddhiyaÑ pahÈtuÑ 
avadaÒÒutaÑ pahÈtuÑ kosajjaÑ pahÈtuÑ. Katame tayo? AnÈdariyaÑ 
pahÈya dovacassataÑ pahÈya pÈpamittataÑ pahÈya. Ime kho bhikkhave tayo 
dhamme pahÈya bhabbo assaddhiyaÑ pahÈtuÑ avadaÒÒutaÑ pahÈtuÑ 
kosajjaÑ pahÈtuÑ. (8) 

 Tayome bhikkhave dhamme pahÈya bhabbo anÈdariyaÑ pahÈtuÑ 
dovacassataÑ pahÈtuÑ pÈpamittataÑ pahÈtuÑ. Katame tayo? AhirikaÑ 
pahÈya anottappaÑ pahÈya pamÈdaÑ pahÈya. Ime kho bhikkhave tayo 
dhamme pahÈya bhabbo anÈdariyaÑ pahÈtuÑ dovacassataÑ pahÈtuÑ 
pÈpamittataÑ pahÈtuÑ. (9) 

 HirÊmÈyaÑ bhikkhave ottÈpÊ appamatto hoti, so appamatto samÈno 
bhabbo anÈdariyaÑ pahÈtuÑ dovacassataÑ pahÈtuÑ pÈpamittataÑ pahÈtuÑ. 
So kalyÈÓamitto samÈno bhabbo assaddhiyaÑ pahÈtuÑ avadaÒÒutaÑ 
pahÈtuÑ kosajjaÑ pahÈtuÑ. So ÈraddhavÊriyo samÈno bhabbo uddhaccaÑ 
pahÈtuÑ asaÑvaraÑ pahÈtuÑ dussilyaÑ pahÈtuÑ. So sÊlavÈ samÈno bhabbo 
ariyÈnaÑ adassanakamyataÑ pahÈtuÑ ariyadhammassa asotukamyataÑ 
pahÈtuÑ upÈrambhacittataÑ pahÈtuÑ. So anupÈrambhacitto samÈno bhabbo 
muÔÔhassaccaÑ pahÈtuÑ asampajaÒÒaÑ pahÈtuÑ cetaso vikkhepaÑ 
pahÈtuÑ. So avikkhittacitto samÈno bhabbo ayonisomanasikÈraÑ pahÈtuÑ 
kummaggasevanaÑ pahÈtuÑ cetaso lÊnattaÑ pahÈtuÑ. So alÊnacitto samÈno 
bhabbo sakkÈyadiÔÔhiÑ pahÈtuÑ vicikicchaÑ pahÈtuÑ sÊlabbataparÈmÈsaÑ 
pahÈtuÑ. So avicikiccho samÈno bhabbo rÈgaÑ pahÈtuÑ dosaÑ pahÈtuÑ 
mohaÑ pahÈtuÑ. So rÈgaÑ  
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pahÈya dosaÑ pahÈya mohaÑ pahÈya bhabbo jÈtiÑ pahÈtuÑ jaraÑ pahÈtuÑ 
maraÓaÑ pahÈtunti. (10).  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. KÈkasutta 

 77. Dasahi bhikkhave asaddhammehi samannÈgato kÈko. Katamehi 
dasahi? DhaÑsÊ ca pagabbho ca tintiÓo1 ca mahagghaso ca luddo ca 
akÈruÓiko ca dubbalo ca oravitÈ ca muÔÔhassati ca necayiko2 ca. Imehi kho 
bhikkhave dasahi asaddhammehi samannÈgato kÈko. EvamevaÑ kho 
bhikkhave dasahi asaddhammehi samannÈgato pÈpabhikkhu. Katamehi 
dasahi? DhaÑsÊ ca pagabbho ca tintiÓo ca mahagghaso ca luddo ca 
akÈruÓiko ca dubbalo ca oravitÈ ca muÔÔhassati ca necayiko ca. Imehi kho 
bhikkhave dasahi asaddhammehi samannÈgato pÈpabhikkh|ti.  . SattamaÑ. 
 

8. NigaÓÔhasutta 

 78. Dasahi bhikkhave asaddhammehi samannÈgatÈ NigaÓÔhÈ. Katamehi 
dasahi? AssaddhÈ bhikkhave NigaÓÔhÈ, dussÊlÈ bhikkhave NigaÓÔhÈ, ahirikÈ 
bhikkhave NigaÓÔhÈ, anottappino bhikkhave NigaÓÔhÈ, 
asappurisasambhattino bhikkhave NigaÓÔhÈ, attukkaÑsakaparavambhakÈ 
bhikkhave NigaÓÔhÈ, sandiÔÔhiparÈmÈsÈ ÈdhÈnaggÈhÊ duppaÔinissaggino 
bhikkhave NigaÓÔhÈ, kuhakÈ bhikkhave NigaÓÔhÈ, pÈpicchÈ bhikkhave 
NigaÓÔhÈ, pÈpamittÈ bhikkhave NigaÓÔhÈ. Imehi kho bhikkhave dasahi 
asaddhammehi samannÈgatÈ NigaÓÔhÈti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. ŒghÈtavatthusutta 

 79. * DasayimÈni bhikkhave ÈghÈtavatth|ni. KatamÈni dasa? “AnatthaÑ 
me acarÊ”ti ÈghÈtaÑ bandhati, “anatthaÑ me caratÊ”ti ÈghÈtaÑ bandhati, 
“anatthaÑ me carissatÊ”ti ÈghÈtaÑ bandhati, “piyassa me manÈpassa 
anatthaÑ acarÊti -pa- anatthaÑ caratÊti -pa- anatthaÑ carissatÊ”ti ÈghÈtaÑ 
bandhati, “appiyassa me amanÈpassa atthaÑ acarÊti -pa- atthaÑ caratÊti -pa- 
atthaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Nillajjo (Ka) tintiÓoti tintiÓaÑ vuccati taÓhÈ ... (SÊ, SyÈ-®Ôha) Abhidhamme 

Khuddakavatthuvibha~ge (364) piÔÔhe tintiÓapadaniddese passitabbaÑ. 
 2. Nerasiko (SÊ) tadaÔÔhakathÈyaÑ pana “necayiko”tveva dissati.  
 * HeÔÔhÈ 208 piÔÔhepi.
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carissatÊ”ti ÈghÈtaÑ bandhati, aÔÔhÈne ca kuppati. ImÈni kho bhikkhave dasa 
ÈghÈtavatth|nÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. ŒghÈtapaÔivinayasutta 

 80. Dasayime bhikkhave ÈghÈtapaÔivinayÈ. Katame dasa? “AnatthaÑ 
me acari, taÑ kutettha labbhÈ”ti ÈghÈtaÑ paÔivineti, “anatthaÑ me carati, 
taÑ kutettha labbhÈ”ti ÈghÈtaÑ paÔivineti, “anatthaÑ me carissati, taÑ 
kutettha labbhÈ”ti ÈghÈtaÑ paÔivineti, “piyassa me manÈpassa anatthaÑ 
acari -pa- carati -pa- carissati, taÑ kutettha labbhÈ”ti ÈghÈtaÑ paÔivineti, 
“appiyassa me amanÈpassa atthaÑ acari -pa- atthaÑ carati -pa- atthaÑ 
carissati, taÑ kutettha labbhÈ”ti ÈghÈtaÑ paÔivineti, aÔÔhÈne ca na kuppati. 
Ime kho bhikkhave dasa ÈghÈtapaÔivinayÈti.  . DasamaÑ.  

Œka~khavaggo tatiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Œka~kho KaÓÔako IÔÔhÈ, VaÉÉhi ca MigasÈlÈya. 
   TayodhammÈ ca KÈko ca, NigaÓÔhÈ dve ca ŒghÈtÈti. 

_____ 
 

(9) 4. Theravagga 
 

1. VÈhanasutta 

 81. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ CampÈyaÑ viharati GaggarÈya 
pokkharaÓiyÈ tÊre. Atha kho ÈyasmÈ VÈhano yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ VÈhano BhagavantaÑ etadavoca “katihi nu kho bhante 
dhammehi TathÈgato nissaÔo visaÑyutto vippamutto vimariyÈdÊkatena 
cetasÈ viharatÊ”ti. 

 Dasahi kho VÈhana dhammehi TathÈgato nissaÔo visaÑyutto 
vippamutto vimariyÈdÊkatena cetasÈ viharati. Katamehi dasahi? R|pena kho 
VÈhana TathÈgato nissaÔo visaÑyutto vippamutto vimariyÈdÊkatena 
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cetasÈ viharati, vedanÈya kho VÈhana -pa- saÒÒÈya kho VÈhana. Sa~khÈrehi 
kho VÈhana. ViÒÒÈÓena kho VÈhana. JÈtiyÈ kho VÈhana. JarÈya kho 
VÈhana. MaraÓena kho VÈhana. Dukkhehi kho VÈhana. Kilesehi kho 
VÈhana TathÈgato nissaÔo visaÑyutto vippamutto vimariyÈdÊkatena cetasÈ 
viharati. SeyyathÈpi VÈhana uppalaÑ vÈ padumaÑ vÈ puÓÉarÊkaÑ vÈ udake 
jÈtaÑ udake saÑvaÉÉhaÑ udakÈ paccuggamma ÔhitaÑ anupalittaÑ udakena. 
EvamevaÑ kho VÈhana imehi dasahi dhammehi TathÈgato nissaÔo 
visaÑyutto vippamutto vimariyÈdÊkatena cetasÈ viharatÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Œnandasutta 

 82. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ BhagavÈ etadavoca– 

 So vatÈnanda bhikkhu assaddho samÈno imasmiÑ dhammavinaye 
vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. (1) 

 So vatÈnanda bhikkhu dussÊlo samÈno imasmiÑ dhammavinaye 
vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. (2) 

 So vatÈnanda bhikkhu appassuto samÈno imasmiÑ dhammavinaye 
vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. (3) 

 So vatÈnanda bhikkhu dubbaco samÈno imasmiÑ dhammavinaye 
vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. (4) 

 So vatÈnanda bhikkhu pÈpamitto samÈno imasmiÑ dhammavinaye 
vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. (5) 

 So vatÈnanda bhikkhu kusÊto samÈno imasmiÑ dhammavinaye vuddhiÑ 
vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. (6) 

 So vatÈnanda bhikkhu muÔÔhassati samÈno imasmiÑ dhammavinaye 
vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. (7) 
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 So vatÈnanda bhikkhu asantuÔÔho samÈno imasmiÑ dhammavinaye 
vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. (8) 

 So vatÈnanda bhikkhu pÈpiccho samÈno imasmiÑ dhammavinaye 
vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. (9) 

 So vatÈnanda bhikkhu micchÈdiÔÔhiko samÈno imasmiÑ dhammavinaye 
vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. (10) 

 So vatÈnanda bhikkhu imehi dasahi dhammehi samannÈgato imasmiÑ 
dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ 
vijjati. 

 So vatÈnanda bhikkhu saddho samÈno imasmiÑ dhammavinaye 
vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. (1) 

 So vatÈnanda bhikkhu sÊlavÈ samÈno imasmiÑ dhammavinaye vuddhiÑ 
vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. (2) 

 So vatÈnanda bhikkhu bahussuto sutadharo samÈno imasmiÑ 
dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. 
(3) 

 So vatÈnanda bhikkhu suvaco samÈno imasmiÑ dhammavinaye 
vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. (4) 

 So vatÈnanda bhikkhu kalyÈÓamitto samÈno imasmiÑ dhammavinaye 
vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. (5) 

 So vatÈnanda bhikkhu ÈraddhavÊriyo samÈno imasmiÑ dhammavinaye 
vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. (6) 

 So vatÈnanda bhikkhu upaÔÔhitassati samÈno imasmiÑ dhammavinaye 
vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. (7) 

 So vatÈnanda bhikkhu santuÔÔho samÈno imasmiÑ dhammavinaye 
vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. (8) 

 So vatÈnanda bhikkhu appiccho samÈno imasmiÑ dhammavinaye 
vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. (9) 
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 So vatÈnanda bhikkhu sammÈdiÔÔhiko samÈno imasmiÑ dhammavinaye 
vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. (10) 

 So vatÈnanda bhikkhu imehi dasahi dhammehi samannÈgato imasmiÑ 
dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti ÔhÈnametaÑ 
vijjatÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. PuÓÓiyasutta 

 83. Atha kho ÈyasmÈ PuÓÓiyo yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ PuÓÓiyo BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante 
hetu ko paccayo, yena appekadÈ TathÈgataÑ dhammadesanÈ paÔibhÈti, 
appekadÈ nappaÔibhÈtÊ”ti. 

 Saddho ca PuÓÓiya bhikkhu hoti, no ca upasa~kamitÈ, neva tÈva 
TathÈgataÑ dhammadesanÈ paÔibhÈti. Yato ca kho PuÓÓiya bhikkhu saddho 
ca hoti upasa~kamitÈ ca, evaÑ TathÈgataÑ dhammadesanÈ paÔibhÈti. 

 Saddho ca PuÓÓiya bhikkhu hoti upasa~kamitÈ ca, no ca payirupÈsitÈ 
-pa- payirupÈsitÈ ca, no ca paripucchitÈ. ParipucchitÈ ca, no ca ohitasoto 
dhammaÑ suÓÈti. Ohitasoto ca dhammaÑ suÓÈti, no ca sutvÈ dhammaÑ 
dhÈreti. SutvÈ ca dhammaÑ dhÈreti, no ca dhÈtÈnaÑ dhammÈnaÑ atthaÑ 
upaparikkhati. DhÈtÈnaÒca dhammÈnaÑ atthaÑ upaparikkhati, no ca 
atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammappaÔipanno hoti. 
AtthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammappaÔipanno ca hoti, no 
ca kalyÈÓavÈco hoti kalyÈÓavÈkkaraÓo poriyÈ vÈcÈya samannÈgato 
vissaÔÔhÈya anelagaÄÈya atthassa viÒÒÈpaniyÈ. KalyÈÓavÈco ca hoti 
kalyÈÓavÈkkaraÓo poriyÈ vÈcÈya samannÈgato vissaÔÔhÈya anelagaÄÈya 
atthassa viÒÒÈpaniyÈ, no ca sandassako hoti samÈdapako samuttejako 
sampahaÑsako sabrahmacÈrÊnaÑ. Neva tÈva TathÈgataÑ dhammadesanÈ 
paÔibhÈti. 

 Yato ca kho PuÓÓiya bhikkhu saddho ca hoti upasa~kamitÈ ca 
payirupÈsitÈ ca paripucchitÈ ca, ohitasoto ca dhammaÑ suÓÈti, sutvÈ ca 
dhammaÑ dhÈreti, dhÈtÈnaÒca dhammÈnaÑ atthaÑ upaparikkhati, 
atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya 
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dhammÈnudhammappaÔipanno ca hoti, kalyÈÓavÈco ca hoti 
kalyÈÓavÈkkaraÓo poriyÈ vÈcÈya samannÈgato vissaÔÔhÈya anelagaÄÈya 
atthassa viÒÒÈpaniyÈ, sandassako ca hoti samÈdapako samuttejako 
sampahaÑsako sabrahmacÈrÊnaÑ. EvaÑ TathÈgataÑ dhammadesanÈ 

paÔibhÈti. Imehi kho PuÓÓiya dasahi dhammehi samannÈgatÈ1 
2ekantapaÔibhÈnÈ3 TathÈgataÑ dhammadesanÈ hotÊti2.  . TatiyaÑ. 
 

4. ByÈkaraÓasutta 

 84. Tatra kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno bhikkh| Èmantesi “Èvuso 
bhikkhave”ti. “Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato MahÈmoggallÈnassa 
paccassosuÑ. ŒyasmÈ MahÈmoggallÈno etadavoca– 

 IdhÈvuso bhikkhu aÒÒaÑ byÈkaroti “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, 
kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ”ti. TamenaÑ TathÈgato vÈ 
TathÈgatasÈvako vÈ jhÈyÊ samÈpattikusalo paracittakusalo 
paracittapariyÈyakusalo samanuyuÒjati samanuggÈhati samanubhÈsati. So 
TathÈgatena vÈ TathÈgatasÈvakena vÈ jhÈyinÈ samÈpattikusalena 
paracittakusalena paracittapariyÈyakusalena samanuyuÒjiyamÈno 
samanuggÈhiyamÈno samanubhÈsiyamÈno irÊÓaÑ Èpajjati, vicinaÑ4 Èpajjati, 
anayaÑ Èpajjati, byasanaÑ Èpajjati, anayabyasanaÑ Èpajjati. 

 TamenaÑ TathÈgato vÈ TathÈgatasÈvako vÈ jhÈyÊ samÈpattikusalo 
paracittakusalo paracittapariyÈyakusalo evaÑ cetasÈ ceto paricca manasi 
karoti “kiÑ nu kho ayamÈyasmÈ aÒÒaÑ byÈkaroti ‘khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ’ti”. 

 TamenaÑ TathÈgato vÈ TathÈgatasÈvako vÈ jhÈyÊ samÈpattikusalo 
paracittakusalo paracittapariyÈyakusalo evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈti– 
______________________________________________________________ 
 1. SamannÈgato (Ka) 2. EkantaÑ TathÈgataÑ dhammadesanÈ paÔibhÈtÊti (SyÈ) 
 3. EkantapaÔibhÈnaÑ (SÊ) 4. VisinaÑ (SÊ-®Ôha) 
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 Kodhano kho ayamÈyasmÈ, kodhapariyuÔÔhitena cetasÈ bahulaÑ 
viharati, kodhapariyuÔÔhÈnaÑ kho pana TathÈgatappavedite dhammavinaye 
parihÈnametaÑ. 

 UpanÈhÊ kho pana ayamÈyasmÈ, upanÈhapariyuÔÔhitena cetasÈ bahulaÑ 
viharati, upanÈhapariyuÔÔhÈnaÑ kho pana TathÈgatappavedite 
dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 MakkhÊ kho pana ayamÈyasmÈ, makkhapariyuÔÔhitena cetasÈ bahulaÑ 
viharati, makkhapariyuÔÔhÈnaÑ kho pana TathÈgatappavedite dhammavinaye 
parihÈnametaÑ. 

 PaÄÈsÊ kho pana ayamÈyasmÈ, paÄÈsapariyuÔÔhitena cetasÈ bahulaÑ 
viharati, paÄÈsapariyuÔÔhÈnaÑ kho pana TathÈgatappavedite dhammavinaye 
parihÈnametaÑ. 

 IssukÊ kho pana ayamÈyasmÈ, issÈpariyuÔÔhitena cetasÈ bahulaÑ 
viharati, issÈpariyuÔÔhÈnaÑ kho pana TathÈgatappavedite dhammavinaye 
parihÈnametaÑ. 

 MaccharÊ kho pana ayamÈyasmÈ, maccherapariyuÔÔhitena cetasÈ 
bahulaÑ viharati, maccherapariyuÔÔhÈnaÑ kho pana TathÈgatappavedite 
dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 SaÔho kho pana ayamÈyasmÈ, sÈÔheyyapariyuÔÔhitena cetasÈ bahulaÑ 
viharati, sÈÔheyyapariyuÔÔhÈnaÑ kho pana TathÈgatappavedite 
dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 MÈyÈvÊ kho pana ayamÈyasmÈ, mÈyÈpariyuÔÔhitena cetasÈ bahulaÑ 
viharati, mÈyÈpariyuÔÔhÈnaÑ kho pana TathÈgatappavedite dhammavinaye 
parihÈnametaÑ. 

 PÈpiccho kho pana ayamÈyasmÈ, icchÈpariyuÔÔhitena cetasÈ bahulaÑ 
viharati, icchÈpariyuÔÔhÈnaÑ kho pana TathÈgatappavedite dhammavinaye 
parihÈnametaÑ. 
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 Sati1 kho pana ayamÈyasmÈ uttari karaÓÊye oramattakena 
visesÈdhigamena antarÈ vosÈnaÑ Èpanno, antarÈ vosÈnagamanaÑ kho pana 
TathÈgatappavedite dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 So vatÈvuso bhikkhu ime dasa dhamme appahÈya imasmiÑ 
dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ 
vijjati. So vatÈvuso bhikkhu ime dasa dhamme pahÈya imasmiÑ 
dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti ÔhÈnametaÑ 
vijjatÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. KatthÊsutta 

 85. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ MahÈcundo CetÊsu viharati SahajÈtiyaÑ. 
Tatra kho ÈyasmÈ MahÈcundo bhikkh| Èmantesi “Èvuso bhikkhave”ti. 
“Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato MahÈcundassa paccasosuÑ. ŒyasmÈ 
MahÈcundo etadavoca– 

 IdhÈvuso bhikkhu katthÊ hoti vikatthÊ adhigamesu “ahaÑ paÔhamaÑ 
jhÈnaÑ samÈpajjÈmipi vuÔÔhahÈmipi, ahaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ samÈpajjÈmipi 
vuÔÔhahÈmipi. AhaÑ tatiyaÑ jhÈnaÑ samÈpajjÈmipi vuÔÔhahÈmipi, ahaÑ 
catutthaÑ jhÈnaÑ samÈpajjÈmipi vuÔÔhahÈmipi, ahaÑ ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
samÈpajjÈmipi vuÔÔhahÈmipi, ahaÑ viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samÈpajjÈmipi 
vuÔÔhahÈmipi, ahaÑ ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samÈpajjÈmipi vuÔÔhahÈmipi, ahaÑ 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samÈpajjÈmipi vuÔÔhahÈmipi, ahaÑ 
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajjÈmipi vuÔÔhahÈmipÊ”ti. 

 TamenaÑ TathÈgato vÈ TathÈgatasÈvako vÈ jhÈyÊ samÈpattikusalo 
paracittakusalo paracittapariyÈyakusalo samanuyuÒjati samanuggÈhati 
samanubhÈsati. So TathÈgatena vÈ TathÈgatasÈvakena vÈ jhÈyinÈ 
samÈpattikusalena paracittakusalena paracittapariyÈyakusalena 
samanuyuÒjiyamÈno samanuggÈhiyamÈno samanubhÈsiyamÈno irÊÓaÑ 
Èpajjati, vicinaÑ Èpajjati, anayaÑ Èpajjati, byasanaÑ Èpajjati, 
anayabyasanaÑ Èpajjati. 
______________________________________________________________ 
 1. MuÔÔhassati (SÊ, SyÈ) 

 



 (9) 4. Theravagga 383 

 TamenaÑ TathÈgato vÈ TathÈgatasÈvako vÈ jhÈyÊ samÈpattikusalo 
paracittakusalo paracittapariyÈyakusalo evaÑ cetasÈ ceto paricca manasi 
karoti “kiÑ nu kho ayamÈyasmÈ katthÊ hoti vikatthÊ adhigamesu “ahaÑ 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjÈmipi vuÔÔhahÈmipi -pa- ahaÑ 
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajjÈmipi vuÔÔhahÈmipÊ”ti. 

 TamenaÑ TathÈgato vÈ TathÈgatasÈvako vÈ jhÈyÊ samÈpattikusalo 
paracittakusalo paracittapariyÈyakusalo evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈti– 

 DÊgharattaÑ kho ayamÈyasmÈ khaÓÉakÈrÊ chiddakÈrÊ sabalakÈrÊ 
kammÈsakÈrÊ na santatakÈrÊ na santatavutti sÊlesu. DussÊlo kho ayamÈyasmÈ, 
dussilyaÑ kho pana TathÈgatappavedite dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 Assaddho kho pana ayamÈyasmÈ, assaddhiyaÑ kho pana 
TathÈgatappavedite dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 Appassuto kho pana ayamÈyasmÈ anÈcÈro, appasaccaÑ kho pana 
TathÈgatappavedite dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 Dubbaco kho pana ayamÈyasmÈ, dovacassatÈ kho pana 
TathÈgatappavedite dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 PÈpamitto kho pana ayamÈyasmÈ, pÈpamittatÈ kho pana 
TathÈgatappavedite dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 KusÊto kho pana ayamÈyasmÈ, kosajjaÑ kho pana TathÈgatappavedite 
dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 MuÔÔhassati kho pana ayamÈyasmÈ, muÔÔhassaccaÑ kho pana 
TathÈgatappavedite dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 Kuhako kho pana ayamÈyasmÈ, kohaÒÒaÑ kho pana 
TathÈgatappavedite dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 Dubbharo kho pana ayamÈyasmÈ, dubbharatÈ kho pana 
TathÈgatappavedite dhammavinaye parihÈnametaÑ. 
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 DuppaÒÒo kho pana ayamÈyasmÈ, duppaÒÒatÈ kho pana 
TathÈgatappavedite dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 SeyyathÈpi Èvuso sahÈyako sahÈyakaÑ evaÑ vadeyya “yadÈ te samma 
dhanena1 dhanakaraÓÊyaÑ assa, yÈceyyÈsi maÑ2 dhanaÑ, dassÈmi te 
dhanan”ti. So kiÒcideva dhanakaraÓÊye samuppanne sahÈyako sahÈyakaÑ 
evaÑ vadeyya “attho me sammadhanena, dehi me dhanan”ti. So evaÑ 
vadeyya “tena hi samma idha khanÈhÊ”ti. So tatra khananto nÈdhigaccheyya, 
so evaÑ vadeyya “alikaÑ maÑ samma avaca, tucchakaÑ maÑ samma 
avaca ‘idha khanÈhÊ’ti”. So evaÑ vadeyya “nÈhaÑ taÑ samma alikaÑ 
avacaÑ, tucchakaÑ avacaÑ, tena hi samma idha khanÈhÊ”ti. So tatrapi 
khananto nÈdhigaccheyya, so evaÑ vadeyya “alikaÑ maÑ samma avaca, 
tucchakaÑ maÑ samma avaca ‘idha khanÈhÊ’ti”. So evaÑ vadeyya “nÈhaÑ 
taÑ samma alikaÑ avacaÑ, tucchakaÑ avacaÑ, tena hi samma idha 
khanÈhÊ”ti. So tatrapi khananto nÈdhigaccheyya, so evaÑ vadeyya “alikaÑ 
maÑ samma avaca, tucchakaÑ maÑ samma avaca ‘idha khanÈhÊ’ti. So 
evaÑ vadeyya “nÈhaÑ taÑ samma alikaÑ avacaÑ, tucchakaÑ avacaÑ, api 
ca ahameva ummÈdaÑ pÈpuÓiÑ cetaso vipariyÈyan”ti. 

 EvamevaÑ kho Èvuso bhikkhu katthÊ hoti vikatthÊ adhigamesu “ahaÑ 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjÈmipi vuÔÔhahÈmipi, ahaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ 
samÈpajjÈmipi vuÔÔhahÈmipi, ahaÑ tatiyaÑ jhÈnaÑ samÈpajjÈmipi 
vuÔÔhahÈmipi, ahaÑ catutthaÑ jhÈnaÑ samÈpajjÈmipi vuÔÔhahÈmipi, ahaÑ 
ÈkÈsÈnaÒjÈyatanaÑ samÈpajjÈmipi vuÔÔhahÈmipi, ahaÑ viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
samÈpajjÈmipi vuÔÔhahÈmipi, ahaÑ ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samÈpajjÈmipi 
vuÔÔhahÈmipi, ahaÑ nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samÈpajjÈmipi vuÔÔhahÈmipi, 
ahaÑ saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajjÈmipi vuÔÔhahÈmipÊ”ti. 

 TamenaÑ TathÈgato vÈ TathÈgatasÈvako vÈ jhÈyÊ samÈpattikusalo 
paracittakusalo paracittapariyÈyakusalo samanuyuÒjati samanuggÈhati 
samanubhÈsati. So TathÈgatena vÈ TathÈgatasÈvakena vÈ jhÈyinÈ 
samÈpattikusalena paracittakusalena paracittapariyÈyakusalena 
samanuyuÒjiyamÈno samanuggÈhiyamÈno samanubhÈsiyamÈno 
______________________________________________________________ 
 1. Bandho (Ka) 
 2. YÈcissasi maÑ (SÊ), pavedeyyÈsi maÑ (SyÈ), parÈjeyyÈpi maÑ (Ka) 
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irÊÓaÑ Èpajjati, vicinaÑ Èpajjati, anayaÑ Èpajjati, byasanaÑ Èpajjati, 
anayabyasanaÑ Èpajjati. 

 TamenaÑ TathÈgato vÈ TathÈgatasÈvako vÈ jhÈyÊ samÈpattikusalo 
paracittakusalo paracittapariyÈyakusalo evaÑ cetasÈ ceto paricca manasi 
karoti “kiÑ nu kho ayamÈyasmÈ katthÊ hoti vikatthÊ adhigamesu “ahaÑ 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjÈmipi -pa- ahaÑ saÒÒÈvedayitanirodhaÑ 
samÈpajjÈmipi vuÔÔhahÈmipÊ”ti. 

 TamenaÑ TathÈgato vÈ TathÈgatasÈvako vÈ jhÈyÊ samÈpattikusalo 
paracittapariyÈyakusalo cetasÈ ceto paricca pajÈnÈti. 

 DÊgharattaÑ kho ayamÈyasmÈ khaÓÉakÈrÊ chiddakÈrÊ sabalakÈrÊ 
kammÈsakÈrÊ na santatakÈrÊ na santatavutti sÊlesu. DussÊlo kho ayamÈyasmÈ, 
dussilyaÑ kho pana TathÈgatappavedite dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 Assaddho kho pana ayamÈyasmÈ, assaddhiyaÑ kho pana 
TathÈgatappavedite dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 Appassuto kho pana ayamÈyasmÈ anÈcÈro, appasaccaÑ kho pana 
TathÈgatappavedite dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 Dubbaco kho pana ayamÈyasmÈ, dovacassatÈ kho pana 
TathÈgatappavedite dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 PÈpamitto kho pana ayamÈyasmÈ, pÈpamittatÈ kho pana 
TathÈgatappavedite dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 KusÊto kho pana ayamÈyasmÈ, kosajjaÑ kho pana TathÈgatappavedite 
dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 MuÔÔhassatiÑ kho pana ayamÈyasmÈ, muÔÔhassaccaÑ kho pana 
TathÈgatappavedite dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 Kuhako kho pana ayamÈyasmÈ, kohaÒÒaÑ kho pana 
TathÈgatappavedite dhammavinaye parihÈnametaÑ. 
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 Dubbharo kho pana ayamÈyasmÈ, dubbharatÈ kho pana 
TathÈgatappavedite dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 DuppaÒÒo kho pana ayamÈyasmÈ, duppaÒÒatÈ kho pana 
TathÈgatappavedite dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 So vatÈvuso bhikkhu ime dasa dhamme appahÈya imasmiÑ 
dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ 
vijjati. So vatÈvuso bhikkhu ime dasa dhamme pahÈya imasmiÑ 
dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti ÔhÈnametaÑ 
vijjatÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. AdhimÈnasutta 

 86. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ MahÈkassapo RÈjagahe viharati VeÄuvane 
kalandakanivÈpe. Tatra kho ÈyasmÈ MahÈkassapo bhikkh| Èmantesi “Èvuso 
bhikkhave”ti. “Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato MahÈkassapassa 
paccassosuÑ. ŒyasmÈ MahÈkassapo etadavoca– 

 IdhÈvuso bhikkhu aÒÒaÑ byÈkaroti “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, 
kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ”ti. TamenaÑ TathÈgato vÈ 
TathÈgatasÈvako vÈ jhÈyÊ samÈpattikusalo paracittakusalo 
paracittapariyÈyakusalo samanuyuÒjati samanuggÈhati samanubhÈsati. So 
TathÈgatena vÈ TathÈgatasÈvakena vÈ jhÈyinÈ samÈpattikusalena 
paracittakusalena paracittapariyÈyakusalena samanuyuÒjiyamÈno 
samanuggÈhiyamÈno samanubhÈsiyamÈno irÊÓaÑ Èpajjati, vicinaÑ Èpajjati, 
anayaÑ Èpajjati, byasanaÑ Èpajjati, anayabyasanaÑ Èpajjati. 

 TamenaÑ TathÈgato vÈ TathÈgatasÈvako vÈ jhÈyÊ samÈpattikusalo 
paracittakusalo paracittapariyÈyakusalo evaÑ cetasÈ ceto paricca manasi 
karoti “kiÑ nu kho ayamÈyasmÈ aÒÒaÑ byÈkaroti ‘khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ’ti”. 
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 TamenaÑ TathÈgato vÈ TathÈgatasÈvako vÈ jhÈyÊ samÈpattikusalo 
paracittakusalo paracittapariyÈyakusalo evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈti– 

 AdhimÈniko kho ayamÈyasmÈ adhimÈnasacco appatte pattasaÒÒÊ akate 
katasaÒÒÊ anadhigate adhigatasaÒÒÊ adhimÈnena aÒÒaÑ byÈkaroti “khÊÓÈ jÈti, 

vusitaÑ brÈhmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ”ti. 

 TamenaÑ TathÈgato vÈ TathÈgatasÈvako vÈ jhÈyÊ samÈpattikusalo 

paracittakusalo paracittapariyÈyakusalo evaÑ cetasÈ ceto paricca manasi 
karoti “kiÑ nu kho ayamÈyasmÈ nissÈya adhimÈniko adhimÈnasacco appatte 

pattasaÒÒÊ akate katasaÒÒÊ anadhigate adhigatasaÒÒÊ adhimÈnena aÒÒaÑ 
byÈkaroti ‘khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ 

itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ’ti”. 

 TamenaÑ TathÈgato vÈ TathÈgatasÈvako vÈ jhÈyÊ samÈpattikusalo 

paracittakusalo paracittapariyÈyakusalo evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈti– 

 Bahussuto kho pana ayamÈyasmÈ 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. TasmÈ ayamÈyasmÈ adhimÈniko adhimÈnasacco appatte 

pattasaÒÒÊ akate katasaÒÒÊ anadhigate adhigatasaÒÒÊ adhimÈnena aÒÒaÑ 
byÈkaroti “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ 

itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ”ti. 

 TamenaÑ TathÈgato vÈ TathÈgatasÈvako vÈ jhÈyÊ samÈpattikusalo 

paracittakusalo paracittapariyÈyakusalo evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈti– 

 AbhijjhÈlu kho pana ayamÈyasmÈ abhijjhÈpariyuÔÔhitena cetasÈ bahulaÑ 

viharati, abhijjhÈpariyuÔÔhÈnaÑ kho pana TathÈgatappavedite dhammavinaye 
parihÈnametaÑ. 
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 ByÈpanno kho pana ayamÈyasmÈ byÈpÈdapariyuÔÔhitena cetasÈ bahulaÑ 
viharati, byÈpÈdapariyuÔÔhÈnaÑ kho pana TathÈgatappavedite 
dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 Thinamiddho kho pana ayamÈyasmÈ thinamiddhapariyuÔÔhitena cetasÈ 
bahulaÑ viharati, thinamiddhapariyuÔÔhÈnaÑ kho pana TathÈgatappavedite 
dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 Uddhato kho pana ayamÈsmÈ uddhaccapariyuÔÔhitena cetasÈ bahulaÑ 
viharati, uddhaccapariyuÔÔhÈnaÑ kho pana TathÈgatappavedite 
dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 Vicikiccho kho pana ayamÈyasmÈ vicikicchÈpariyuÔÔhitena cetasÈ 
bahulaÑ viharati, vicikicchÈpariyuÔÔhÈnaÑ kho pana TathÈgatappavedite 
dhammavinaye parihÈnametaÑ.  

 KammÈrÈmo kho pana ayamÈyasmÈ kammarato kammÈrÈmataÑ 
anuyutto, kammÈrÈmatÈ kho pana TathÈgatappavedite dhammavinaye 
parihÈnametaÑ. 

 BhassÈrÈmo kho pana ayamÈyasmÈ bhassarato bhassÈrÈmataÑ 
anuyutto, bhassÈrÈmatÈ kho pana TathÈgatappavedite dhammavinaye 
parihÈnametaÑ. 

 NiddÈrÈmo kho pana ayamÈyasmÈ niddÈrato niddÈrÈmataÑ anuyutto, 
niddÈrÈmatÈ kho pana TathÈgatappavedite dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 Sa~gaÓikÈrÈmo kho pana ayamÈyasmÈ sa~gaÓikarato sa~gaÓikÈrÈmataÑ 
anuyutto, sa~gaÓikÈrÈmatÈ kho pana TathÈgatappavedite dhammavinaye 
parihÈnametaÑ. 

 Sati kho pana ayamÈyasmÈ uttari karaÓÊye oramattakena 
visesÈdhigamena antarÈ vosÈnaÑ Èpanno, antarÈ vosÈnagamanaÑ kho pana 
TathÈgatappavedite dhammavinaye parihÈnametaÑ. 

 So vatÈvuso bhikkhu ime dasa dhamme appahÈya imasmiÑ 
dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ 
vijjati. So vatÈvuso 
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bhikkhu ime dasa dhamme pahÈya imasmiÑ dhammavinaye vuddhiÑ 
vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjatÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Nappiyasutta 

 87. Tatra kho BhagavÈ kÈla~kataÑ bhikkhuÑ1 Èrabbha bhikkh| 
Èmantesi “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. 
BhagavÈ etadavoca– 

 Idha bhikkhave bhikkhu adhikaraÓiko hoti adhikaraÓasamathassa na 
vaÓÓavÈdÊ. Yampi bhikkhave bhikkhu adhikaraÓiko hoti 
adhikaraÓasamathassa na vaÓÓavÈdÊ, ayampi dhammo na piyatÈya na 
garutÈya na bhÈvanÈya na sÈmaÒÒÈya na ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu na sikkhÈkÈmo hoti 
sikkhÈsamÈdÈnassa2 na vaÓÓavÈdÊ. Yampi bhikkhave bhikkhu na 
sikkhÈkÈmo hoti sikkhÈsamÈdÈnassa na vaÓÓavÈdÊ, ayampi dhammo na 
piyatÈya na garutÈya na bhÈvanÈya na sÈmaÒÒÈya na ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu pÈpiccho hoti icchÈvinayassa na 
vaÓÓavÈdÊ. Yampi bhikkhave bhikkhu pÈpiccho hoti icchÈvinayassa na 
vaÓÓavÈdÊ, ayampi dhammo na piyatÈya na garutÈya na bhÈvanÈya na 
sÈmaÒÒÈya na ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu kodhano hoti kodhavinayassa na 
vaÓÓavÈdÊ. Yampi bhikkhave bhikkhu kodhano hoti kodhavinayassa na 
vaÓÓavÈdÊ, ayampi dhammo na piyatÈya na garutÈya na bhÈvanÈya na 
sÈmaÒÒÈya na ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu makkhÊ hoti makkhavinayassa na 
vaÓÓavÈdÊ. Yampi bhikkhave bhikkhu makkhÊ hoti makkhavinayassa na 
vaÓÓavÈdÊ, ayampi dhammo na piyatÈya na garutÈya na bhÈvanÈya na 
sÈmaÒÒÈya na ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 
______________________________________________________________ 
 1. KalandakaÑ bhikkhuÑ (SÊ), kÈÄakabhikkhuÑ (SyÈ) 2. SikkhÈkÈmassa (Ka) 
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 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu saÔho hoti sÈÔheyyavinayassa na 
vaÓÓavÈdÊ. Yampi bhikkhave bhikkhu saÔho hoti sÈÔheyyavinayassa na 
vaÓÓavÈdÊ, ayampi dhammo na piyatÈya na garutÈya na bhÈvanÈya na 
sÈmaÒÒÈya na ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu mÈyÈvÊ hoti mÈyÈvinayassa na 
vaÓÓavÈdÊ. Yampi bhikkhave bhikkhu mÈyÈvÊ hoti mÈyÈvinayassa na 
vaÓÓavÈdÊ, ayampi dhammo na piyatÈya na garutÈya na bhÈvanÈya na 
sÈmaÒÒÈya na ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu dhammÈnaÑ na nisÈmakajÈtiko hoti 
dhammanisantiyÈ na vaÓÓavÈdÊ. Yampi bhikkhave bhikkhu dhammÈnaÑ na 
nisÈmakajÈtiko hoti dhammanisantiyÈ na vaÓÓavÈdÊ, ayampi dhammo na 
piyatÈya na garutÈya na bhÈvanÈya na sÈmaÒÒÈya na ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu na paÔisallÊno hoti paÔisallÈnassa na 
vaÓÓavÈdÊ. Yampi bhikkhave bhikkhu na paÔisallÊno hoti paÔisallÈnassa na 
vaÓÓavÈdÊ, ayampi dhammo na piyatÈya na garutÈya na bhÈvanÈya na 
sÈmaÒÒÈya na ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ na paÔisanthÈrako1 
hoti paÔisanthÈrakassa na vaÓÓavÈdÊ. Yampi bhikkhave bhikkhu 
sabrahmacÈrÊnaÑ na paÔisanthÈrako hoti paÔisanthÈrakassa na vaÓÓavÈdÊ, 
ayampi dhammo na piyatÈya na garutÈya na bhÈvanÈya na sÈmaÒÒÈya na 
ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 

 Evar|passa bhikkhave bhikkhuno kiÒcÈpi evaÑ icchÈ uppajjeyya “aho 
vata maÑ sabrahmacÈrÊ sakkareyyuÑ garuÑ kareyyuÑ2 mÈneyyuÑ 
p|jeyyun”ti. Atha kho naÑ sabrahmacÈrÊ na ceva sakkaronti na garuÑ 
karonti3 na mÈnenti na p|jenti. TaÑ kissa hetu? ThathÈhissa bhikkhave 
viÒÒ| sabrahmacÈrÊ te pÈpake akusale dhamme appahÊne samanupassanti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave assakhaÄu~kassa kiÒcÈpi evaÑ icchÈ uppajjeyya 
“aho vata maÑ manussÈ ÈjÈnÊyaÔÔhÈne ÔhapeyyuÑ, ÈjÈnÊyabhojanaÒca 
bhojeyyuÑ, ÈjÈnÊyaparimajjanaÒca parimajjeyyun”ti. Atha kho naÑ 
manussÈ 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔisandhÈrako (Ka) 2. GarukareyyuÑ (SÊ, SyÈ) 3. Garukaronti (SÊ, SyÈ) 

 



 (9) 4. Theravagga 391 

na ceva ÈjÈnÊyaÔÔhÈne Ôhapenti, na ca ÈjÈnÊyabhojanaÑ bhojenti, na ca 
ÈjÈnÊyaparimajjanaÑ parimajjanti. TaÑ kissa hetu? TathÈhissa bhikkhave 
viÒÒ| manussÈ tÈni sÈÔheyyÈni k|ÔeyyÈni jimheyyÈni va~keyyÈni appahÊnÈni 
samanupassanti. EvamevaÑ kho bhikkhave evar|passa bhikkhuno kiÒcÈpi 
evaÑ icchÈ uppajjeyya “aho vata maÑ sabrahmacÈrÊ sakkareyyuÑ garuÑ 
kareyyuÑ mÈneyyuÑ p|jeyyun”ti. Atha kho naÑ sabrahmacÈrÊ na ceva 
sakkaronti na garuÑ karonti na mÈnenti na p|jenti. TaÑ kissa hetu? 
TathÈhissa bhikkhave viÒÒ| sabrahmacÈrÊ te pÈpake akusale dhamme 
appahÊne samanupassanti. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhu na adhikaraÓiko hoti 
adhikaraÓasamathassa vaÓÓavÈdÊ. Yampi bhikkhave bhikkhu na 
adhikaraÓiko hoti adhikaraÓasamathassa vaÓÓavÈdÊ, ayampi dhammo 
piyatÈya garutÈya bhÈvanÈya sÈmaÒÒÈya ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sikkhÈkÈmo hoti sikkhÈsamÈdÈnassa 
vaÓÓavadÊ. Yampi bhikkhave bhikkhu sikkhÈkÈmo hoti sikkhÈsamÈdÈnassa 
vaÓÓavÈdÊ, ayampi dhammo piyatÈya garutÈya bhÈvanÈya sÈmaÒÒÈya 
ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu appiccho hoti icchÈvinayassa 
vaÓÓavÈdÊ. Yampi bhikkhave bhikkhu appiccho hoti icchÈvinayassa 
vaÓÓavÈdÊ, ayampi dhammo -pa- ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu akkodhano hoti kodhavinayassa 
vaÓÓavÈdÊ. Yampi bhikkhave bhikkhu akkodhano hoti kodhavinayassa 
vaÓÓavÈdÊ, ayampi dhammo -pa- ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu amakkhÊ hoti makkhavinayassa 
vaÓÓavÈdÊ. Yampi bhikkhave bhikkhu amakkhÊ hoti makkhavinayassa 
vaÓÓavÈdÊ, ayampi dhammo -pa- ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu asaÔho hoti sÈÔheyyavinayassa 
vaÓÓavÈdÊ. Yampi bhikkhave bhikkhu asaÔho hoti sÈÔheyyavinayassa 
vaÓÓavÈdÊ, ayampi dhammo -pa- ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 
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 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu amÈyÈvÊ hoti mÈyÈvinayassa 
vaÓÓavÈdÊ. Yampi bhikkhave bhikkhu amÈyÈvÊ hoti mÈyÈvinayassa 
vaÓÓavÈdÊ, ayampi dhammo -pa- ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu dhammÈnaÑ nisÈmakajÈtiko hoti 
dhammanisantiyÈ vaÓÓavÈdÊ. Yampi bhikkhave bhikkhu dhammÈnaÑ 
nisÈmakajÈtiko hoti dhammanisantiyÈ vaÓÓavÈdÊ, ayampi dhammo -pa- 
ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu paÔisallÊno hoti paÔisallÈnassa 
vaÓÓavÈdÊ. Yampi bhikkhave bhikkhu paÔisallÊno hoti paÔisallÈnassa 
vaÓÓavÈdÊ, ayampi dhammo -pa- ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ paÔisanthÈrako hoti 
paÔisanthÈrakassa vaÓÓavÈdÊ. Yampi bhikkhave bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ 
paÔisanthÈrako hoti paÔisanthÈrakassa vaÓÓavÈdÊ, ayampi dhammo piyatÈya 
garutÈya bhÈvanÈya sÈmaÒÒÈya ekÊbhÈvÈya saÑvattati. 

 Evar|passa bhikkhave bhikkhuno kiÒcÈpi na evaÑ icchÈ uppajjeyya 
“aho vata maÑ sabrahmacÈrÊ sakkareyyuÑ garuÑ kareyyuÑ mÈneyyuÑ 
p|jeyyun”ti. Atha kho naÑ sabrahmacÈrÊ sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti 
p|jenti. TaÑ kissa hetu? TathÈhissa bhikkhave viÒÒ| sabrahmacÈrÊ te 
pÈpake akusale dhamme pahÊne samanupassanti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave bhaddassa assÈjÈnÊyassa kiÒcÈpi na evaÑ icchÈ 
uppajjeyya “aho vata maÑ manussÈ ÈjÈnÊyaÔÔhÈne ÔhapeyyuÑ, 
ÈjÈnÊyabhojanaÒca bhojeyyuÑ, ÈjÈnÊyaparimajjanaÒca parimajjeyyun”ti. 
Atha kho naÑ manussÈ ÈjÈnÊyaÔÔhÈne ca Ôhapenti, ÈjÈnÊyabhojanaÒca 
bhojenti ÈjÈnÊyaparimajjanaÒca parimajjanti. TaÑ kissa hetu? TathÈhissa 
bhikkhave viÒÒ| manussÈ tÈni sÈÔheyyÈni k|ÔeyyÈni jimheyyÈni va~keyyÈni 
pahÊnÈni samanupassanti. 

 EvamevaÑ kho bhikkhave evar|passa bhikkhuno kiÒcÈpi na evaÑ icchÈ 
uppajjeyya “aho vata maÑ sabrahmacÈrÊ sakkareyyuÑ garuÑ kareyyuÑ 
mÈneyyuÑ p|jeyyun”ti. Atha kho naÑ sabrahmacÈrÊ sakkaronti garuÑ 
karonti mÈnenti p|jenti. TaÑ kissa hetu? TathÈhissa bhikkhave viÒÒ| 
sabrahmacÈrÊ te pÈpake akusale dhamme pahÊne samanupassantÊti.  . 
SattamaÑ. 
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8. Akkosakasutta 

 88. Yo so bhikkhave bhikkhu akkosakaparibhÈsako ariy|pavÈdÊ 
sabrahmacÈrÊnaÑ. ®hÈnametaÑ avakÈso1, yaÑ so dasannaÑ byasanÈnaÑ 
aÒÒataraÑ byasanaÑ nigaccheyya2. KatamesaÑ dasannaÑ? AnadhigataÑ 
nÈdhigacchati, adhigatÈ parihÈyati, saddhammassa na vodÈyanti, 
saddhammesu vÈ adhimÈniko hoti, anabhirato vÈ brahmacariyaÑ carati, 
aÒÒataraÑ vÈ saÑkiliÔÔhaÑ ÈpattiÑ Èpajjati, gÈÄhaÑ vÈ rogÈta~kaÑ phusati, 
ummÈdaÑ vÈ pÈpuÓÈti cittakkhepaÑ, samm|Äho kÈlaÑ karoti, kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. Yo so 
bhikkhave bhikkhu akkosakaparibhÈsako ariy|pavÈdÊ sabrahmacÈrÊnaÑ. 
®hÈnametaÑ avakÈso, yaÑ so imesaÑ dasannaÑ byasanÈnaÑ aÒÒataraÑ 
byasanaÑ nigaccheyyÈti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. KokÈlikasutta 

 89. * Atha kho KokÈliko bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho KokÈliko bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “pÈpicchÈ bhante 
SÈriputtamoggallÈnÈ, pÈpikÈnaÑ icchÈnaÑ vasaÑ gatÈ”ti. MÈ hevaÑ 
KokÈlika, mÈ hevaÑ KokÈlika, pasÈdehi KokÈlika SÈriputtamoggallÈnesu 
cittaÑ, pesalÈ SÈriputtamoggallÈnÈti. 

 Dutiyampi kho KokÈliko bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “kiÒcÈpi me 
bhante BhagavÈ saddhÈyiko paccayiko, atha kho pÈpicchÈva 
SÈriputtamoggallÈnÈ pÈpikÈnaÑ icchÈnaÑ vasaÑ gatÈ”ti. MÈ hevaÑ 
KokÈlika, mÈ hevaÑ KokÈlika, pasÈdehi KokÈlika SÈriputtamoggallÈnesu 
cittaÑ, pesalÈ SÈriputtamoggallÈnÈti. 

 Tatiyampi kho bhikkhave KokÈliko bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca 
“kiÒcÈpi me bhante BhagavÈ saddhÈyiko paccayiko, atha kho pÈpicchÈva 
SÈriputtamoggallÈnÈ pÈpikÈnaÑ icchÈnaÑ vasaÑ gatÈ”ti. MÈ hevaÑ 
KokÈlika, mÈ hevaÑ KokÈlika, pasÈdehi 
______________________________________________________________  
 1. AÔÔhÈnametaÑ anavakÈso (SÊ, SyÈ, I) 2. Na nigaccheyya (SÊ, SyÈ, I) 
 * SaÑ 1. 152; Khu 1. 379 piÔÔhesupi. 
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KokÈlika SÈriputtamoggallÈnesu cittaÑ, pesalÈ SÈriputtamoggallÈnÈti. 

 Atha kho KokÈliko bhikkhu uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi, acirapakkantassa ca KokÈlikassa bhikkhuno 
sÈsapamattÊhi pÊÄakÈhi sabbo kÈyo phuÔo ahosi, sÈsapamattiyo hutvÈ 
muggamattiyo ahesuÑ, muggamattiyo hutvÈ kalÈyamattiyo ahesuÑ, 
kalÈyamattiyo hutvÈ kolaÔÔhimattiyo ahesuÑ, kolaÔÔhimattiyo hutvÈ 
kolamattiyo ahesuÑ, kolamattiyo hutvÈ Èmalakamattiyo ahesuÑ, 
Èmalakamattiyo hutvÈ (tiÓÉukamattiyo ahesuÑ, tiÓÉukamattiyo hutvÈ)1 
beÄuvasalÈÔukamattiyo ahesuÑ, beÄuvasalÈÔukamattiyo hutvÈ billamattiyo 
ahesuÑ, billamattiyo hutvÈ pabhijjiÑsu, pubbaÒca lohitaÒca pagghariÑsu, 
so sudaÑ kadalipattesu seti macchova visagilito. 

 Atha kho Tur| paccekabrahmÈ2 yena KokÈliko bhikkhu tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ vehÈse ÔhatvÈ KokÈlikaÑ bhikkhuÑ etadavoca “pasÈdehi 
KokÈlika SÈriputtamoggallÈnesu cittaÑ, pesalÈ SÈriputtamoggallÈnÈ”ti. Kosi 
tvaÑ Èvusoti. AhaÑ Tur| paccekabrahmÈti. Nanu tvaÑ Èvuso BhagavatÈ 
anÈgÈmÊ byÈkato, atha kiÒcarahi idhÈgato, passa yÈvaÒca te idaÑ 
aparaddhanti. 

 Atha kho Tur| paccekabrahmÈ KokÈlikaÑ bhikkhuÑ gÈthÈhi 
ajjhabhÈsi– 

 “Purisassa hi jÈtassa, kuÔhÈrÊ jÈyate mukhe. 
 YÈya chindati attÈnaÑ, bÈlo dubbhÈsitaÑ bhaÓaÑ.  

 Yo nindiyaÑ pasaÑsati, taÑ vÈ nindati yo pasaÑsiyo. 
 VicinÈti mukhena so kaliÑ, kalinÈ tena sukhaÑ na vindati. 

 Appamattako ayaÑ kali, yo akkhesu dhanaparÈjayo. 
 SabbassÈpi sahÈpi attanÈ, ayameva mahattaro kali. 
   Yo sugatesu manaÑ pad|saye. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 152 piÔÔhe; Khu 1. 380 piÔÔhesu natthi. 
 2. TuduppaccekabrahmÈ (SÊ, I), tudi paccekabrahmÈ (SyÈ), turi paccekabrahmÈ (Ka) 

SaÑ 1. 151 piÔÔhepi. 
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 SataÑ sahassÈnaÑ nirabbudÈnaÑ, chattiÑsati paÒca ca abbudÈni. 
 YamariyagarahÊ nirayaÑ upeti, vÈcaÑ manaÒca paÓidhÈya pÈpakan”ti. 

 Atha kho KokÈliko bhikkhu teneva ÈbÈdhena kÈlamakÈsi, kÈla~kato ca 
KokÈliko bhikkhu padumaÑ nirayaÑ upapajjati SÈriputtamoggallÈnesu 
cittaÑ ÈghÈtetvÈ. 

 Atha kho brahmÈ Sahampati abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓo 
kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ 
Ôhito kho brahmÈ Sahampati BhagavantaÑ etadavoca “KokÈliko bhante 
bhikkhu kÈla~kato, kÈla~kato ca bhante KokÈliko bhikkhu padumaÑ 
nirayaÑ upapanno SÈriputtamoggallÈnesu cittaÑ ÈghÈtetvÈ”ti. Idamavoca 
brahmÈ Sahampati, idaÑ vatvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ 
katvÈ tatthevantaradhÈyi. 

 Atha kho BhagavÈ tassÈ rattiyÈ accayena bhikkh| Èmantesi–imaÑ 
bhikkhave rattiÑ brahmÈ Sahampati abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓo 
kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yenÈhaÑ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho 
bhikkhave brahmÈ Sahampati maÑ etadavoca “KokÈliko bhante bhikkhu 
kÈla~kato, kÈla~kato ca bhante KokÈliko bhikkhu padumaÑ nirayaÑ 
upapanno SÈriputtamoggallÈnesu cittaÑ ÈghÈtetvÈ”ti. Idamavoca bhikkhave 
brahmÈ Sahampati, idaÑ vatvÈ maÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
tatthevantaradhÈyÊti. 

 EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “kÊva dÊghaÑ nu 
kho bhante padume niraye ÈyuppamÈÓan”ti. DÊghaÑ kho bhikkhu padume 
niraye ÈyuppamÈÓaÑ, na taÑ sukaraÑ sa~khÈtuÑ “ettakÈni vassÈnÊ”ti vÈ 
“ettakÈni vassasatÈnÊ”ti vÈ “ettakÈni vassasahassÈnÊ”ti vÈ “ettakÈni 
vassasatasahassÈnÊ”ti vÈti. 

 SakkÈ pana bhante upamaÑ kÈtunti. “SakkÈ bhikkh|”ti BhagavÈ avoca. 
SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati khÈriko Kosalako tilavÈho, tato puriso 
vassasatassa vassasatassa accayena ekamekaÑ tilaÑ 
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uddhareyya, khippataraÑ kho so bhikkhu vÊsatikhÈriko Kosalako tilavÈho 
iminÈ upakkamena parikkhayaÑ pariyÈdÈnaÑ gaccheyya, na tveva eko 
Abbudo nirayo. SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati AbbudÈ nirayÈ, evameko 
Nirabbudo nirayo. SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati NirabbudÈ nirayÈ, evameko 
Ababo nirayo. SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati AbabÈ nirayÈ, evameko AÔaÔo 
nirayo. SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati AÔaÔÈ nirayÈ, evameko Ahaho nirayo. 
SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati AhahÈ nirayÈ, evameko Kumudo nirayo. 
SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati KumudÈ nirayÈ, evameko Sogandhiko nirayo. 
SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati SogandhikÈ nirayÈ, evameko Uppalako nirayo. 
SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati UppalakÈ nirayÈ, evameko PuÓÉarÊko nirayo. 
SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati PuÓÉarÊkÈ nirayÈ, evameko Padumo nirayo. 
PadumaÑ kho pana bhikkhu nirayaÑ KokÈliko bhikkhu upapanno 
SÈriputtamoggallÈnesu cittaÑ ÈghÈtetvÈti. Idamavoca BhagavÈ, idaÑ 
vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca SatthÈ– 

  “Purisassa hi jÈtassa, kuÔhÈrÊ jÈyate mukhe. 
  YÈya chindati attÈnaÑ, bÈlo dubbhÈsitaÑ bhaÓaÑ. 

  Yo nindiyaÑ pasaÑsati, taÑ vÈ nindati yo pasaÑsiyo. 
  VicinÈti mukhena so kaliÑ, kalinÈ tena sukhaÑ na vindati. 

  Appamattako ayaÑ kali, yo akkhesu dhanaparÈjayo. 
  SabbassÈpi sahÈpi attanÈ, ayameva mahattaro kali. 
  Yo suggatesu manaÑ pad|saye. 

  SataÑ sahassÈnaÑ NirabbudÈnaÑ, 
  ChattiÑsati paÒca ca AbbudÈni. 
  YamariyagarahÊ nirayaÑ upeti, 
  VÈcaÑ manaÒca paÓidhÈya pÈpakan”ti.  . NavamaÑ. 
 

10. KhÊÓÈsavabalasutta 

 90. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ BhagavÈ etadavoca “kati nu kho 
SÈriputta 
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khÊÓÈsavassa bhikkhuno balÈni, yehi balehi samannÈgato khÊÓÈsavo bhikkhu 
ÈsavÈnaÑ khayaÑ paÔijÈnÈti ‘khÊÓÈ me ÈsavÈ’ti”. 

 Dasa bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno balÈni, yehi balehi samannÈgato 
khÊÓÈsavo bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayaÑ paÔijÈnÈti “khÊÓÈ me ÈsavÈ”ti. 
KatamÈni dasa? * Idha bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno aniccato sabbe 
sa~khÈrÈ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔhÈ honti. Yampi bhante 
khÊÓÈsavassa bhikkhuno aniccato sabbe sa~khÈrÈ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya sudiÔÔhÈ honti, idampi bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno 
balaÑ hoti, yaÑ balaÑ Ègamma khÊÓÈsavo bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayaÑ 
paÔijÈnÈti “khÊÓÈ me ÈsavÈ”ti. (1) 

 Puna caparaÑ bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno a~gÈrakÈs|pamÈ kÈmÈ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔhÈ honti. Yampi bhante khÊÓÈsavassa 
bhikkhuno a~gÈrakÈs|pamÈ kÈmÈ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔhÈ 
honti, idampi bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno balaÑ hoti, yaÑ balaÑ 
Ègamma khÊÓÈsavo bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayaÑ paÔijÈnÈti “khÊÓÈ me 
ÈsavÈ”ti. (2) 

 Puna caparaÑ bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno vivekaninnaÑ cittaÑ hoti 
vivekapoÓaÑ vivekapabbhÈraÑ vivekaÔÔhaÑ nekkhammÈbhirataÑ 
byantÊbh|taÑ sabbaso ÈsavaÔÔhÈniyehi dhammehi. Yampi bhante 
khÊÓÈsavassa bhikkhuno vivekaninnaÑ cittaÑ hoti vivekapoÓaÑ 
vivekapabbhÈraÑ vivekaÔÔhaÑ nekkhammÈbhirataÑ byantÊbh|taÑ sabbaso 
ÈsavaÔÔhÈniyehi dhammehi. Idampi bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno balaÑ 
hoti, yaÑ balaÑ Ègamma khÊÓÈsavo bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayaÑ paÔijÈnÈti 
“khÊÓÈ me ÈsavÈ”ti. (3) 

 Puna caparaÑ bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno cattÈro satipaÔÔhÈnÈ 
bhÈvitÈ honti subhÈvitÈ. Yampi bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno cattÈro 
satipaÔÔhÈnÈ bhÈvitÈ honti subhÈvitÈ. Idampi bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno 
balaÑ hoti, yaÑ balaÑ Ègamma khÊÓÈsavo bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayaÑ 
paÔijÈnÈti “khÊÓÈ me ÈsavÈ”ti. (4) 

 Puna caparaÑ bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno cattÈro sammappadhÈnÈ 
bhÈvitÈ honti subhÈvitÈ -pa- cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvitÈ honti 
______________________________________________________________ 
 * HeÔÔhÈ 58; Khu 9. 355 piÔÔhesupi.
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subhÈvitÈ -pa- paÒcindriyÈni. PaÒca balÈni bhÈvitÈni honti subhÈvitÈni. Satta 
bojjha~gÈ bhÈvitÈ honti subhÈvitÈ. Ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvito hoti 
subhÈvito. Yampi bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno ariyo aÔÔha~giko maggo 
bhÈvito hoti subhÈvito. Idampi bhante khÊÓÈsavassa bhikkhuno balaÑ hoti, 
yaÑ balaÑ Ègamma khÊÓÈsavo bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayaÑ paÔijÈnÈti “khÊÓÈ 
me ÈsavÈ”ti. (5-10) 

 ImÈni kho bhante dasa khÊÓÈsavassa bhikkhuno balÈni, yehi balehi 
samannÈgato khÊÓÈsavo bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayaÑ paÔijÈnÈti “khÊÓÈ me 
ÈsavÈ”ti.  . DasamaÑ. 

Theravaggo catuttho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   VÈhanÈnando PuÓÓiyo, ByÈkaraÑ KatthimÈniko. 
   NapiyakkosakokÈli, KhÊÓÈsavabalena cÈti. 

_____ 
 

(10) 5. UpÈlivagga 
 

1. KÈmabhogÊsutta 

 91. 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– 

 Dasayime gahapati kÈmabhogÊ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame 
dasa? Idha gahapati ekacco kÈmabhogÊ adhammena bhoge pariyesati 
sÈhasena, adhammena bhoge pariyesitvÈ sÈhasena na attÈnaÑ sukheti na 
pÊÓeti1 na saÑvibhajati na puÒÒÈni karoti. (1) 
______________________________________________________________ 
 1. Na attÈnaÑ sukheti pÊÓeti (SÊ, SyÈ, I) evamuparipi. 
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  Idha pana gahapati ekacco kÈmabhogÊ adhammena bhoge pariyesati 
sÈhasena, adhammena bhoge pariyesitvÈ sÈhasena attÈnaÑ sukheti pÊÓeti na 
saÑvibhajati na puÒÒÈni karoti. (2) 

 Idha pana gahapati ekacco kÈmabhogÊ adhammena bhoge pariyesati 
sÈhasena, adhammena bhoge pariyesitvÈ sÈhasena attÈnaÑ sukheti pÊÓeti 
saÑvibhajati puÒÒÈni karoti. (3) 

 Idha pana gahapati ekacco kÈmabhogÊ dhammÈdhammena bhoge 
pariyesati sÈhasenapi asÈhasenapi, dhammÈdhammena bhoge pariyesitvÈ 
sÈhasenapi asÈhasenapi na attÈnaÑ sukheti na pÊÓeti na saÑvibhajati na 
puÒÒÈni karoti. (4) 

 Idha pana gahapati ekacco kÈmabhogÊ dhammÈdhammena bhoge 
pariyesati sÈhasenapi asÈhasenapi, dhammÈdhammena bhoge pariyesitvÈ 
sÈhasenapi asÈhasenapi attÈnaÑ sukheti pÊÓeti na saÑvibhajati na puÒÒÈni 
karoti. (5) 

 Idha pana gahapati ekacco kÈmabhogÊ dhammÈdhammena bhoge 
pariyesati sÈhasenapi asÈhasenapi, dhammÈdhammena bhoge pariyesitvÈ 
sÈhasenapi asÈhasenapi attÈnaÑ sukheti pÊÓeti saÑvibhajati puÒÒÈni karoti. 
(6) 

 Idha pana gahapati ekacco kÈmabhogÊ dhammena bhoge pariyesati 
asÈhasena, dhammena bhoge pariyesitvÈ asÈhasena na attÈnaÑ sukheti na 
pÊÓeti na saÑvibhajati na puÒÒÈni karoti. (7) 

 Idha pana gahapati ekacco kÈmabhogÊ dhammena bhoge pariyesati 
asÈhasena, dhammena bhoge pariyesitvÈ asÈhasena attÈnaÑ sukheti pÊÓeti na 
saÑvibhajati na puÒÒÈni karoti. (8) 

 Idha pana gahapati ekacco kÈmabhogÊ dhammena bhoge pariyesati 
asÈhasena, dhammena bhoge pariyesitvÈ asÈhasena attÈnaÑ sukheti pÊÓeti 
saÑvibhajati puÒÒÈni karoti, te ca bhoge gathito1 
______________________________________________________________ 
 1. Gamito (Ka) AÑ 1. 278 piÔÔhepi passitabbaÑ. 
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mucchito ajjhosanno1 anÈdÊnavadassÈvÊ anissaraÓapaÒÒo paribhuÒjati. (9) 

 Idha pana gahapati ekacco kÈmabhogÊ dhammena bhoge pariyesati 
asÈhasena, dhammena bhoge pariyesitvÈ asÈhasena attÈnaÑ sukheti pÊÓeti 
saÑvibhajati puÒÒÈni karoti, te ca bhoge agathito amucchito anajjhosanno 
ÈdÊnavadassÈvÊ nissaraÓapaÒÒo paribhuÒjati. (10) 

 Tatra gahapati yvÈyaÑ kÈmabhogÊ adhammena bhoge pariyesati 
sÈhasena, adhammena bhoge pariyesitvÈ sÈhasena na attÈnaÑ sukheti na 
pÊÓeti na saÑvibhajati na puÒÒÈni karoti. AyaÑ gahapati kÈmabhogÊ tÊhi 
ÔhÈnehi gÈrayho. “Adhammena bhoge pariyesati sÈhasenÈ”ti iminÈ 
paÔhamena ÔhÈnena gÈrayho, “na attÈnaÑ sukheti na pÊÓetÊ”ti iminÈ dutiyena 
ÔhÈnena gÈrayho, “na saÑvibhajati na puÒÒÈni karotÊ”ti iminÈ tatiyena 
ÔhÈnena gÈrayho. AyaÑ gahapati kÈmabhogÊ imehi tÊhi ÔhÈnehi gÈrayho. (1) 

 Tatra gahapati yvÈyaÑ kÈmabhogÊ adhammena bhoge pariyesati 
sÈhasena, adhammena bhoge pariyesitvÈ sÈhasena attÈnaÑ sukheti pÊÓeti na 
saÑvibhajati na puÒÒÈni karoti. AyaÑ gahapati kÈmabhogÊ dvÊhi ÔhÈnehi 
gÈrayho, ekena ÔhÈnena pÈsaÑso. “Adhammena bhoge pariyesati 
sÈhasenÈ”ti iminÈ paÔhamena ÔhÈnena gÈrayho, “attÈnaÑ sukheti pÊÓetÊ”ti 
iminÈ ekena ÔhÈnena pÈsaÑso, “na saÑvibhajati na puÒÒÈni karotÊ”ti iminÈ 
dutiyena ÔhÈnena gÈrayho. AyaÑ gahapati kÈmabhogÊ imehi dvÊhi ÔhÈnehi 
gÈrayho, iminÈ ekena ÔhÈnena pÈsaÑso. (2) 

 Tatra gahapati yvÈyaÑ kÈmabhogÊ adhammena bhoge pariyesati 
sÈhasena, adhammena bhoge pariyesitvÈ sÈhasena attÈnaÑ sukheti pÊÓeti 
saÑvibhajati puÒÒÈni karoti. AyaÑ gahapati kÈmabhogÊ ekena ÔhÈnena 
gÈrayho, dvÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑso. “Adhammena bhoge pariyesati sÈhasenÈ”ti 
iminÈ ekena ÔhÈnena gÈrayho, “attÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AjjhÈpanno (sabbattha) AÑ 1. 278 piÔÔhe suttavaÓÓanÈ ®ÊkÈ oloketabbÈ. 
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sukheti pÊÓetÊ”ti iminÈ paÔhamena ÔhÈnena pÈsaÑso, “saÑvibhajati puÒÒÈni 
karotÊ”ti iminÈ dutiyena ÔhÈnena pÈsaÑso. AyaÑ gahapati kÈmabhogÊ iminÈ 
ekena ÔhÈnena gÈrayho, imehi dvÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑso. (3) 

 Tatra gahapati yvÈyaÑ kÈmabhogÊ dhammÈdhammena bhoge pariyesati 
sÈhasena asÈhasenapi, dhammÈdhammena bhoge pariyesitvÈ sÈhasenapi 
asÈhasenapi na attÈnaÑ sukheti na pÊÓeti na saÑvibhajati na puÒÒÈni karoti. 
AyaÑ gahapati kÈmabhogÊ ekena ÔhÈnena pÈsaÑso, tÊhi ÔhÈnehi gÈrayho. 
“Dhammena bhoge pariyesati asÈhasenÈ”ti iminÈ ekena ÔhÈnena pÈsaÑso. 
“Adhammena bhoge pariyesati sÈhasenÈ”ti iminÈ paÔhamena ÔhÈnena 
gÈrayho, “na attÈnaÑ sukheti na pÊÓetÊ”ti iminÈ dutiyena ÔhÈnena gÈrayho, 
“na saÑvibhajati na puÒÒÈni karotÊ”ti iminÈ tatiyena ÔhÈnena gÈrayho. AyaÑ 
gahapati kÈmabhogÊ iminÈ ekena ÔhÈnena pÈsaÑso, imehi tÊhi ÔhÈnehi 
gÈrayho. (4) 

 Tatra gahapati yvÈyaÑ kÈmabhogÊ dhammÈdhammena bhoge pariyesati 
sÈhasenapi asÈhasenapi, dhammÈdhammena bhoge pariyesitvÈ sÈhasenapi 
asÈhasenapi attÈnaÑ sukheti pÊÓeti na saÑvibhajati na puÒÒÈni karoti. AyaÑ 
gahapati kÈmabhogÊ dvÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑso, dvÊhi ÔhÈnehi gÈrayho. 
“Dhammena bhoge pariyesati asÈhasenÈ”ti iminÈ paÔhamena ÔhÈnena 
pÈsaÑso, “adhammena bhoge pariyesati sÈhasenÈ”ti iminÈ paÔhamena 
ÔhÈnena gÈrayho, “attÈnaÑ sukheti pÊÓetÊ”ti iminÈ dutiyena ÔhÈnena 
pÈsaÑso, “na saÑvibhajati na puÒÒÈni karotÊ”ti iminÈ dutiyena ÔhÈnena 
gÈrayho. AyaÑ gahapati kÈmabhogÊ imehi dvÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑso, imehi 
dvÊhi ÔhÈnehi gÈrayho. (5) 

 Tatra gahapati yvÈyaÑ kÈmabhogÊ dhammÈdhammena bhoge pariyesati 
sÈhasenapi asÈhasenapi, dhammÈdhammena bhoge pariyesitvÈ sÈhasenapi 
asÈhasenapi attÈnaÑ sukheti pÊÓeti saÑvibhajati puÒÒÈni karoti. AyaÑ 
gahapati kÈmabhogÊ tÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑso, 
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ekena ÔhÈnena gÈrayho. “Dhammena bhoge pariyesati asÈhasenÈ”ti iminÈ 
paÔhamena ÔhÈnena pÈsaÑso, “adhammena bhoge pariyesati sÈhasenÈ”ti 
iminÈ ekena ÔhÈnena gÈrayho. “AttÈnaÑ sukheti pÊÓetÊ”ti iminÈ dutiyena 
ÔhÈnena pÈsaÑso. “SaÑvibhajati puÒÒÈni karotÊ”ti iminÈ tatiyena ÔhÈnena 
pÈsaÑso, ayaÑ gahapati kÈmabhogÊ imehi tÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑso, iminÈ 
ekena ÔhÈnena gÈrayho. (6) 

 Tatra gahapati yvÈyaÑ kÈmabhogÊ dhammena bhoge pariyesati 
asÈhasena, dhammena bhoge pariyesitvÈ asÈhasena na attÈnaÑ sukheti na 
pÊÓeti na saÑvibhajati na puÒÒÈni karoti. AyaÑ gahapati kÈmabhogÊ ekena 
ÔhÈnena pÈsaÑso, dvÊhi ÔhÈnehi gÈrayho. “Dhammena bhoge pariyesati 
asÈhasenÈ”ti iminÈ ekena ÔhÈnena pÈsaÑso, “na attÈnaÑ sukheti na pÊÓetÊ”ti 
iminÈ paÔhamena ÔhÈnena gÈrayho, “na saÑvibhajati na puÒÒÈni karotÊ”ti 
iminÈ dutiyena ÔhÈnena gÈrayho. AyaÑ gahapati kÈmabhogÊ iminÈ ekena 
ÔhÈnena pÈsaso, imehi dvÊhi ÔhÈnehi gÈrayho. (7) 

 Tatra gahapati yvÈyaÑ kÈmabhogÊ dhammena bhoge pariyesati 
asÈhasena, dhammena bhoge pariyesitvÈ asÈhasena attÈnaÑ sukheti pÊÓeti na 
saÑvibhajati na puÒÒÈni karoti. AyaÑ gahapati kÈmabhogÊ dvÊhi ÔhÈnehi 
pÈsaÑso, ekena ÔhÈnena gÈrayho. “Dhammena bhoge pariyesati asÈhasenÈ”ti 
iminÈ paÔhamena ÔhÈnena pÈsaÑso, “attÈnaÑ sukheti pÊÓetÊ”ti iminÈ 
dutiyena ÔhÈnena pÈsaÑso, “na saÑvibhajati na puÒÒÈni karotÊ”ti iminÈ 
ekena ÔhÈnena gÈrayho. AyaÑ gahapati kÈmabhogÊ imehi dvÊhi ÔhÈnehi 
pÈsaÑso, iminÈ ekena ÔhÈnena gÈrayho. (8) 

 Tatra gahapati yvÈyaÑ kÈmabhogÊ dhammena bhoge pariyesati 
asÈhasena, dhammena bhoge pariyesitvÈ asÈhasena attÈnaÑ sukheti pÊÓeti 
saÑvibhajati puÒÒÈni karoti, te ca bhoge gathito mucchito ajjhosanno 
anÈdÊnavadassÈvÊ anissaraÓapaÒÒo paribhuÒjati. AyaÑ gahapati kÈmabhogÊ 
tÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑso, ekena ÔhÈnena gÈrayho. “Dhammena bhoge pariyesati 
asÈhasenÈ”ti iminÈ 
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paÔhamena ÔhÈnena pÈsaÑso, “attÈnaÑ sukheti pÊÓetÊ”ti iminÈ dutiyena 
ÔhÈnena pÈsaÑso, “saÑvibhajati puÒÒÈni karotÊ”ti iminÈ tatiyena ÔhÈnena 
pÈsaÑso, “te ca bhoge gathito mucchito ajjhosanno anÈdÊnavadassÈvÊ 
anissaraÓapaÒÒo paribhuÒjatÊ”ti iminÈ ekena ÔhÈnena gÈrayho. AyaÑ 
gahapati kÈmabhogÊ imehi tÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑso. IminÈ ekena ÔhÈnena 
gÈrayho. (9) 

 Tatra gahapati yvÈyaÑ kÈmabhogÊ dhammena bhoge pariyesati 
asÈhasena, dhammena bhoge pariyesitvÈ asÈhasena attÈnaÑ sukheti pÊÓeti 
saÑvibhajati puÒÒÈni karoti, te ca bhoge agathito amucchito anajjhosanno 
ÈdÊnavadassÈvÊ nissaraÓapaÒÒo paribhuÒjati. AyaÑ gahapati kÈmabhogÊ 
cat|hi ÔhÈnehi pÈsaÑso. “Dhammena bhoge pariyesati asÈhasenÈ”ti iminÈ 
paÔhamena ÔhÈnena pÈsaÑso, “attÈnaÑ sukheti pÊÓetÊ”ti iminÈ dutiyena 
ÔhÈnena pÈsaÑso, “saÑvibhajati puÒÒÈni karotÊ”ti iminÈ tatiyena ÔhÈnena 
pÈsaÑso, “te ca bhoge agathito amucchito anajjhosanno ÈdÊnavadassÈvÊ 
nissaraÓapaÒÒo paribhuÒjatÊ”ti iminÈ catutthena ÔhÈnena pÈsaÑso. AyaÑ 
gahapati kÈmabhogÊ imehi cat|hi ÔhÈnehi pÈsaÑso. (10) 

 Ime kho gahapati dasa kÈmabhogÊ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. 
ImesaÑ kho gahapati dasannaÑ kÈmabhogÊnaÑ yvÈyaÑ kÈmabhogÊ 
dhammena bhoge pariyesati asÈhasena, dhammena bhoge pariyesitvÈ 
asÈhasena attÈnaÑ sukheti pÊÓeti saÑvibhajati puÒÒÈni karoti, te ca bhoge 
agathito amucchito anajjhosanno ÈdÊnavadassÈvÊ nissaraÓapaÒÒo 
paribhuÒjati. AyaÑ imesaÑ dasannaÑ kÈmabhogÊnaÑ aggo ca seÔÔho ca 
pÈmokkho1 ca uttamo ca pavaro ca. SeyyathÈpi gahapati gavÈ khÊraÑ, 
khÊramhÈ dadhi, dadhimhÈ navanÊtaÑ, navanÊtamhÈ sappi, sappimhÈ 
sappimaÓÉo, sappimaÓÉo tattha aggamakkhÈyati. 

 EvamevaÑ kho gahapati imesaÑ dasannaÑ kÈmabhogÊnaÑ yvÈyaÑ 
kÈmabhogÊ dhammena bhoge pariyesati asÈhasena, dhammena bhoge 
pariyesitvÈ asÈhasena attÈnaÑ sukheti pÊÓeti 
______________________________________________________________ 
 1. Mokkho (Ka-SÊ) AÑ 1. 408; AÑ 2. 193; SaÑ 2. 224 piÔÔhesupi. 
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saÑvibhajati puÒÒÈni karoti, te ca bhoge agathito amucchito anajjhosanno 
ÈdÊnavadassÈvÊ nissaraÓapaÒÒo paribhuÒjati. AyaÑ imesaÑ dasannaÑ 
kÈmabhogÊnaÑ aggo ca seÔÔho ca pÈmokkho1 ca uttamo ca pavaro cÈti.  . 
PaÔhamaÑ. 
 

2. Bhayasutta 

 92. * Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ 
nisinnaÑ kho AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ BhagavÈ etadavoca– 

 Yato kho gahapati ariyasÈvakassa paÒca bhayÈni verÈni v|pasantÈni 
honti, cat|hi ca sotÈpattiya~gehi samannÈgato hoti, ariyo cassa ÒÈyo 
paÒÒÈya sudiÔÔho hoti suppaÔividdho. So Èka~khamÈno attanÈva attÈnaÑ 
byÈkareyya “khÊÓanirayomhi khÊÓatiracchÈnayoni khÊÓapettivisayo 
khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato 
sambodhiparÈyaÓo”ti. 

 KatamÈni paÒca bhayÈni verÈni v|pasantÈni honti? YaÑ gahapati 
pÈÓÈtipÈtÊ pÈÓÈtipÈtapaccayÈ diÔÔhadhammikampi bhayaÑ veraÑ pasavati, 
samparÈyikampi bhayaÑ veraÑ pasavati, cetasikampi dukkhaÑ 
domanassaÑ paÔisaÑvedeti. PÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato neva diÔÔhadhammikampi2 

bhayaÑ veraÑ pasavati, na samparÈyikampi3 bhayaÑ veraÑ pasavati, na 
cetasikampi4 dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. PÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratassa 
evaÑ taÑ bhayaÑ veraÑ v|pasantaÑ hoti. 

 YaÑ gahapati adinnÈdÈyÊ -pa- kÈmesumicchÈcÈrÊ. MusÈvÈdÊ. 
SurÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈyÊ surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnapaccayÈ 
diÔÔhadhammikampi bhayaÑ veraÑ pasavati, samparÈyikampi bhayaÑ 
veraÑ pasavati, cetasikampi dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. 
SurÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato neva diÔÔhadhammikampi bhayaÑ 
veraÑ pasavati, na samparÈyikampi bhayaÑ veraÑ pasavati, na cetasikampi 
dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. SurÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ 
paÔiviratassa  
______________________________________________________________ 
 1. Mokkho (Ka-SÊ) AÑ 2. 193 piÔÔhepi. * HeÔÔhÈ 205; SaÑ 3. 338 piÔÔhesupi. 
 2. Neva diÔÔhadhammikaÑ. 3. Na samparÈyikaÑ. 
 4. Na cetasikaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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evaÑ taÑ bhayaÑ veraÑ v|pasantaÑ hoti. ImÈni paÒca bhayÈni verÈni 
v|pasantÈni honti. 

 Katamehi cat|hi sotÈpattiya~gehi samannÈgato hoti? Idha gahapati 
ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ 
-pa- Buddho BhagavÈ”ti. Dhamme aveccappasÈdena samannÈgato hoti 
“svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo sandiÔÔhiko akÈliko ehipassiko opaneyyiko 
paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊ”ti. SaÑghe aveccappasÈdena samannÈgato hoti 
“suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho ujuppaÔipanno Bhagavato 
sÈvakasaÑgho ÒÈyappaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho sÈmÊcippaÔipanno 
Bhagavato sÈvakasaÑgho, yadidaÑ cattÈri purisayugÈni aÔÔha purisapuggalÈ, 
esa Bhagavato sÈvakasaÑgho Èhuneyyo pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo 
aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈ”ti. Ariyakantehi sÊlehi 
samannÈgato hoti akhaÓÉehi acchiddehi asabalehi akammÈsehi bhujissehi 
viÒÒuppasatthehi aparÈmaÔÔhehi samÈdhisaÑvattanikehi. Imehi cat|hi 
sotÈpattiya~gehi samannÈgato hoti. 

 Katamo cassa ariyo ÒÈyo paÒÒÈya sudiÔÔho hoti suppaÔividdho? Idha 
gahapati ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “iti imasmiÑ sati idaÑ hoti, 
imassuppÈdÈ idaÑ uppajjati. ImasmiÑ asati idaÑ na hoti, imassa nirodhÈ 
idaÑ nirujjhati–yadidaÑ avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ, sa~khÈrapaccayÈ 
viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|paÑ, nÈmar|papaccayÈ saÄÈyatanaÑ, 
saÄÈyatanapaccayÈ phasso, phassapaccayÈ vedanÈ, vedanÈpaccayÈ taÓhÈ, 
taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ, upÈdÈnapaccayÈ bhavo, bhavapaccayÈ jÈti, 
jÈtipaccayÈ jarÈ maraÓaÑ soka parideva dukkha domanassupÈyÈsÈ 
sambhavanti, evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 
AvijjÈya tveva asesavirÈganirodhÈ sa~khÈranirodho -pa- evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotÊ”ti. AyaÒcassa ariyo ÒÈyo 
paÒÒÈya sudiÔÔho hoti suppaÔividdho. 

 Yato kho gahapati ariyasÈvakassa imÈni paÒca bhayÈni verÈni 
v|pasantÈni honti, imehi ca cat|hi sotÈpattiya~gehi samannÈgato hoti, 
ayaÒcassa ariyo ÒÈyo paÒÒÈya sudiÔÔho hoti 
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suppaÔividdho. So Èka~khamÈno attanÈva attÈnaÑ byÈkareyya 
“khÊÓanirayomhi khÊÓatiracchÈnayoni khÊÓapettivisayo 
khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato 
sambodhiparÈyaÓo”ti.  . DutiyaÑ. 
 

3. KiÑdiÔÔhikasutta 

 93. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati divÈ divassa 
SÈvatthiyÈ nikkhami BhagavantaÑ dassanÈya. Atha kho AnÈthapiÓÉikassa 
gahapatissa etadahosi “akÈlo kho tÈva BhagavantaÑ dassanÈya, paÔisallÊno 
BhagavÈ, manobhÈvanÊyÈnampi bhikkh|naÑ akÈlo dassanÈya, paÔisallÊnÈ 
manobhÈvanÊyÈ bhikkh|, yaÑn|nÈhaÑ yena aÒÒatitthiyÈnaÑ 
paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo, tenupasa~kameyyan”ti. 

 Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati yena aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ 
ÈrÈmo tenupasa~kami. Tena kho pana samayena aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ 
sa~gamma samÈgamma unnÈdino uccÈsaddamahÈsaddÈ anekavihitaÑ 
tiracchÈnakathaÑ kathentÈ nisinnÈ honti. AddasaÑsu kho te aÒÒatitthiyÈ 
paribbÈjakÈ AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna 
aÒÒamaÒÒaÑ saÓÔhÈpesuÑ “appasaddÈ bhonto hontu, mÈ bhonto 
saddamakattha. AyaÑ AnÈthapiÓÉiko gahapati ÈrÈmaÑ Ègacchati samaÓassa 
Gotamassa sÈvako, yÈvatÈ kho pana samaÓassa Gotamassa sÈvakÈ gihÊ 
odÈtavasanÈ SÈvatthiyaÑ paÔivasanti, ayaÑ tesaÑ aÒÒataro AnÈthapiÓÉiko 
gahapati. AppasaddakÈme kho pana te Èyasmanto appasaddavinÊtÈ 
appasaddassa vaÓÓavÈdino, appeva nÈma appasaddaÑ parisaÑ viditvÈ 
upasa~kamitabbaÑ maÒÒeyyÈ”ti. 

 Atha kho te aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ tuÓhÊ ahesuÑ, atha kho 
AnÈthapiÓÉiko gahapati yena te aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ tehi aÒÒatitthiyehi paribbÈjakehi saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinnaÑ kho AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ te aÒÒatitthiyÈ  

 



 (10) 5. UpÈlivagga 407 

paribbÈjakÈ etadavocuÑ “vadehi gahapati, kiÑdiÔÔhiko samaÓo Gotamo”ti. 
Na kho ahaÑ bhante Bhagavato sabbaÑ diÔÔhiÑ jÈnÈmÊti. 

 Iti kira tvaÑ gahapati na samaÓassa Gotamassa sabbaÑ diÔÔhiÑ jÈnÈsi 
vadehi gahapati kiÑdiÔÔhikÈ bhikkh|ti. Bhikkh|nampi kho ahaÑ bhante na 
sabbaÑ diÔÔhiÑ jÈnÈmÊti. 

 Iti kira tvaÑ gahapati na samaÓassa Gotamassa sabbaÑ diÔÔhiÑ jÈnÈsi, 
napi bhikkh|naÑ sabbaÑ diÔÔhiÑ jÈnÈsi, vadehi gahapati kiÑdiÔÔhikosi 
tuvanti. EtaÑ kho bhante amhehi na dukkaraÑ byÈkÈtuÑ, yaÑdiÔÔhikÈ 
mayaÑ. I~gha tÈva Èyasmanto yathÈsakÈni diÔÔhigatÈni byÈkarontu, 
pacchÈpetaÑ amhehi na dukkaraÑ bhavissati byÈkÈtuÑ, yaÑdiÔÔhikÈ 
mayanti. 

 EvaÑ vutte aÒÒataro paribbÈjako AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ etadavoca 
“sassato loko, idameva saccaÑ moghamaÒÒanti evaÑdiÔÔhiko ahaÑ 
gahapatÊ”ti. 

 AÒÒataropi kho paribbÈjako AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ etadavoca 
“asassato loko, idameva saccaÑ moghamaÒÒanti evaÑdiÔÔhiko ahaÑ 
gahapatÊ”ti. 

 AÒÒataropi kho paribbÈjako AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ etadavoca 
“antavÈ loko -pa- anantavÈ loko. TaÑ jÊvaÑ taÑ sarÊraÑ. AÒÒaÑ jÊvaÑ 
aÒÒaÑ sarÊraÑ. Hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ. Na hoti TathÈgato paraÑ 
maraÓÈ. Hoti ca na hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ. Neva hoti na na hoti 
TathÈgato paraÑ maraÓÈ, idameva saccaÑ moghamaÒÒanti evaÑdiÔÔhiko 
ahaÑ gahapatÊ”ti. 

 EvaÑ vutte AnÈthapiÓÉiko gahapati te paribbÈjake etadavoca–yvÈyaÑ 
bhante ÈyasmÈ evamÈha “sassato loko idameva saccaÑ moghamaÒÒanti 
evaÑdiÔÔhiko ahaÑ gahapatÊ”ti, imassa ayamÈyasmato diÔÔhi attano vÈ 
ayonisomanasikÈrahetu uppannÈ paratoghosapaccayÈ vÈ. SÈ kho panesÈ 
diÔÔhi bh|tÈ sa~khatÈ cetayitÈ paÔiccasamuppannÈ, yaÑ kho pana kiÒci 
bh|taÑ sa~khataÑ cetayitaÑ paÔiccasamuppannaÑ tadaniccaÑ, yadaniccaÑ 
taÑ dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadeveso ÈyasmÈ allÊno tadeveso ÈyasmÈ 
ajjhupagato. 
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 YopÈyaÑ bhante ÈyasmÈ evamÈha “asassato loko, idameva saccaÑ 
moghamaÒÒanti evaÑdiÔÔhiko ahaÑ gahapatÊ”ti, imassÈpi ayamÈyasmato 
diÔÔhi attano vÈ ayonisomanasikÈrahetu uppannÈ paratoghosapaccayÈ vÈ. SÈ 
kho panesÈ diÔÔhi bh|tÈ sa~khatÈ cetayitÈ paÔiccasamuppannÈ, yaÑ kho pana 
kiÒci bh|taÑ sa~khataÑ cetayitaÑ paÔiccasamuppannaÑ tadaniccaÑ, 
yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadeveso ÈyasmÈ allÊno tadeveso 
ÈyasmÈ ajjhupagato. 

 YopÈyaÑ bhante ÈyasmÈ evamÈha “antavÈ loko -pa- anantavÈ loko. 
TaÑ jÊvaÑ taÑ sarÊraÑ. AÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊnaÑ. Hoti TathÈgato 
paraÑ maraÓÈ. Na hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ. Hoti ca na ca hoti 
TathÈgato paraÑ maraÓÈ. Neva hoti na na hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ, 
idameva saccaÑ moghamaÒÒanti evaÑdiÔÔhiko ahaÑ gahapatÊ”ti. ImassÈpi 
ayamÈyasmato diÔÔhi attano vÈ ayonisomanasikÈrahetu uppannÈ 
paratoghosapaccayÈ vÈ. SÈ kho panesÈ diÔÔhi bh|tÈ sa~khatÈ cetayitÈ 
paÔiccasamuppannÈ, yaÑ kho pana kiÒci bh|taÑ sa~khataÑ cetayitaÑ 
paÔiccasamuppannaÑ tadaniccaÑ, yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ 
tadeveso ÈyasmÈ allÊno tadeveso ÈyasmÈ ajjhupagatoti. 

 EvaÑ vutte te paribbÈjakÈ AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ etadavocuÑ 
“byÈkatÈni kho gahapati amhehi sabbeheva yathÈsakÈ diÔÔhigatÈni, vadehi 
gahapati kiÑdiÔÔhikosi tuvan”ti. YaÑ kho bhante kiÒci bh|taÑ sa~khataÑ 
cetayitaÑ paÔiccasamuppannaÑ tadaniccaÑ, yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ 
dukkhaÑ taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evaÑdiÔÔhiko 
ahaÑ bhanteti. 

 YaÑ kho gahapati kiÒci bh|taÑ sa~khataÑ cetayitaÑ 
paÔiccasamuppannaÑ tadaniccaÑ, yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ tadeva tvaÑ 
gahapati allÊno tadeva tvaÑ gahapati ajjhupagatoti. 

 YaÑ kho bhante kiÒci bh|taÑ sa~khataÑ cetayitaÑ 
paÔiccasamuppannaÑ tadaniccaÑ, yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ 
taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, nameso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya sudiÔÔhaÑ, tassa ca uttari nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈmÊti. 
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 EvaÑ vutte te paribbÈjakÈ tuÓhÊbh|tÈ ma~kubh|tÈ pattakkhandhÈ 
adhomukhÈ pajjhÈyantÈ appaÔibhÈnÈ nisÊdiÑsu. Atha kho AnÈthapiÓÉiko 
gahapati te paribbÈjake tuÓhÊbh|te ma~kubh|te pattakkhandhe adhomukhe 
pajjhÈyante appaÔibhÈne viditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho AnÈthapiÓÉiko gahapati yÈvatako ahosi tehi aÒÒatitthiyehi 
paribbÈjakehi saddhiÑ kathÈsallÈpo, taÑ sabbaÑ Bhagavato Èrocesi. SÈdhu 
sÈdhu gahapati, evaÑ kho te gahapati moghapurisÈ kÈlena kÈlaÑ 
sahadhammena suniggahitaÑ niggahetabbÈti. 

 Atha kho BhagavÈ AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ dhammiyÈ kathÈya 
sandassesi samÈdapesi samuttejesi sampahaÑsesi. Atha kho AnÈthapiÓÉiko 
gahapati BhagavatÈ dhammiyÈ kathÈya sandassito samÈdapito samuttejito 
sampahaÑsito uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
pakkÈmi. 

 Atha kho BhagavÈ acirapakkante AnÈthapiÓÉike gahapatimhi bhikkh| 
Èmantesi “yopi so bhikkhave bhikkhu vassasatupasampanno1 imasmiÑ 
dhammavinaye, sopi evamevaÑ aÒÒatitthiye paribbÈjake sahadhammena 
suniggahitaÑ niggaÓheyya, yathÈ taÑ AnÈthapiÓÉikena gahapatinÈ 
niggahitÈ”ti.  . TatiyaÑ. 
 

4. VajjiyamÈhitasutta 

 94. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ CampÈyaÑ viharati GaggarÈya 
pokkharaÓiyÈ tÊre. Atha kho VajjiyamÈhito gahapati divÈ divassa CampÈya 
nikkhami BhagavantaÑ dassanÈya. Atha kho VajjiyamÈhitassa gahapatissa 
etadavoca “akÈlo kho tÈva BhagavantaÑ dassanÈya, paÔisallÊno BhagavÈ, 
manobhÈvanÊyÈnampi bhikkh|naÑ akÈlo dassanÈya, paÔisallÊnÈ 
manobhÈvanÊyÈpi bhikkh|, yaÑn|nÈhaÑ yena aÒÒatitthiyÈnaÑ 
paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo tenupasa~kameyyan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Bhikkhu dÊgharattaÑ avedhi dhammo (SyÈ) 
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 Atha kho VajjiyamÈhito gahapati yena aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ 
ÈrÈmo tenupasa~kami. Tena kho pana samayena te aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ 
sa~gamma samÈgamma unnÈdino uccÈsaddamahÈsaddÈ anekavihitaÑ 
tiracchÈnakathaÑ kathentÈ nisinnÈ honti. 

 AddasaÑsu kho te aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ VajjiyamÈhitaÑ gahapatiÑ 
d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna aÒÒamaÒÒaÑ saÓÔhÈpesuÑ “appasaddÈ 
bhonto hontu, mÈ bhonto saddamakattha. AyaÑ VajjiyamÈhito gahapati 
Ègacchati samaÓassa Gotamassa sÈvako. YÈvatÈ kho pana samaÓassa 
Gotamassa sÈvakÈ gihÊ odÈtavasanÈ CampÈyaÑ paÔivasanti, ayaÑ tesaÑ 
aÒÒataro VajjiyamÈhito gahapati. AppasaddakÈmÈ kho pana te Èyasmanto 
appasaddavinÊtÈ appasaddassa vaÓÓavÈdino, appeva nÈma appasaddaÑ 
parisaÑ viditvÈ upasa~kamitabbaÑ maÒÒeyyÈ”ti. 

 Atha kho te aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ tuÓhÊ ahesuÑ. Atha kho 
VajjiyamÈhito gahapati yena te aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ tehi aÒÒatitthiyehi paribbÈjakehi saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinnaÑ kho VajjiyamÈhitaÑ gahapatiÑ te aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ 
etadavocuÑ “saccaÑ kira gahapati samaÓo Gotamo sabbaÑ tapaÑ garahati, 
sabbaÑ tapassiÑ l|khÈjÊviÑ ekaÑsena upakkosati upavadatÊ”ti. Na kho 
bhante BhagavÈ sabbaÑ tapaÑ garahati, napi sabbaÑ tapassiÑ l|khÈjÊviÑ 
ekaÑsena upakkosati upavadati. GÈrayhaÑ kho bhante BhagavÈ garahati, 
pasaÑsitabbaÑ pasaÑsati. GÈrayhaÑ kho pana bhante BhagavÈ garahanto 
pasaÑsitabbaÑ pasaÑsanto vibhajjavÈdo BhagavÈ, na so BhagavÈ ettha 
ekaÑsavÈdoti. 

 EvaÑ vutte aÒÒataro paribbÈjako VajjiyamÈhitaÑ gahapatiÑ etadavoca 
“Ègamehi tvaÑ gahapati, yassa tvaÑ samaÓassa Gotamassa vaÓÓaÑ bhÈsati, 
samaÓo Gotamo venayiko appaÒÒattiko”ti. EtthapÈhaÑ bhante Èyasmante 
vakkhÈmi sahadhammena, “idaÑ kusalan”ti bhante BhagavatÈ paÒÒattaÑ, 
“idaÑ akusalan”ti bhante BhagavatÈ paÒÒattaÑ, iti kusalÈkusalaÑ BhagavÈ 
paÒÒÈpayamÈno sapaÒÒattiko BhagavÈ, na so BhagavÈ venayiko 
appaÒÒattikoti. 
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 EvaÑ vutte te paribbÈjakÈ tuÓhÊbh|tÈ ma~kubh|tÈ pattakkhandhÈ 
adhomukhÈ pajjhÈyantÈ appaÔibhÈnÈ nisÊdiÑsu. Atha kho VajjiyamÈhito 
gahapati te paribbÈjake tuÓhÊbh|te ma~kubh|te pattakkhandhe adhomukhe 
pajjhÈyante appaÔibhÈne viditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho VajjiyamÈhito gahapati yÈvatako ahosi tehi aÒÒatitthiyehi 
paribbÈjakehi saddhiÑ kathÈsallÈpo, taÑ sabbaÑ Bhagavato Èrocesi. 

 SÈdhu sÈdhu gahapati, evaÑ kho te gahapati moghapurisÈ kÈlena kÈlaÑ 
sahadhammena suniggahitaÑ niggahetabbÈ. NÈhaÑ gahapati sabbaÑ tapaÑ 
“tapitabban”ti vadÈmi, na ca panÈhaÑ gahapati sabbaÑ tapaÑ “na 
tapitabban”ti vadÈmi. NÈhaÑ gahapati sabbaÑ samÈdÈnaÑ “samÈditabban”ti 
vadÈmi, na panÈhaÑ gahapati sabbaÑ samÈdÈnaÑ “na samÈditabban”ti 
vadÈmi. NÈhaÑ gahapati sabbaÑ padhÈnaÑ “padahitabban”ti vadÈmi, na 
panÈhaÑ gahapati sabbaÑ padhÈnaÑ “na padahitabban”ti vadÈmi. NÈhaÑ 
gahapati sabbo paÔinissaggo “paÔinissajjitabbo”ti vadÈmi, na panÈhaÑ 
gahapati sabbo paÔinissaggo “na paÔinissajjitabbo”ti vadÈmi. NÈhaÑ 
gahapati sabbÈ vimutti “vimuccitabbÈ”ti vadÈmi, na panÈhaÑ gahapati sabbÈ 
vimutti “na vimuccitabbÈ”ti vadÈmi. 

 YaÑ hi gahapati tapaÑ tapato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ 
dhammÈ parihÈyanti. Evar|paÑ tapaÑ “na tapitabban”ti vadÈmi. YaÒca 
khvassa gahapati tapaÑ tapato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti. Evar|paÑ tapaÑ “tapitabban”ti vadÈmi. 

 YaÑ hi gahapati samÈdÈnaÑ samÈdiyato akusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti. Evar|paÑ samÈdÈnaÑ “na 
samÈditabban”ti vadÈmi. YaÒca khvassa gahapati samÈdÈnaÑ samÈdiyato 
akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. Evar|paÑ 
samÈdÈnaÑ “samÈditabban”ti vadÈmi. 

 YaÑ hi gahapati padhÈnaÑ padahato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, 
kusalÈ dhammÈ parihÈyanti. Evar|paÑ padhÈnaÑ “na padahitabban”ti 
vadÈmi. YaÒca khvassa gahapati padhÈnaÑ padahato akusalÈ dhammÈ 
parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. Evar|paÑ padhÈnaÑ 
“padahitabban”ti vadÈmi. 
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 YaÑ hi gahapati paÔinissaggaÑ paÔinissajjato akusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti. Evar|po paÔinissaggo “na 
paÔinissajjitabbo”ti vadÈmi. YaÒca khvassa gahapati paÔinissaggaÑ 
paÔinissajjato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. 
Evar|po paÔinissaggo “paÔinissajjitabbo”ti vadÈmi. 

 YaÑ hi gahapati vimuttiÑ vimuccato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, 
kusalÈ dhammÈ parihÈyanti. Evar|pÈ vimutti “na vimuccitabbÈ”ti vadÈmi. 
YaÒca khvassa gahapati vimuttiÑ vimuccato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, 
kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. Evar|pÈ vimutti “vimuccitabbÈ”ti vadÈmÊti. 

 Atha kho VajjiyamÈhito gahapati BhagavatÈ dhammiyÈ kathÈya 
sandassito samÈdapito samuttejito sampahaÑsito uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. 

 Atha kho BhagavÈ acirapakkante VajjiyamÈhite gahapatimhi bhikkh| 
Èmantesi “yopi so bhikkhave bhikkhu dÊgharattaÑ apparajakkho imasmiÑ 
dhammavinaye, sopi evamevaÑ aÒÒatitthiye paribbÈjake sahadhammena 
suniggahitaÑ niggaÓheyya, yathÈ taÑ VajjiyamÈhitena gahapatinÈ 
niggahitÈti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Uttiyasutta 

 95. Atha kho Uttiyo paribbÈjako yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ 
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Uttiyo 
paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “kiÑ nu kho bho Gotama sassato loko, 
idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. AbyÈkataÑ kho etaÑ Uttiya mayÈ 
“sassato loko, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. 

 KiÑ pana bho Gotama asassato loko, idameva saccaÑ moghamaÒÒanti. 
Etampi kho Uttiya abyÈkataÑ mayÈ “asassato loko, idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan”ti. 

 KiÑ nu kho bho Gotama antavÈ loko -pa- anantavÈ loko. TaÑ jÊvaÑ 
taÑ sarÊraÑ. AÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊraÑ. Hoti TathÈgato paraÑ  
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maraÓÈ. Na hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ. Hoti ca na ca hoti TathÈgato 
paraÑ maraÓÈ. Neva hoti na na hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ, idameva 
saccaÑ moghamaÒÒanti. Etampi kho Uttiya abyÈkataÑ mayÈ “neva hoti na 
na hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. 

 “KiÑ nu kho bho Gotama sassato loko, idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan”ti iti puÔÔho samÈno “abyÈkataÑ kho etaÑ Uttiya mayÈ 
sassato loko, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti vadesi. 

 “KiÑ pana bho Gotama asassato loko, idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan”ti iti puÔÔho samÈno etampi kho Uttiya abyÈkataÑ mayÈ 
“asassato loko, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti vadesi. 

 “KiÑ nu kho bho Gotama antavÈ loko -pa- anantavÈ loko. TaÑ jÊvaÑ 
taÑ sarÊraÑ. AÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊraÑ. Hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ. 
Na hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ. Hoti ca na ca hoti TathÈgato paraÑ 
maraÓÈ, neva hoti na na hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ, idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan”ti iti puÔÔho samÈno “etampi kho Uttiya abyÈkataÑ mayÈ 
neva hoti na na hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ, idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan”ti vadesi. Atha kiÒcarahi bhotÈ Gotamena byÈkatanti. 

 AbhiÒÒÈya kho ahaÑ Uttiya sÈvakÈnaÑ dhammaÑ desemi sattÈnaÑ 
visuddhiyÈ sokaparidevÈnaÑ samatikkamÈya dukkhadomanassÈnaÑ 
attha~gamÈya ÒÈyassa adhigamÈya nibbÈnassa sacchikiriyÈyÈti. 

 YaÑ panetaÑ bhavaÑ Gotamo abhiÒÒÈya sÈvakÈnaÑ dhammaÑ desesi 
sattÈnaÑ visuddhiyÈ sokaparidevÈnaÑ samatikkamÈya 
dukkhadomanassÈnaÑ attha~gamÈya ÒÈyassa adhigamÈya nibbÈnassa 
sacchikiriyÈya. Sabbo vÈ1 tena loko nÊyati2 upaÉÉho vÈ tibhÈgo vÈti3. EvaÑ 
vutte BhagavÈ tuÓhÊ ahosi. 
______________________________________________________________ 
 1. Sabbo ca (Ka) 2. NÊyissati (SÊ), niyyÈssati (SyÈ), niyyissati (I) 
 3. TibhÈgo vÈti vadehi (Ka) 
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 Atha kho Èyasmato Œnandassa etadahosi “mÈ hevaÑ kho Uttiyo 

paribbÈjako pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ paÔilabhi ‘sabbasÈmukkaÑsikaÑ vata me 

samaÓo Gotamo paÒhaÑ puÔÔho saÑsÈdeti, no vissajjeti, na n|na visahatÊ’ti, 

tadassa Uttiyassa paribbÈjakassa dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈ”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando UttiyaÑ paribbÈjakaÑ etadavoca“tenahÈvuso 

Uttiya upamaÑ te karissÈmi, upamÈya midhekacce viÒÒ| purisÈ bhÈsitassa 

atthaÑ ÈjÈnanti. SeyyathÈpi Èvuso Uttiya raÒÒo paccantimaÑ nagaraÑ 

daÄhuddhÈpaÑ1 daÄhapÈkÈratoraÓaÑ ekadvÈraÑ, tatrassa dovÈriko paÓÉito 

byatto medhÈvÊ aÒÒÈtÈnaÑ nivÈretÈ ÒÈtÈnaÑ pavesetÈ, so tassa nagarassa 

samantÈ anupariyÈyapathaÑ anukkamati, anupariyÈyapathaÑ 

anukkamamÈno na passeyya pÈkÈrasandhiÑ vÈ pÈkÈravivaraÑ vÈ antamaso 

biÄÈranikkhamanamattampi. No ca khvassa evaÑ ÒÈÓaÑ hoti “ettakÈ pÈÓÈ 

imaÑ nagaraÑ pavisanti vÈ nikkhamanti vÈ”ti. Atha kho khvassa evamettha 

hoti “ye kho keci oÄÈrikÈ pÈÓÈ imaÑ nagaraÑ pavisanti vÈ nikkhamanti vÈ, 

sabbe te iminÈ dvÈrena pavisanti vÈ nikkhamanti vÈ”ti. 

 EvamevaÑ kho Èvuso Uttiya na TathÈgatassa evaÑ ussukkaÑ hoti 

“sabbo vÈ tena loko nÊyati upaÉÉho vÈ tibhÈgo vÈ”ti. Atha kho evamettha 

TathÈgatassa hoti “ye kho keci lokamhÈ nÊyiÑsu vÈ nÊyanti vÈ nÊyissanti vÈ, 

sabbe te paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe 

cat|su satipaÔÔhÈnesu suppatiÔÔhitacittÈ satta bojjha~ge yathÈbh|taÑ 

bhÈvetvÈ evamete2 lokamhÈ nÊyiÑsu vÈ nÊyanti vÈ nÊyissanti vÈ”ti. Yadeva 

kho tvaÑ3 Èvuso Uttiya BhagavantaÑ paÒhaÑ4 apucchi, tadevetaÑ paÒhaÑ 

BhagavantaÑ aÒÒena pariyÈyena apucchi, tasmÈ te taÑ BhagavÈ na 

byÈkÈsÊ”ti.  . PaÒcamaÑ. 

______________________________________________________________ 
 1. DaÄhuddÈpaÑ (SÊ, I) 2. Evametena (Ka) 

 3. Yadeva khvettha (Ka) 4. ImaÑ paÒhaÑ (SyÈ, Ka) 
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6. Kokanudasutta 

 96. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Œnando RÈjagahe viharati TapodÈrÈme. 
Atha kho ÈyasmÈ Œnando rattiyÈ pacc|sasamayaÑ paccuÔÔhÈya yena TapodÈ 
tenupasa~kami gattÈni parisiÒcituÑ, TapodÈya1 gattÈni parisiÒcitvÈ 
paccuttaritvÈ ekacÊvaro aÔÔhÈsi gattÈni pubbÈpayamÈno. Kokanudopi kho 
paribbÈjako rattiyÈ pacc|sasamayaÑ paccuÔÔhÈya yena TapodÈ 
tenupasa~kami gattÈni parisiÒcituÑ. 

 AddasÈ kho Kokanudo paribbÈjako ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ d|ratova 
ÈgacchantaÑ, disvÈna ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “kvettha2 Èvuso”ti. 
“AhamÈvuso bhikkh|”ti. 

 KatamesaÑ Èvuso bhikkh|nanti. SamaÓÈnaÑ Èvuso SakyaputtiyÈnanti. 

 PuccheyyÈma mayaÑ ÈyasmantaÑ kiÒcideva desaÑ, sace ÈyasmÈ 
okÈsaÑ karoti paÒhassa veyyÈkaraÓÈyÈti. PucchÈvuso, sutvÈ vedissÈmÈti. 

 KiÑ nu kho bho “sassato loko, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti 
evaÑdiÔÔhi3 bhavanti. Na kho ahaÑ Èvuso evaÑdiÔÔhi “sassato loko, 
idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. 

 KiÑ pana bho “asassato loko, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti 
evaÑdiÔÔhi bhavanti. Na kho ahaÑ Èvuso evaÑdiÔÔhi “asassato loko, 
idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. 

 KiÑ nu kho bho “antavÈ loko -pa- anantavÈ loko. TaÑ jÊvaÑ taÑ 
sarÊraÑ. AÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊraÑ. Hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ. Na 
hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ. Hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ. 
Neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ, idameva saccaÑ 
moghamaÒÒanti evaÑdiÔÔhi bhavan”ti. Na kho ahaÑ Èvuso evaÑdiÔÔhi “neva 
hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Tapode (Ka) 2. Ko tettha (SÊ), kvattha (I, Ka) 3. EvaÑdiÔÔhiko (SyÈ) 
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 Tena hi bhavaÑ na jÈnÈti na passatÊti. Na kho ahaÑ Èvuso na jÈnÈmi na 

passÈmi, jÈnÈmahaÑ Èvuso passÈmÊti. 

  “KiÑ nu kho bho sassato loko, idameva saccaÑ moghamaÒÒanti 

evaÑdiÔÔhi bhavan”ti iti puÔÔho samÈno “na kho ahaÑ Èvuso evaÑdiÔÔhi 

sassato loko, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti vadesi. 

 “KiÑ pana bho asassato loko, idameva saccaÑ moghamaÒÒanti 

evaÑdiÔÔhi bhavan”ti iti puÔÔho samÈno “na kho ahaÑ Èvuso evaÑdiÔÔhi 

asassato loko, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti vadesi. 

 “KiÑ nu kho bho antavÈ loko -pa- anantavÈ loko. TaÑ jÊvaÑ taÑ 

sarÊraÑ. AÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊraÑ. Hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ. Na 

hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ. Hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ. 

Neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ, idameva saccaÑ 

moghamaÒÒanti evaÑdiÔÔhi bhavan”ti iti puÔÔho samÈno “na kho ahaÑ Èvuso 

evaÑdiÔÔhi neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ, idameva saccaÑ 

moghamaÒÒan”ti vadesi. 

 “Tena hi bhavaÑ na jÈnÈti na passatÊ”ti iti puÔÔho samÈno “na kho ahaÑ 

Èvuso na jÈnÈmi na passÈmi, jÈnÈmahaÑ Èvuso passÈmÊ”ti vadesi. YathÈ 

kathaÑ panÈvuso imassa bhÈsitassa attho daÔÔhabboti. 

 “Sassato loko, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti kho Èvuso 

diÔÔhigatametaÑ. “Asassato loko, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti kho 

Èvuso diÔÔhigatametaÑ. “AntavÈ loko -pa- anantavÈ loko. TaÑ jÊvaÑ taÑ 

sarÊraÑ. AÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊraÑ. Hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ. Na 

hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ. Hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ. 

Neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ, idameva saccaÑ mogha-

maÒÒan”ti kho Èvuso diÔÔhigatametaÑ. 
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 YÈvatÈ Èvuso diÔÔhi1 yÈvatÈ diÔÔhiÔÔhÈnaÑ diÔÔhi-adhiÔÔhÈnaÑ 
diÔÔhipariyuÔÔhÈnaÑ diÔÔhisamuÔÔhÈnaÑ diÔÔhisamugghÈto2, tamahaÑ jÈnÈmi 
tamahaÑ passÈmi. TamahaÑ jÈnanto tamahaÑ passanto kyÈhaÑ vakkhÈmi 
“na jÈnÈmi na passÈmÊ”ti. JÈnÈmahaÑ Èvuso passÈmÊti. 

 Ko nÈmo ÈyasmÈ, kathaÒca panÈyasmantaÑ sabrahmacÈrÊ jÈnantÊti. 
“Œnando”ti kho me Èvuso nÈmaÑ, “Œnando”ti ca pana maÑ sabrahmacÈrÊ 
jÈnantÊti. MahÈcariyena vata kira bho saddhiÑ mantayamÈnÈ na jÈnimha 
“ÈyasmÈ Œnando”ti. Sace hi mayaÑ jÈneyyÈma “ayaÑ ÈyasmÈ Œnando”ti, 
ettakampi no nappaÔibhÈyeyya3, khamatu ca me ÈyasmÈ Œnandoti.  . 
ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Œhuneyyasutta 

 97. Dasahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti 
pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. 

 Katamehi dasahi? 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. 

 KalyÈÓamitto hoti kalyÈÓasahÈyo kalyÈÓasampava~ko. 

 SammÈdiÔÔhiko hoti sammÈdassanena samannÈgato. 

 AnekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhoti, ekopi hutvÈ bahudhÈ hoti, 
bahudhÈpi hutvÈ eko hoti, ÈvibhÈvaÑ tirobhÈvaÑ tirokuÔÔaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. DiÔÔhigatÈ (sabbattha) 
 2. YÈvatÈ diÔÔhiÔÔhÈna adhiÔÔhÈna pariyuÔÔhÈna samuÔÔhÈna samugghÈto (SÊ, I) 
 3. NappaÔibhÈseyyÈma (Ka) nappaÔibhÈseyya (bah|su) Ma 3. 172 piÔÔhe passitabbaÑ. 
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tiropÈkÈraÑ tiropabbataÑ asajjamÈno gacchati seyyathÈpi ÈkÈse, 
pathaviyÈpi ummujjanimujjaÑ karoti seyyathÈpi udake, udakepi abhijjamÈne 
gacchati seyyathÈpi pathaviyaÑ, ÈkÈsepi palla~kena kamati seyyathÈpi 
pakkhÊ sakuÓo, imepi candimas|riye evaÑmahiddhike evaÑmahÈnubhÈve 
pÈÓinÈ parÈmasati1 parimajjati, yÈva brÈhmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteti. 

 DibbÈya sotadhÈtuyÈ visuddhÈya atikkantamÈnusikÈya ubho sadde 
suÓÈti dibbe ca mÈnuse ca ye d|re santike ca. 

 ParasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈti, sarÈgaÑ vÈ 
cittaÑ “sarÈgaÑ cittan”ti pajÈnÈti. VÊtarÈgaÑ vÈ cittaÑ “vÊtarÈgaÑ cittan”ti 
pajÈnÈti, sadosaÑ vÈ cittaÑ -pa- vÊtadosaÑ vÈ cittaÑ -pa- 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. 

 AnekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ 
dvepi jÈtiyo tissopi jÈtiyo catassopi jÈtiyo paÒcapi jÈtiyo dasapi jÈtiyo 
vÊsampi jÈtiyo tiÑsampi jÈtiyo cattÈlÊsampi jÈtiyo paÒÒÈsampi jÈtiyo 
jÈtisatampi jÈtisahassampi jÈtisatasahassampi anekepi saÑvaÔÔakappe 
anekepi vivaÔÔakappe anekepi saÑvaÔÔavivaÔÔakappe “amutrÈsiÑ evaÑnÈmo 
evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro evaÑsukhadukkhapaÔisaÑvedÊ 
evamÈyupariyanto, so tato cuto amutra udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo 
evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro evaÑsukhadukkhapaÔisaÑvedÊ 
evamÈyupariyanto, so tato cuto idh|papanno”ti iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ 
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. 

 Dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena satte passati 
cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, 
yathÈkamm|page satte pajÈnÈti, “ime vata kho bhonto sattÈ  
______________________________________________________________ 
 1. Parimasati (SÊ) 
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kÈyaduccaritena samannÈgatÈ vacÊduccaritena samannÈgatÈ 
manoduccaritena samannÈgatÈ, ariyÈnaÑ upavÈdakÈ, micchÈdiÔÔhikÈ 
micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ. Te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannÈ. Ime vÈ pana bhonto sattÈ 
kÈyasucaritena samannÈgatÈ vacÊsucaritena samannÈgatÈ manosucaritena 
samannÈgatÈ, ariyÈnaÑ anupavÈdakÈ, sammÈdiÔÔhikÈ 
sammÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ. Te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapannÈ”ti. Iti dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈti. 

 ŒsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva 
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. Imehi kho 
bhikkhave dasahi dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti pÈhuneyo 
dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈti.  . 
SattamaÑ. 
 

8. Therasutta 

 98. Dasahi bhikkhave dhammehi samannÈgato thero bhikkhu yassaÑ 
yassaÑ disÈyaÑ viharati, phÈsuyeva viharati. Katamehi dasahi? Thero hoti 
rattaÒÒ| cirapabbajito. SÊlavÈ hoti -pa- samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. 
Bahussuto hoti -pa- diÔÔhiyÈ suppaÔividdho. UbhayÈni kho panassa 
pÈtimokkhÈni vitthÈrena svÈgatÈni honti suvibhattÈni suppavattÊni 
suvinicchitÈni suttaso anubyaÒjanaso. AdhikaraÓasamuppÈda-
v|pasamakusalo hoti. DhammakÈmo hoti piyasamudÈhÈro abhidhamme 
abhivinaye uÄÈrapÈmojjo. SantuÔÔho hoti itarÊtaracÊvara piÓÉapÈta senÈsana 
gilÈnappaccaya bhesajjaparikkhÈrena. PÈsÈdiko hoti abhikkantapaÔikkante1 
susaÑvuto antaraghare nisajjÈya. CatunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. 
ŒsavÈnaÒca khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. 
______________________________________________________________ 
 1. AbhikkantapaÔikkanto (Ka) 
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Imehi kho bhikkhave dasahi dhammehi samannÈgato thero bhikkhu yassaÑ 
yassaÑ disÈyaÑ viharati, phÈsuyeva viharatÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
  

9. UpÈlisutta 

 99. Atha kho ÈyasmÈ UpÈli yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ UpÈli BhagavantaÑ etadavoca “icchÈmahaÑ bhante 
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevitun”ti. 

 DurabhisambhavÈni hi kho1 UpÈli araÒÒavanapatthÈni pantÈni 
senÈsanÈni, dukkaraÑ pavivekaÑ, durabhiramaÑ ekatte, haranti maÒÒe 
mano vanÈni samÈdhiÑ alabhamÈnassa bhikkhuno. Yo kho UpÈli evaÑ 
vadeyya “ahaÑ samÈdhiÑ alabhamÈno araÒÒavanapatthÈni pantÈni 
senÈsanÈni paÔisevissÈmÊ”ti, tassetaÑ pÈÔika~khaÑ “saÑsÊdissati vÈ 
uplavissati vÈ”ti2. 

 SeyyathÈpi UpÈli mahÈ-udakarahado, atha Ègaccheyya hatthinÈgo 
sattaratano vÈ aÉÉhaÔÔharatano3 vÈ, tassa evamassa “yaÑn|nÈhaÑ imaÑ 
udakarahadaÑ ogÈhetvÈ kaÓÓasaÑdhovikampi khiÉÉaÑ kÊÄeyyaÑ 
piÔÔhisaÑdhovikampi khiÉÉaÑ kÊÄeyyaÑ, kaÓÓasaÑdhovikampi khiÉÉaÑ 
kÊÄitvÈ piÔÔhisaÑdhovikampi khiÉÉaÑ kÊÄitvÈ nhatvÈ4 ca pivitvÈ ca 
paccuttaritvÈ yena kÈmaÑ pakkameyyan”ti, so taÑ udakarahadaÑ ogÈhetvÈ 
kaÓÓasaÑdhovikampi khiÉÉaÑ kÊÄeyya piÔÔhisaÑdhovikampi khiÉÉaÑ 
kÊÄeyya, kaÓÓasaÑdhovikampi khiÉÉaÑ kÊÄitvÈ piÔÔhisaÑdhovikampi 
khiÉÉaÑ kÊÄitvÈ nhatvÈ ca pivitvÈ ca paccuttaritvÈ yena kÈmaÑ 
pakkameyya. TaÑ kissa hetu? MahÈ UpÈli5 attabhÈvo gambhÊre gÈdhaÑ 
vindati. 

 Atha Ègaccheyya saso vÈ biÄÈro vÈ, tassa evamassa “ko cÈhaÑ, ko ca 
hatthinÈgo, yaÑn|nÈhaÑ imaÑ udakarahadaÑ ogÈhetvÈ 
kaÓÓasaÑdhovikampi khiÉÉaÑ kÊÄeyyaÑ, piÔÔhisaÑdhovikampi khiÉÉaÑ 
kÊÄeyyaÑ, kaÓÓasaÑdhovikampi khiÉÉaÑ kÊÄitvÈ piÔÔhisaÑdhovikampi 
khiÉÉaÑ kÊÄitvÈ nhatvÈ ca pivitvÈ ca paccuttaritvÈ yena kÈmaÑ 
pakkameyyan”ti. So taÑ udakarahadaÑ sahasÈ appaÔisa~khÈ pakkhandeyya, 
tassetaÑ pÈÔika~khaÑ “saÑsÊdissati vÈ uplavissati 
______________________________________________________________ 
 1. DurabhisambhavÈni kho (SÊ, I) 2. Uppilavissati vÈ (SÊ, SyÈ, I) 
 3. AÔÔharatano (SÊ, I) 4. NahÈtvÈ (SÊ, I), nhatvÈ (SyÈ) 
 5. MahÈ hupÈli (SÊ, I) 
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vÈ”ti. TaÑ kissa hetu? Paritto UpÈli attabhÈvo gambhÊre gÈdhaÑ na vindati. 
EvamevaÑ kho UpÈli yo evaÑ vadeyya “ahaÑ samÈdhiÑ alabhamÈno 
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevissÈmÊ”ti, tassetaÑ 
pÈÔika~khaÑ “saÑsÊdissati vÈ uplavissati vÈ”ti. 

 SeyyathÈpi UpÈli daharo kumÈro mando uttÈnaseyyako sakena 
muttakarÊsena kÊÄati. TaÑ kiÑ maÒÒasi UpÈli, nanvÈyaÑ kevalÈ parip|rÈ 
bÈlakhiÉÉÈti. EvaÑ bhante. 

 Sa kho so UpÈli kumÈro aparena samayena vuddhimanvÈya indriyÈnaÑ 
paripÈkamanvÈya yÈni kÈnici kumÈrakÈnaÑ kÊÄÈpanakÈni bhavanti. 
SeyyathidaÑ, va~kakaÑ1 ghaÔikaÑ mokkhacikaÑ ci~gulakaÑ2 pattÈÄhakaÑ 
rathakaÑ dhanukaÑ, tehi kÊÄati. TaÑ kiÑ maÒÒasi upali, nanvÈyaÑ khiÉÉÈ 
purimÈya khiÉÉÈya abhikkantatarÈ ca paÓÊtatarÈ cÈti. EvaÑ bhante. 

 Sa kho so UpÈli kumÈro aparena samayena vuddhimanvÈya indriyÈnaÑ 
paripÈkamanvÈya paÒcahi kÈmaguÓehi samappito sama~gibh|to paricÈreti 
cakkhuviÒÒeyyehi r|pehi iÔÔhehi kantehi manÈpehi piyar|pehi 
kÈm|pasaÑhitehi rajanÊyehi. SotaviÒÒeyyehi saddehi. GhÈnaviÒÒeyyehi 
gandhehi. JivhÈviÒÒeyyehi rasehi. KÈyaviÒÒeyyehi phoÔÔhabbehi iÔÔhehi 
kantehi manÈpehi piyar|pehi kÈm|pasaÑhitehi rajanÊyehi. TaÑ kiÑ 
maÒÒasi UpÈli, nanvÈyaÑ khiÉÉÈ purimÈhi khiÉÉÈhi abhikkantatarÈ ca 
paÓÊtatarÈ cÈti. EvaÑ bhante. 

 * Idha kho pana vo3 UpÈli TathÈgato loke uppajjati ArahaÑ 
SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro 
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ. 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. 

 TaÑ dhammaÑ suÓÈti gahapati vÈ gahapatiputto vÈ aÒÒatarasmiÑ vÈ 
kule paccÈjÈto. So taÑ dhammaÑ sutvÈ TathÈgate saddhaÑ paÔilabhati, 
______________________________________________________________ 
 1. Va~kaÑ (SÊ, I) 2. Pi~gulikaÑ (SyÈ), ci~kulakaÑ (Ka) 
 * DÊ 1. 58; Ma 2. 190 piÔÔhesupi. 3. Voti nipÈtamattaÑ (®Ôha) 
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so tena saddhÈpaÔilÈbhena samannÈgato iti paÔisaÒcikkhati “sambÈdho 
gharÈvÈso rajÈpatho, abbhokÈso pabbajjÈ, nayidaÑ sukaraÑ agÈraÑ 
ajjhÈvasatÈ ekantaparipuÓÓaÑ ekantaparisuddhaÑ sa~khalikhitaÑ 
brahmacariyaÑ carituÑ, yaÑn|nÈhaÑ kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni 
vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajeyyan”ti. 

 So aparena samayena appaÑ vÈ bhogakkhandhaÑ pahÈya mahantaÑ vÈ 
bhogakkhantaÑ pahÈya appaÑ vÈ ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya mahantaÑ vÈ 
ÒÈtiparivaÉÉaÑ pahÈya kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati. 

 So evaÑ pabbajito samÈno bhikkh|naÑ sikkhÈsÈjÊvasamÈpanno 
pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti nihitadaÓÉo nihitasattho lajjÊ 
dayÈpanno sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ viharati.  

 AdinnÈdÈnaÑ pahÈya adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti dinnÈdÈyÊ 
dinnapÈÔika~khÊ athenena sucibh|tena attÈnÈ viharati. 

 AbrahmacariyaÑ pahÈya brahmacÈrÊ hoti ÈrÈcÈrÊ virato methunÈ 
gÈmadhammÈ. 

 MusÈvÈdaÑ pahÈya musÈvÈdÈ paÔivirato hoti saccavÈdÊ saccasandho 
theto paccayiko avisaÑvÈdako lokassa. 

 PisuÓaÑ vÈcaÑ pahÈya pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, ito sutvÈ na 
amutra akkhÈtÈ imesaÑ bhedÈya, amutra vÈ sutvÈ na imesaÑ akkhÈtÈ 
am|saÑ bhedÈya, iti bhinnÈnaÑ vÈ sandhÈtÈ sahitÈnaÑ vÈ anuppadÈtÈ 
samaggÈrÈmo samaggarato samagganandÊ samaggakaraÓiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ 
hoti. 

 PharusaÑ vÈcaÑ pahÈya pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, yÈ sÈ vÈcÈ 
nelÈ kaÓÓasukhÈ pemanÊyÈ hadaya~gamÈ porÊ bahujanakantÈ 
bahujanamanÈpÈ, tathÈr|piÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. 

 SamphappalÈpaÑ pahÈya samphappalÈpÈ paÔivirato hoti kÈlavÈdÊ 
bh|tavÈdÊ atthavÈdÊ dhammavÈdÊ vinayavÈdÊ nidhÈnavatiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ 
kÈlena sÈpadesaÑ pariyantavatiÑ atthasaÑhitaÑ. 
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 So bÊjagÈmabh|tagÈmasamÈrambhÈ paÔivirato hoti. Ekabhattiko hoti 
ratt|parato, virato vikÈlabhojanÈ. NaccagÊtavÈditavis|kadassanÈ paÔivirato 
hoti. MÈlÈgandhavilepanadhÈraÓamaÓÉanavibh|sanaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti. 
UccÈsayanamahÈsayanÈ paÔivirato hoti. JÈtar|parajatapaÔiggahaÓÈ paÔivirato 
hoti. ŒmakadhaÒÒapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. ŒmakamaÑsapaÔiggahaÓÈ 
paÔivirato hoti. ItthikumÈrikapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. DÈsidÈsa-
paÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. AjeÄakapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. 
KukkuÔas|karapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. HatthigavassavaÄavapaÔiggahaÓÈ 
paÔivirato hoti. KhettavatthupaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. D|teyyapahiÓaga-
manÈnuyogÈ paÔivirato hoti. KayavikkayÈ paÔivirato hoti. TulÈk|Ôa-
kaÑsak|ÔamÈnak|ÔÈ paÔivirato hoti. UkkoÔanavaÒcananikatisÈciyogÈ 
paÔivirato hoti. Chedana vadha bandhana viparÈmosa Èlopa sahasÈkÈrÈ 
paÔivirato hoti. 

 So santuÔÔho hoti kÈyaparihÈrikena cÊvarena kucchiparihÈrikena 
piÓÉapÈtena, yena yeneva pakkamati, samÈdÈyeva pakkamati. SeyyathÈpi 
nÈma pakkhÊ sakuÓo yena yeneva Éeti sapattabhÈrova Éeti. EvamevaÑ 
bhikkhu santuÔÔho hoti kÈyaparihÈrikena cÊvarena kucchiparihÈrikena 
piÓÉapÈtena, yena yeneva pakkamati, samÈdÈyeva pakkamati. So iminÈ 
ariyena sÊlakkhandhena samannÈgato ajjhattaÑ anavajjasukhaÑ 
paÔisaÑvedeti. 

 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 iminÈ ariyena indriyasaÑvarena 
samannÈgato ajjhattaÑ abyÈsekasukhaÑ paÔisaÑvedeti. 
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 So abhikkante paÔikkante sampajÈnakÈrÊ hoti, Èlokite vilokite 
sampajÈnakÈrÊ hoti, samiÒjite pasÈrite sampajÈnakÈrÊ hoti, 
saÑghÈÔipattacÊvaradhÈraÓe sampajÈnakÈrÊ hoti, asite pÊte khÈyite sÈyite 
sampajÈnakÈrÊ hoti, uccÈrapassÈvakamme sampajÈnakÈrÊ hoti, gate Ôhite 
nisinne sutte jÈgarite bhÈsite tuÓhÊbhÈve sampajÈnakÈrÊ hoti. 

 So iminÈ ca ariyena sÊlakkhandhena samannÈgato, iminÈ ca ariyena 
indriyasaÑvarena samannÈgato; iminÈ ca ariyena satisampajaÒÒena 
samannÈgato 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. ByÈpÈdapadosaÑ pahÈya abyÈpannacitto viharati 
sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ, byÈpÈdapadosÈ cittaÑ parisodheti. 
ThinamidaÑ 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 vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ 
vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. TaÑ kiÑ 
maÒÒasi UpÈli, nanvÈyaÑ vihÈro purimehi vihÈrehi abhikkantataro ca 
paÓÊtataro cÈti. EvaÑ bhante. 

 Imampi kho UpÈli mama sÈvakÈ attani dhammaÑ sampassamÈnÈ 
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevanti, no ca kho tÈva 
anuppattasadatthÈ viharanti. 
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  Puna caparaÑ UpÈli bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati. TaÑ kiÑ maÒÒasi UpÈli, nanvÈyaÑ vihÈro 
purimehi vihareti abhikkantaro ca paÓÊtataro cÈti. EvaÑ bhante. 

 Imampi kho UpÈli mama sÈvakÈ attani dhammaÑ sampassamÈnÈ 
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevanti, no ca kho tÈva 
anuppattadasatthÈ viharanti. 

 PunacaparaÑ UpÈli bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. TaÑ kiÑ maÒÒasi UpÈli, nanvÈyaÑ vihÈro purimehi 
viharehi abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. EvaÑ bhante. 

 Imampi kho UpÈli mama sÈvakÈ attani dhammaÑ sampassamÈnÈ 
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevanti, no ca kho tÈva 
anuppattasadatthÈ viharanti. 

 Puna caparaÑ UpÈli bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ 
-pa-. 

 Puna caparaÑ UpÈli bhikkhu sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ 
paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto 
ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. TaÑ kiÑ maÒÒasi UpÈli, 
nanvÈyaÑ vihÈro purimehi vihÈrehi abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. EvaÑ 
bhante. 

 Imampi kho UpÈli mama sÈvakÈ attani dhammaÑ sampassamÈnÈ 
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevanti, no ca kho tÈva 
anuppattasadatthÈ viharanti. 

 Puna caparaÑ UpÈli bhikkhu sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja 
viharati -pa-. 

 Sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati -pa-. 

 Sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma “santametaÑ paÓÊtametan”ti 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati. TaÑ kiÑ maÒÒasi UpÈli, 
nanvÈyaÑ vihÈro purimehi vihÈrehi abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. EvaÑ 
bhante. 
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 Imampi kho UpÈli mama sÈvakÈ attani dhammaÑ sampassamÈnÈ 
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevanti, no ca kho tÈva 
anuppattasadatthÈ viharanti. 

 Puna caparaÑ UpÈli bhikkhu sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati, paÒÒÈya cassa 
disvÈ ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. TaÑ kiÑ maÒÒasi UpÈli, nanvÈyaÑ vihÈro 
purimeti vihÈrehi abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. EvaÑ bhante. 

 Imampi kho UpÈli mama sÈvakÈ attani dhammaÑ sampassamÈnÈ 
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevanti, anuppattasadatthÈ ca 
viharanti. I~gha tvaÑ UpÈli saÑghe viharÈhi, saÑghe te viharato phÈsu 
bhavissatÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. Abhabbasutta 

 100. Dasayime bhikkhave dhamme appahÈya abhabbo arahattaÑ 
sacchikÈtuÑ. Katame dasa, rÈgaÑ dosaÑ mohaÑ kodhaÑ upanÈhaÑ 
makkhaÑ paÄÈsaÑ issaÑ macchariyaÑ mÈnaÑ. Ime kho bhikkhave dasa 
dhamme appahÈya abhabbo arahattaÑ sacchikÈtuÑ. 

 Dasayime bhikkhave dhamme pahÈya bhabbo arahattaÑ sacchikÈtuÑ. 
Katame dasa, rÈgaÑ dosaÑ mohaÑ kodhaÑ upanÈhaÑ makkhaÑ paÄÈsaÑ 
issaÑ macchariyaÑ mÈnaÑ. Ime kho bhikkhave dasa dhamme pahÈya 
bhabbo arahattaÑ sacchikÈtunti.  . DasamaÑ.  

UpÈlivaggo paÒcamo. 
 

TassuddÈnaÑ  

   KÈmabhogÊ BhayaÑ DiÔÔhi, VajjiyamÈhituttiyÈ. 
   Kokanudo Œhuneyyo, Thero UpÈli Abhabboti. 
 

 
Dutiyo paÓÓÈsako samatto.

 



   

3. TatiyapaÓÓÈsaka 
 

(11) 1. SamaÓasaÒÒÈvagga 
 

1. SamaÓasaÒÒÈsutta 

 101. Tisso imÈ bhikkhave samaÓasaÒÒÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ satta 
dhamme parip|renti. KatamÈ tisso? VevaÓÓiyamhi ajjhupagato, 
parapaÔibaddhÈ me jÊvikÈ, aÒÒo me Èkappo karaÓÊyoti. ImÈ kho bhikkhave 
tisso samaÓasaÒÒÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ satta dhamme parip|renti. 

 Katame satta? SantatakÈrÊ1 hoti santatavutti2 sÊlesu, anabhijjhÈlu hoti, 
abyÈpajjo hoti, anatimÈnÊ hoti, sikkhÈkÈmo hoti, idamatthaÑtissa hoti 
jÊvitaparikkhÈresu, ÈraddhavÊriyo ca 3 viharati. ImÈ kho bhikkhave tisso 
samaÓasaÒÒÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ ime satta dhamme parip|rentÊti.  . 
PaÔhamaÑ. 
 

2. Bojjha~gasutta 

 102. Sattime bhikkhave bojjha~gÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ tisso vijjÈ 
parip|renti. Katame satta? Satisambojjha~go dhammavicayasambhojjha~go 
vÊriyasambojjha~go pÊtisambojjha~go passaddhisambojjha~go 
samÈdhisambojjha~go upekkhÈsambojjha~go. Ime kho bhikkhave satta 
bojjha~gÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ tisso vijjÈ parip|renti. KatamÈ tisso? Idha 
bhikkhave bhikkhu anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. SeyyathidaÑ, 
ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo tissopi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ 
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. Dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena v yathÈkamm|page satte pajÈnÈti. ŒsavÈnaÑ khayÈ 
-pa- sacchikatvÈ upasampajja viharati. Ime kho bhikkhave satta bojjha~gÈ 
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ imÈ tisso vijjÈ parip|rentÊti.  . DutiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
  1. SatatakÈrÊ (SyÈ, I, Ka) 2. Satatavutti (SyÈ, I) 
 3. Œraddhaviriyo ca (SÊ, I), Èraddhaviriyo (SyÈ) 
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3. Micchattasutta 

 103. MicchattaÑ bhikkhave Ègamma virÈdhanÈ hoti no ÈrÈdhanÈ. 
KathaÒca bhikkhave micchattaÑ Ègamma virÈdhanÈ hoti no ÈrÈdhanÈ? 
MicchÈdiÔÔhikassa bhikkhave micchÈsa~kappo pahoti, micchÈsa~kappassa 
micchÈvÈcÈ pahoti, micchÈvÈcassa micchÈkammanto pahoti, 
micchÈkammantassa micchÈ-ÈjÊvo pahoti, micchÈ-ÈjÊvassa micchÈvÈyÈmo 
pahoti, micchÈvÈyÈmassa micchÈsati pahoti, micchÈsatissa micchÈsamÈdhi 
pahoti, micchÈsamÈdhissa micchÈÒÈÓaÑ pahoti, micchÈÒÈÓissa1 
micchÈvimutti pahoti. EvaÑ kho bhikkhave micchattaÑ Ègamma virÈdhanÈ 
hoti no ÈrÈdhanÈ. 

 SammattaÑ bhikkhave Ègamma ÈrÈdhanÈ hoti no virÈdhanÈ. KathaÒca 
bhikkhave sammattaÑ Ègamma ÈrÈdhanÈ hoti no virÈdhanÈ? 
SammÈdiÔÔhikassa bhikkhave sammÈsa~kappo pahoti, sammÈsa~kappassa 
sammÈvÈcÈ pahoti, sammÈvÈcassa sammÈkammanto pahoti, 
sammÈkammantassa sammÈ ÈjÊvo pahoti, sammÈ-ÈjÊvassa sammÈvÈyÈmo 
pahoti, sammÈvÈyÈmassa sammÈsati pahoti, sammÈsatissa sammÈsammÈdhi 
pahoti, sammÈsamÈdhissa sammÈÒÈÓaÑ pahoti, sammÈÒÈÓissa2 
sammÈvimutti pahoti. EvaÑ kho bhikkhave sammattaÑ Ègamma ÈrÈdhanÈ 
hoti no virÈdhanÈti.  . TatiyaÑ. 
 

4. BÊjasutta 

 104. * MicchÈdiÔÔhikassa bhikkhave purisapuggalassa 
micchÈsa~kappassa micchÈvÈcassa micchÈkammantassa micchÈ-ÈjÊvassa 
micchÈvÈyÈmassa micchÈsatissa micchÈsamÈdhissa micchÈÒÈÓissa 
micchÈvimuttissa yaÒca kÈyakammaÑ yathÈdiÔÔhi samattaÑ samÈdinnaÑ3, 
yaÒca vacÊkammaÑ. YaÒca manokammaÑ yathÈdiÔÔhi samattaÑ 
samÈdinnaÑ, yÈ ca cetanÈ yÈ ca patthanÈ yo ca paÓidhi ye ca sa~khÈrÈ, 
sabbe te dhammÈ aniÔÔhÈya akantÈya amanÈpÈya ahitÈya dukkhÈya 
saÑvattanti. TaÑ kissa hetu? DiÔÔhi hissa4 bhikkhave pÈpikÈ. 

 SeyyathÈpi bhikkhave nimbabÊjaÑ vÈ kosÈtakibÊjaÑ vÈ tittakÈlÈbubÊjaÑ 
vÈ allÈya pathaviyÈ nikkhittaÑ yaÒceva pathavirasaÑ upÈdiyati, yaÒca 
ÈporasaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. MicchÈÒÈÓassa (I, Ka) 2. SammÈÒÈÓassa (I, Ka) 
 * AÑ 1. 33; Abhi 4. 367 piÔÔhesupi. 3. SamÈdiÓÓaÑ (I, Ka) 
 4. DiÔÔhi hi (SÊ, SyÈ, I)
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upÈdiyati, sabbaÑ taÑ tittakattÈya kaÔukattÈya asÈtattÈya saÑvattati. TaÑ 
kissa hetu? BÊjaÑ hi bhikkhave pÈpakaÑ. EvamevaÑ kho bhikkhave 
micchÈdiÔÔhikassa purisapuggalassa micchÈsa~kappassa micchÈvÈcassa 
micchÈkammantassa micchÈ-ÈjÊvassa micchÈvÈyÈmassa micchÈsatissa 
micchÈsamÈdhissa micchÈÒÈÓissa micchÈvimuttissa yaÒceva kÈyakammaÑ 
yathÈdiÔÔhi samattaÑ samÈdinnaÑ, yaÒca vacÊkammaÑ. YaÒca 
manokammaÑ yathÈdiÔÔhi samattaÑ samÈdinnaÑ, yÈ ca cetanÈ yÈ ca 
patthanÈ yo ca paÓidhi ye ca sa~khÈrÈ, sabbe te dhammÈ aniÔÔhÈya akantÈya 
amanÈpÈya ahitÈya dukkhÈya saÑvattanti. TaÑ kissa hetu? DiÔÔhi hissa 
bhikkhave pÈpikÈ. 

 SammÈdiÔÔhikassa bhikkhave purisapuggalassa sammÈsa~kappassa 
sammÈvÈcassa sammÈkammantassa sammÈ-ÈjÊvassa sammÈvÈyamassa 
sammÈsatissa sammÈ samÈdhissa sammÈÒÈÓissa sammÈvimuttissa yaÒceva 
kÈyakammaÑ yathÈdiÔÔhi samattaÑ samÈdinnaÑ, yaÒca vacÊkammaÑ 
yathÈdiÔÔhi samattaÑ samÈdinnaÑ. YaÒca manokammaÑ yathÈdiÔÔhi 
samattaÑ samÈdinnaÑ, yÈ ca cetanÈ yÈ ca patthanÈ yo ca paÓidhi ye ca 
sa~khÈrÈ, sabbe te dhammÈ iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya sukhÈya 
saÑvattanti. TaÑ kissa hetu? DiÔÔhi hissa bhikkhave bhaddikÈ. 

 SeyyathÈpi bhikkhave ucchubÊjaÑ vÈ sÈlibÊjaÑ vÈ muddikÈbÊjaÑ vÈ 
allÈya pathaviyÈ nikkhittaÑ yaÒca pathavirasaÑ upÈdiyati, yaÒca ÈporasaÑ 
upÈdiyati, sabbaÑ taÑ sÈtattÈya madhurattÈya asecanakattÈya saÑvattati. 
TaÑ kissa hetu? BÊjaÑ hi bhikkhave bhaddakaÑ. EvamevaÑ kho bhikkhave 
sammÈdiÔÔhikassa -pa- sammÈvimuttissa yaÒceva kÈyakammaÑ yathÈdiÔÔhi 
samattaÑ samÈdinnaÑ, yaÒca vacÊkammaÑ. YaÒca manokammaÑ 
yathÈdiÔÔhi samattaÑ samÈdinnaÑ, yÈ ca cetanÈ yÈ ca patthanÈ yo ca paÓidhi 
ye ca sa~khÈrÈ, sabbe te dhammÈ iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya sukhÈya 
saÑvattanti. TaÑ kissa hetu? DiÔÔhi hissa bhikkhave bhaddikÈti.  . 
CatutthaÑ. 
 

5. VijjÈsutta 

 105. AvijjÈ bhikkhave pubba~gamÈ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
samÈpattiyÈ anvadeva ahirikaÑ anottapaÑ. AvijjÈgatassa bhikkhave 
aviddasuno micchÈdiÔÔhi pahoti, micchÈdiÔÔhikassa micchÈsa~kappo pahoti, 
micchÈsa~kappassa micchÈvÈcÈ pahoti, micchÈvÈcassa micchÈkammanto 
pahoti, 
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micchÈkammantassa micchÈ-ÈjÊvo pahoti, micchÈ-ÈjÊvassa micchÈvÈyÈmo 
pahoti, micchÈvÈyÈmassa micchÈsati pahoti, micchÈsatissa micchÈsamÈdhi 
pahoti, micchÈsamÈdhissa micchÈÒÈÓaÑ pahoti, micchÈÒÈÓissa 
micchÈvimutti pahoti. 

 VijjÈ bhikkhave pubba~gamÈ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ, 
anvadeva hirottappaÑ. VijjÈgatassa bhikkhave viddasuno sammÈdiÔÔhi 
pahoti, sammÈdiÔÔhikassa sammÈsa~kappo pahoti, sammÈsa~kappassa 
sammÈvÈcÈ pahoti, sammÈvÈcassa sammÈkammanto pahoti, 
sammÈkammantassa sammÈ-ÈjÊvo pahoti, sammÈ-ÈjÊvassa sammÈvÈyÈmo 
pahoti, sammÈvÈyÈmassa sammÈsati pahoti, sammÈsatissa sammÈsamÈdhi 
pahoti, sammÈsamÈdhissa sammÈÒÈÓaÑ pahoti, sammÈÒÈÓissa 
sammÈvimutti pahotÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Nijjarasutta 

 106. * DasayimÈni bhikkhave nijjaravatth|ni. KatamÈni dasa? 
SammÈdiÔÔhikassa bhikkhave micchÈdiÔÔhi nijjiÓÓÈ hoti, ye ca 
micchÈdiÔÔhipaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, te cassa 
nijjiÓÓÈ honti, sammÈdiÔÔhipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. 

 SammÈsa~kappassa bhikkhave micchÈsa~kappo nijjiÓÓo hoti, ye ca 
micchÈsa~kappapaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti te 
cassa nijjiÓÓÈ honti, sammÈsa~kappapaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. 

 SammÈvÈcassa bhikkhave micchÈvÈcÈ nijjiÓÓÈ hoti, ye ca 
micchÈvÈcÈpaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, te cassa 
nijjiÓÓÈ honti, sammÈvÈcÈpaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. 

 SammÈkammantassa bhikkhave micchÈkammanto nijjiÓÓo hoti, ye ca 
micchÈkammantapaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, te 
cassa nijjiÓÓÈ honti, sammÈkammantapaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. 
______________________________________________________________ 
 * DÊ 3. 259 piÔÔhe. 
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 SammÈ-ÈjÊvassa bhikkhave micchÈ-ÈjÊvo nijjiÓÓo hoti. Ye ca 
micchÈ-ÈjÊvapaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, te cassa 
nijjiÓÓÈ honti. SammÈ-ÈjÊvapaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. 

 SammÈvÈyÈmassa bhikkhave micchÈvÈyÈmo nijjiÓÓo hoti. Ye ca 
micchÈvÈyÈmapaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, te cassa 
nijjiÓÓÈ honti. SammÈvÈyÈmapaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. 

 SammÈsatissa bhikkhave micchÈsati nijjiÓÓÈ hoti. Ye ca 
micchÈsatipaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, te cassa 
nijjiÓÓÈ honti. SammÈsatipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. 

 SammÈsamÈdhissa bhikkhave micchÈsamÈdhi nijjiÓÓo hoti. Ye ca 
micchÈsamÈdhipaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, te 
cassa nijjiÓÓÈ honti. SammÈsamÈdhipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. 

 SammÈÒÈÓissa bhikkhave micchÈÒÈÓaÑ nijjiÓÓaÑ hoti. Ye ca 
micchÈÒÈÓapaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, te cassa 
nijjiÓÓÈ honti. SammÈÒÈÓapaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. 

 SammÈvimuttissa bhikkhave micchÈvimutti nijjiÓÓÈ hoti. Ye ca 
micchÈvimuttipaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, te cassa 
nijjiÓÓÈ honti. SammÈvimuttipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. ImÈni kho bhikkhave dasa nijjaravatth|nÊti.  . 
ChaÔÔhaÑ. 

 
7. Dhovanasutta 

 107. Atthi bhikkhave dakkhiÓesu janapadesu dhovanaÑ nÈma, tattha 
hoti annampi pÈnampi khajjampi bhojjampi leyyampi peyyampi naccampi 
gÊtampi vÈditampi. AtthetaÑ bhikkhave dhovanaÑ, netaÑ natthÊti vadÈmi. 
TaÒca kho etaÑ bhikkhave dhovanaÑ hÊnaÑ gammaÑ pothujjanikaÑ 
anariyaÑ anatthasaÑhitaÑ na nibbidÈya na  
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virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya na abhiÒÒÈya na sambodhÈya na 
nibbÈnÈya saÑvattati. 

 AhaÒca kho bhikkhave ariyaÑ dhovanaÑ desessÈmi, yaÑ dhovanaÑ 
ekantanibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya 
nibbÈnÈya saÑvattati, yaÑ dhovanaÑ Ègamma jÈtidhammÈ sattÈ jÈtiyÈ 
parimuccanti, jarÈdhammÈ sattÈ jarÈya parimuccanti, maraÓadhammÈ sattÈ 
maraÓena parimuccanti, sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsadhammÈ sattÈ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsehi parimuccanti. TaÑ suÓÈtha 
sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| 
Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 KatamaÒca taÑ bhikkhave ariyaÑ dhovanaÑ, (YaÑ dhovanaÑ)1 
ekantanibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya 
nibbÈnÈya saÑvattati, yaÑ dhovanaÑ Ègamma jÈtidhammÈ sattÈ jÈtiyÈ 
parimuccanti, jarÈdhammÈ sattÈ jarÈya parimuccanti, maraÓadhammÈ sattÈ 
maraÓena parimuccanti, sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsadhammÈ sattÈ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsehi parimuccanti. 

 SammÈdiÔÔhikassa bhikkhave micchÈdiÔÔhi niddhotÈ hoti. Ye ca 
micchÈdiÔÔhipaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, te cassa 
niddhotÈ honti. SammÈdiÔÔhipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. 

 SammÈsa~kappassa bhikkhave micchÈsa~kappo niddhoto hoti -pa-. 
SammÈvÈcassa bhikkhave micchÈvÈcÈ niddhotÈ hoti. SammÈkammantassa 
bhikkhave micchÈkammanto niddhoto hoti. SammÈ-ÈjÊvassa bhikkhave 
micchÈ-ÈjÊvo niddhoto hoti. SammÈvÈyÈmassa bhikkhave micchÈvÈyÈmo 
niddhoto hoti. SammÈsatissa bhikkhave micchÈsati niddhotÈ hoti. 
SammÈsamÈdhissa bhikkhave micchÈsamÈdhi niddhoto hoti. SammÈÒÈÓissa 
bhikkhave micchÈÒÈÓaÑ niddhotaÑ hoti -pa-. 
______________________________________________________________ 
 1. (  ) Natthi SyÈmapotthake. 
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 SammÈvimuttissa bhikkhave micchÈvimutti niddhotÈ hoti. Ye ca 
micchÈvimuttipaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, te cassa 
niddhotÈ honti. SammÈvimuttipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. IdaÑ kho taÑ bhikkhave ariyaÑ dhovanaÑ 
ekantanibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya 
nibbÈnÈya saÑvattati. YaÑ dhovanaÑ Ègamma jÈtidhammÈ sattÈ jÈtiyÈ 
parimuccanti, jarÈdhammÈ sattÈ jarÈya parimuccanti, maraÓadhammÈ sattÈ 
maraÓena parimuccanti, soka parideva dukkha domanassupÈyÈsadhammÈ 
sattÈ soka parideva dukkhadomanassupÈyÈsehi parimuccantÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. Tikicchakasutta 

 108. TikicchakÈ bhikkhave virecanaÑ denti pittasamuÔÔhÈnÈnampi 
ÈbÈdhÈnaÑ paÔighÈtÈya semhasamuÔÔhÈnÈnampi ÈbÈdhÈnaÑ paÔighÈtÈya 
vÈtasamuÔÔhÈnÈnampi ÈbÈdhÈnaÑ paÔighÈtÈya. AtthetaÑ bhikkhave 
virecanaÑ, netaÑ natthÊti vadÈmi. TaÒca kho etaÑ bhikkhave virecanaÑ 
sampajjatipi vipajjatipi. 

 AhaÒca kho bhikkhave ariyaÑ virecanaÑ desessÈmi, yaÑ virecanaÑ 
sampajjatiyeva, no vipajjati. YaÑ virecanaÑ Ègamma jÈtidhammÈ sattÈ 
jÈtiyÈ parimuccanti, jarÈdhammÈ sattÈ jarÈya parimuccanti, maraÓadhammÈ 
sattÈ maraÓena parimuccanti, soka parideva dukkha 
domanassupÈyÈsadhammÈ sattÈ soka parideva dukkha domanassupÈyÈsehi 
parimuccanti. TaÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ 
bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 KatamaÒca taÑ bhikkhave ariyaÑ virecanaÑ, yaÑ virecanaÑ 
sampajjatiyeva, no vipajjati. YaÑ virecanaÑ Ègamma jÈtidhammÈ sattÈ 
jÈtiyÈ parimuccanti, jarÈdhammÈ sattÈ jarÈya parimuccanti, maraÓadhammÈ 
sattÈ maraÓena parimuccanti, soka parideva dukkha 
domanassupÈyÈsadhammÈ sattÈ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsehi 
parimuccanti. 

 SammÈdiÔÔhikassa bhikkhave micchÈdiÔÔhi virittÈ hoti. Ye ca 
micchÈdiÔÔhipaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, te cassa 
virittÈ honti. SammÈdiÔÔhipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. 
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 SammÈsa~kappassa bhikkhave micchÈsa~kappo viritto hoti -pa-. 
SammÈvÈcassa bhikkhave micchÈvÈcÈ virittÈ hoti. SammÈkammantassa 
bhikkhave micchÈkammanto viritto hoti. SammÈ-ÈjÊvassa bhikkhave 
micchÈ-ÈjÊvo viritto hoti. SammÈvÈyÈmassa bhikkhave micchÈvÈyÈmo 
viritto hoti. SammÈsatissa bhikkhave micchÈsati virittÈ hoti. 
SammÈsamÈdhissa bhikkhave micchÈsamÈdhi viritto hoti. SammÈÒÈÓissa 
bhikkhave micchÈÒÈÓaÑ virittaÑ hoti -pa-. 

 SammÈvimuttissa bhikkhave micchÈvimutti virittÈ hoti. Ye ca 
micchÈvimuttipaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, te cassa 
virittÈ honti. SammÈvimuttipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. IdaÑ kho taÑ bhikkhave ariyaÑ virecanaÑ, 
yaÑ virecanaÑ sampajjatiyeva, no vipajjati. YaÑ virecanaÑ Ègamma 
jÈtidhammÈ sattÈ jÈtiyÈ parimuccanti -pa- soka parideva dukkha 
domanassupÈyÈsehi parimuccantÊ.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Vamanasutta 

 109. TikicchakÈ bhikkhave vamanaÑ denti pittasamuÔÔhÈnÈnampi 
ÈbÈdhÈnaÑ paÔighÈtÈya semhasamuÔÔhÈnÈnampi ÈbÈdhÈnaÑ paÔighÈtÈya 
vÈtasamuÔÔhÈnÈnampi ÈbÈdhÈnaÑ paÔighÈtÈya. AtthetaÑ bhikkhave 
vamanaÑ, netaÑ natthÊti vadÈmi. TaÒca kho etaÑ bhikkhave vamanaÑ 
sampajjatipi vipajjatipi. 

 AhaÒca kho bhikkhave ariyaÑ vamanaÑ desessÈmi, yaÑ vamanaÑ 
sampajjatiyeva, no vipajjati. YaÑ vamanaÑ Ègamma jÈtidhammÈ sattÈ jÈtiyÈ 
parimuccanti, jarÈdhammÈ sattÈ jarÈya parimuccanti, maraÓadhammÈ sattÈ 
maraÓena parimuccanti, soka parideva dukkha domanassupÈyÈsadhammÈ 
sattÈ sokaparideva dukkhadomanassupÈyÈsehi parimuccanti. TaÑ suÓÈtha 
-pa-. 

 KatamaÒca taÑ bhikkhave ariyaÑ vamanaÑ, yaÑ vamanaÑ 
sampajjatiyeva, no vipajjati. YaÑ vamanaÑ Ègamma jÈtidhammÈ sattÈ jÈtiyÈ 
parimuccantin -pa- sokaparideva dukkhadomanassupÈyÈsadhammÈ sattÈ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsehi parimuccanti. 
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 SammÈdiÔÔhikassa bhikkhave micchÈdiÔÔhi vantÈ hoti. Ye ca 
micchÈdiÔÔhipaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, te cassa 
vantÈ honti. SammÈdiÔÔhipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. 

 SammÈsa~kappassa bhikkhave micchÈsa~kappo vanto hoti -pa-. 
SammÈvÈcassa bhikkhave micchÈvÈcÈ vantÈ hoti. SammÈkammantassa 
bhikkhave micchÈkammanto vanto hoti. SammÈ-ÈjÊvassa bhikkhave 
micchÈ-ÈjÊvo vanto hoti. SammÈvÈyÈmassa bhikkhave micchÈvÈyÈmo vanto 
hoti. SammÈsatissa bhikkhave micchÈsati vantÈ hoti. SammÈsamÈdhissa 
bhikkhave micchÈsamÈdhi vanto hoti. SammÈÒÈÓissa bhikkhave 
micchÈÒÈÓaÑ vantaÑ hoti -pa-. 

 SammÈvimuttissa bhikkhave micchÈvimutti vantÈ hoti. Ye ca 
micchÈvimuttipaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, te cassa 
vantÈ honti. SammÈvimuttipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. IdaÑ kho taÑ bhikkhave ariyaÑ vamanaÑ, 
yaÑ vamanaÑ sampajjatiyeva, no vipajjati. YaÑ vamanaÑ Ègamma 
jÈtidhammÈ sattÈ jÈtiyÈ parimuccanti -pa- 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsehi parimuccantÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. NiddhamanÊyasutta 

 110. Dasayime bhikkhave niddhamanÊyÈ dhammÈ. Katame dasa? 
SammÈdiÔÔhikassa bhikkhave micchÈdiÔÔhi niddhantÈ hoti. Ye ca 
micchÈdiÔÔhipaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, te cassa 
niddhantÈ honti. SammÈdiÔÔhipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. 

 SammÈsa~kappassa bhikkhave micchÈsa~kappo niddhanto hoti -pa- 
sammÈvÈcassa bhikkhave micchÈvÈcÈ niddhantÈ hoti. SammÈkammantassa 
bhikkhave micchÈkammanto niddhanto hoti. SammÈ-ÈjÊvassa bhikkhave 
micchÈ-ÈjÊvo niddhanto hoti. SammÈvÈyÈmassa bhikkhave micchÈvÈyÈmo 
niddhanto hoti. SammÈsatissa bhikkhave micchÈsati niddhanto hoti. 
SammÈsamÈdhissa bhikkhave micchÈsamÈdhi niddhanto hoti. SammÈÒÈÓissa 
bhikkhave micchÈÒÈÓaÑ niddhantaÑ hoti. 
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SammÈvimuttissa bhikkhave micchÈvimutti niddhantÈ hoti. Ye ca 
micchÈvimuttipaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, te cassa 
niddhantÈ honti. SammÈvimuttipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. Ime kho bhikkhave dasa niddhamanÊyÈ 
dhammÈti.  . DasamaÑ. 
 

11. PaÔhama-asekhasutta 

 111. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca– 

 “Asekho asekho”ti bhante vuccati, kittÈvatÈ bhante bhikkhu asekho 
hotÊti. Idha bhikkhu bhikkhu asekhÈya sammÈdiÔÔhiyÈ samannÈgato hoti, 
asekhena sammÈsa~kappena samannÈgato hoti, asekhÈya sammÈvÈcÈya 
samannÈgato hoti, asekhena sammÈ kammantena samannÈgato hoti, 
asekhena sammÈ-ÈjÊvena samannÈgato hoti, asekhena sammÈvÈyÈmena 
samannÈgato hoti, asekhÈya sammÈsatiyÈ samannÈgato hoti, asekhena 
sammÈsamÈdhinÈ samannÈgato hoti, asekhena sammÈÒÈÓena samannÈgato 
hoti, asekhÈya sammÈvimuttiyÈ samannÈgato hoti. EvaÑ kho bhikkhu 
bhikkhu asekho hotÊti.  . EkÈdasamaÑ. 
 

12. Dutiya-asekhasutta 

 112. Dasayime bhikkhave asekhiyÈ dhammÈ. Katame dasa? AsekhÈ 
sammÈdiÔÔhi, asekho sammÈsa~kappo, asekhÈ sammÈvÈcÈ, asekho 
sammÈkammanto, asekho sammÈ-ÈjÊvo, asekho sammÈvÈyÈmo, asekhÈ 
sammÈsati, asekho sammÈsamÈdhi, asekhaÑ sammÈÒÈÓaÑ, asekhÈ 
sammÈvimutti. Ime kho bhikkhave dasa asekhiyÈ dhammÈti.  . 
DvÈdasamaÑ. 

SamaÓasaÒÒÈvaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

  SaÒÒÈ Bojjha~gÈ MicchattaÑ, BÊjaÑ VijjÈya NijjaraÑ. 
  DhovanaÑ TikicchÈ VamanaÑ, NiddhavanaÑ dve AsekhÈti.
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(12) 2. PaccorohaÓivagga 
 

1. PaÔhama-adhammasutta 

 113. * Adhammo ca bhikkhave veditabbo anattho ca, dhammo ca 
veditabbo attho ca, adhammaÒca viditvÈ anatthaÒca, dhammaÒca viditvÈ 
atthaÒca yathÈ dhammo yathÈ attho, tathÈ paÔipajjitabbaÑ. 

 Katamo ca bhikkhave adhammo ca anattho ca? MicchÈdiÔÔhi 
micchÈsa~kappo micchÈvÈcÈ micchÈkammanto micchÈ-ÈjÊvo micchÈvÈyÈmo 
micchÈsati micchÈsamÈdhi micchÈÒÈÓaÑ micchÈvimutti. AyaÑ vuccati 
bhikkhave adhammo ca anattho ca. 

 Katamo ca bhikkhave dhammo ca attho ca? SammÈdiÔÔhi 
sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo 
sammÈsati sammÈsamÈdhi sammÈÒÈÓaÑ sammÈvimutti. AyaÑ vuccati 
bhikkhave dhammo ca attho ca. 

 “Adhammo ca bhikkhave veditabbo anattho ca, dhammo ca veditabbo 
attho ca, adhammaÒca viditvÈ anatthaÒca, dhammaÒca viditvÈ atthaÒca yathÈ 
dhammo yathÈ attho, tathÈ paÔipajjitabban”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ 
paÔicca vuttanti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Dutiya-adhammasutta 

 114. Adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo ca, anattho ca 
veditabbo attho ca, adhammaÒca viditvÈ dhammaÒca, anatthaÒca viditvÈ 
atthaÒca yathÈ dhammo yathÈ attho, tathÈ paÔipajjitabbaÑ. 

 Katamo ca bhikkhave adhammo, katamo ca dhammo, katamo ca 
anattho, katamo ca attho. 

 MicchÈdiÔÔhi bhikkhave adhammo, sammÈdiÔÔhi dhammo. Ye ca 
micchÈdiÔÔhipaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, ayaÑ 
anattho. SammÈdiÔÔhipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchanti, ayaÑ attho. 
______________________________________________________________ 
 * Upari 464 piÔÔhepi. 
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 MicchÈsa~kappo bhikkhave adhammo, sammÈsa~kappo dhammo. Ye ca 
micchÈsa~kappapaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, ayaÑ 
anattho. SammÈsa~kappapaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, ayaÑ attho. 

 MicchÈvÈcÈ bhikkhave adhammo, sammÈvÈcÈ dhammo. Ye ca 
micchÈvÈcÈpaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, ayaÑ 
anattho. SammÈvÈcÈpaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchanti, ayaÑ attho. 

 MicchÈkammanto bhikkhave adhammo, sammÈkammanto dhammo. Ye 
ca micchÈkammantapaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, 
ayaÑ anattho. SammÈkammantapaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈnÈpÈrip|riÑ gacchanti, ayaÑ attho. 

 MicchÈ-ÈjÊvo bhikkhave adhammo, sammÈ-ÈjÊvo dhammo. Ye ca 
micchÈ-ÈjÊvapaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, ayaÑ 
anattho. SammÈ-ÈjÊvapaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchanti, ayaÑ attho. 

 MicchÈvÈyÈmo bhikkhave adhammo, sammÈvÈyÈmo dhammo. Ye ca 
micchÈvÈyÈmapaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, ayaÑ 
anattho. SammÈvÈyÈmapaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchanti, ayaÑ attho. 

 MicchÈsati bhikkhave adhammo, sammÈsati dhammo. Ye ca 
micchÈsatipaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, ayaÑ 
anattho. SammÈsatipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchanti, ayaÑ attho. 

 MicchÈsamÈdhi bhikkhave adhammo, sammÈsamÈdhi dhammo. Ye ca 
micchÈsamÈdhipaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, ayaÑ 
anattho. SammÈsamÈdhipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchanti, ayaÑ attho. 

 MicchÈÒÈÓaÑ bhikkhave adhammo, sammÈÒÈÓaÑ dhammo. Ye ca 
micchÈÒÈÓapaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, ayaÑ 
anattho. 
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SammÈÒÈÓapaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, 
ayaÑ attho. 

 MicchÈvimutti bhikkhave adhammo, sammÈvimutti dhammo. Ye ca 
micchÈvimuttipaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, ayaÑ 
anattho. SammÈvimuttipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchanti ayaÑ attho. 

 “Adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo ca, anattho ca veditabbo 
attho ca, adhammaÒca viditvÈ dhammaÒca, anatthaÒca viditvÈ atthaÒca yathÈ 
dhammo yathÈ attho, tathÈ paÔipajjitabban”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ 
paÔicca vuttanti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Tatiya-adhammasutta  

 115. Adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo ca, anattho ca 
veditabbo attho ca, adhammaÒca viditvÈ dhammaÒca, anatthaÒca viditvÈ 
atthaÒca yathÈ dhammo yathÈ attho, tathÈ paÔipajjitabbanti idamavoca 
BhagavÈ idaÑ vatvÈna Sugato uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ pÈvisi. 

 Atha kho tesaÑ bhikkh|naÑ acirapakkantassa Bhagavato etadahosi 
“idaÑ kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena 
atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, ‘adhammo ca bhikkhave 
veditabbo dhammo ca, anattho ca veditabbo attho ca, adhammaÒca viditvÈ 
dhammaÒca, anatthaÒca viditvÈ atthaÒca yathÈ dhammo yathÈ attho, tathÈ 
paÔipajjitabban’ti. Ko nu kho imassa BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa 
uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajeyyÈ”ti. 

 Atha kho tesaÑ bhikkh|naÑ etadahosi “ayaÑ kho ÈyasmÈ Œnando 
Satthu ceva saÑvaÓÓito sambhÈvito ca viÒÒ|naÑ sabrahmacÈrÊnaÑ, pahoti 
cÈyasmÈ Œnando imassa BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa 
vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajituÑ, yaÑn|na 
mayaÑ yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kameyyÈma, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etamatthaÑ paÔipuccheyyÈma1. YathÈ no ÈyasmÈ 
Œnando byÈkarissati, tathÈ naÑ dhÈressÈmÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. PuccheyyÈma (SÊ, SyÈ, I) Ma 1. 156 piÔÔhÈdÊsu passitabbaÑ. 

 



440 DasakanipÈtapÈÄi  

 Atha kho te bhikkh| yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Œnandena saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ 
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho 
te bhikkh| ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavocuÑ– 

 IdaÑ kho no Èvuso Œnanda BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ 
vitthÈrena atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho “adhammo ca 
-pa- tathÈ paÔipajjitabban”ti. 

 TesaÑ no Èvuso amhÈkaÑ acirapakkantassa Bhagavato etadahosi “idaÑ 
kho no Èvuso BhagavatÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena atthaÑ 
avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, ‘adhammo ca -pa- tathÈ 
paÔipajjitabban’ti. Ko nu kho imassa BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa 
uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajeyyÈ”ti. 

 TesaÑ no Èvuso amhÈkaÑ etadahosi “ayaÑ kho ÈyasmÈ Œnando Satthu 
ceva saÑvaÓÓito, sambhÈvito ca viÒÒ|naÑ sabrahmacÈrÊnaÑ, pahoti 
cÈyasmÈ Œnando imassa BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa 
vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajituÑ, yaÑn|na 
mayaÑ yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kameyyÈma, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etamatthaÑ paÔipuccheyyÈma, yathÈ no ÈyasmÈ 
Œnando byÈkarissati, tathÈ naÑ dhÈressÈmÈ”ti. Vibhajatu ÈyasmÈ Œnandoti. 

 SeyyathÈpi Èvuso puriso sÈratthiko sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ 
caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato atikkammeva m|laÑ 
atikkamma khandhaÑ sÈkhÈpalÈse sÈraÑ pariyesitabbaÑ maÒÒeyya, 
evaÑsampadamidaÑ ÈyasmantÈnaÑ Satthari sammukhÊbh|te taÑ 
BhagavantaÑ atisitvÈ amhe etamatthaÑ paÔipucchitabbaÑ maÒÒatha. So 
hÈvuso BhagavÈ jÈnaÑ jÈnÈti, passaÑ passati, cakkhubh|to ÒÈÓabh|to 
dhammabh|to brahmabh|to vattÈ pavattÈ atthassa ninnetÈ amatassa dÈtÈ 
dhammassÈmÊ TathÈgato, so ceva panetassa kÈlo ahosi, yaÑ tumhe 
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BhagavantaÑyeva upasa~kamitvÈ etamatthaÑ paÔipuccheyyÈtha. YathÈ vo 
BhagavÈ byÈkareyya, tathÈ naÑ dhÈreyyÈthÈti. 

 AddhÈvuso Œnanda BhagavÈ jÈnaÑ jÈnÈti, passaÑ passati, cakkhubh|to 
ÒÈÓabh|to dhammabh|to brahmabh|to vattÈ pavattÈ atthassa ninnetÈ 
amatassa dÈtÈ dhammassÈmÊ TathÈgato, so ceva panetassa kÈlo ahosi, yaÑ 
mayaÑ BhagavantaÑyeva upasa~kamitvÈ etamatthaÑ paÔipuccheyyÈma. 
YathÈ no BhagavÈ byÈkareyya, tathÈ naÑ dhÈreyyÈma. Api cÈyasmÈ 
Œnando Satthu ceva saÑvaÓÓito, sambhÈvito ca viÒÒ|naÑ 
sabrahmacÈrÊnaÑ, pahoti cÈyasmÈ Œnando imassa BhagavatÈ saÑkhittena 
uddesassa uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ 
vibhajituÑ, vibhajatÈyasmÈ Œnando agaruÑ katvÈti. 

 TenahÈvuso suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. 
“EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato Œnandassa paccassosuÑ. 
AthÈyasmÈ Œnando etadavoca– 

 YaÑ kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena 
atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, “adhammo ca bhikkhave 
veditabbo dhammo ca, anattho ca veditabbo attho ca, adhammaÒca viditvÈ 
dhammaÒca, anatthaÒca viditvÈ atthaÒca yathÈ dhammo yathÈ attho, tathÈ 
paÔipajjitabban”ti. 

 Katamo cÈvuso adhammo, katamo ca dhammo, katamo ca anattho, 
katamo ca attho. 

 MicchÈdiÔÔhi Èvuso adhammo, sammÈdiÔÔhi dhammo. Ye ca 
micchÈdiÔÔhipaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, ayaÑ 
anattho. SammÈdiÔÔhipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchanti, ayaÑ attho. 

 MicchÈsa~kappo Èvuso adhammo, sammÈsa~kappo dhammo. 
MicchÈvÈcÈ Èvuso adhammo, sammÈvÈcÈ dhammo. MicchÈkammanto Èvuso 
adhammo, sammÈkammanto dhammo. MicchÈ-ÈjÊvo Èvuso adhammo, 
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sammÈ ÈjÊvo dhammo. MicchÈvÈyÈmo Èvuso adhammo, sammÈvÈyÈmo 
dhammo. MicchÈsati Èvuso adhammo, sammÈsati dhammo. MicchÈsamÈdhi 
Èvuso adhammo, sammÈsamÈdhi dhammo. MicchÈÒÈÓaÑ Èvuso adhammo, 
sammÈÒÈÓaÑ dhammo. 

 MicchÈvimutti Èvuso adhammo, sammÈvimutti dhammo. Ye ca 
micchÈvimuttipaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, ayaÑ 
anattho, sammÈvimuttipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchanti, ayaÑ attho. 

 AyaÑ kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena 
atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, “adhammo ca bhikkhave 
veditabbo dhammo ca -pa- tathÈ paÔipajjitabban”ti. Imassa kho ahaÑ Èvuso 
BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa 
evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmi, Èka~khamÈnÈ ca pana tumhe Èvuso 
BhagavantaÑyeva upasa~kamitvÈ etamatthaÑ paÔipuccheyyÈtha. YathÈ vo 
BhagavÈ byÈkaroti1, tathÈ naÑ dhÈreyyÈthÈti. 

 “EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato Œnandassa bhÈsitaÑ 
abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ 
nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ– 

 YaÑ kho no BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena atthaÑ 
avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, “adhammo ca bhikkhave 
veditabbo -pa- tathÈ paÔipajjitabban”ti. 

 TesaÑ no bhante amhÈkaÑ acirapakkantassa Bhagavato etadahosi 
“idaÑ kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vittÈrena 
atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, ‘adhammo ca bhikkhave 
veditabbo -pa- tathÈ paÔipajjitabban’ti. Ko nu kho imassa BhagavatÈ 
saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena 
atthaÑ vibhajeyyÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. ByÈkareyya (SyÈ) 
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 TesaÑ no bhante amhÈkaÑ etadahosi “ayaÑ kho ÈyasmÈ Œnando 
Satthu ceva saÑvaÓÓito, sambhÈvito ca viÒÒ|naÑ sabrahmacÈrÊnaÑ, pahoti 
cÈyasmÈ Œnando imassa BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa 
vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajituÑ. YaÑn|na 
mayaÑ yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kameyyÈma, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etamatthaÑ paÔipuccheyyÈma. YathÈ no ÈyasmÈ 
Œnando byÈkarissati, tathÈ naÑ dhÈressÈmÈ”ti. 

 Atha kho mayaÑ bhante yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kamimhÈ, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etamatthaÑ apucchimhÈ. TesaÑ no 
bhante ÈyasmatÈ Œnandena imehi ÈkÈrehi imehi padehi imehi byaÒjanehi 
attho suvibhattoti1. 

 SÈdhu sÈdhu bhikkhave, paÓÉito bhikkhave Œnando, mahÈpaÒÒo 
bhikkhave Œnando. MaÑ cepi tumhe bhikkhave upasa~kamitvÈ etamatthaÑ 
paÔipuccheyyÈtha, ahampi cetaÑ evamevaÑ2 byÈkareyyaÑ, yathÈ taÑ 
Œnandena byÈkataÑ, eso ceva tassa3 attho, evaÒca naÑ dhÈreyyÈthÈti.  . 
TatiyaÑ. 
 

4. Ajitasutta 

 116. Atha kho Ajito paribbÈjako yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ 
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Ajito 
paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca– 

 AmhÈkaÑ bho Gotama paÓÉito nÈma sabrahmacÈrÊ, tena paÒcamattÈni 
cittaÔÔhÈnasatÈni cintitÈni, yehi aÒÒatitthiyÈ upÈraddhÈva jÈnanti4 
upÈraddhasmÈti5. 
______________________________________________________________ 
 1. Vibhattoti (?) evameva hi aÒÒesu Êdisasuttesu dissati. 
 2. Ahampi taÑ evamevaÑ (Ma 1. 161 piÔÔhÈdÊsu) 
 3. Eso cevetassa (Ma 1. 161 piÔÔhÈdÊsu) 
 4. UpÈraddhÈ pajÈnanti (SÊ) 5. UpÈraddhamhÈti (SÊ, I) 
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 Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “dhÈretha no tumhe bhikkhave 
paÓÉitavatth|nÊ”ti. Etassa BhagavÈ kÈlo etassa Sugata kÈlo. YaÑ BhagavÈ 
bhÈseyya, Bhagavato sutvÈ bhikkh| dhÈressantÊti. 

 Tena hi bhikkhave suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. 
“EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca– 

 Idha bhikkhave ekacco adhammikena vÈdena adhammikaÑ vÈdaÑ 
abhiniggaÓhÈti abhinippÊÄeti, tena ca adhammikaÑ parisaÑ raÒjeti, tena sÈ 
adhammikÈ parisÈ uccÈsaddamahÈsaddÈ hoti “paÓÉito vata bho paÓÉito vata 
bho”ti. 

 Idha pana bhikkhave ekacco adhammikena vÈdena dhammikaÑ vÈdaÑ 
abhiniggaÓhÈti abhinippÊÄeti, tena ca adhammikaÑ parisaÑ raÒjeti, tena sÈ 
adhammikÈ parisÈ uccÈsaddamahÈsaddÈ hoti “paÓÉito vata bho paÓÉito vata 
bho”ti. 

 Idha pana bhikkhave ekacco adhammikena vÈdena dhammikaÒca 
vÈdaÑ adhammikaÒca vÈdaÑ abhiniggaÓhÈti abhinippÊÄeti, tena ca 
adhammikaÑ parisaÑ raÒjeti, tena sÈ adhammikÈ parisÈ 
uccÈsaddamahÈsaddÈ hoti “paÓÉito vata bho paÓÉito vata bho”ti. 

 Adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo ca, anattho ca veditabbo 
attho ca, adhammaÒca viditvÈ dhammaÒca anatthaÒca viditvÈ atthaÒca yathÈ 
dhammo yathÈ attho, tathÈ paÔipajjitabbaÑ. 

 Katamo ca bhikkhave adhammo, katamo ca dhammo, katamo ca 
anattho, katamo ca attho. MicchÈdiÔÔhi bhikkhave adhammo, sammÈdiÔÔhi 
dhammo. Ye ca micchÈdiÔÔhipaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ 
sambhavanti, ayaÑ anattho. SammÈdiÔÔhipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, ayaÑ attho. 

 MicchÈsa~kappo bhikkhave adhammo, sammÈsa~kappo dhammo. 
MicchÈvÈcÈ bhikkhave adhammo, sammÈvÈcÈ dhammo. MicchÈkammanto 
bhikkhave adhammo, sammÈkammanto dhammo. MicchÈ-ÈjÊvo bhikkhave 
adhammo, sammÈ-ÈjÊvo 
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dhammo. MicchÈvÈyÈmo bhikkhave adhammo, sammÈvÈyÈmo dhammo. 
MicchÈsati bhikkhave adhammo, sammÈsati dhammo. MicchÈsamÈdhi 
bhikkhave adhammo, sammÈsamÈdhi dhammo. MicchÈÒÈÓaÑ bhikkhave 
adhammo, sammÈÒÈÓaÑ dhammo. 

 MicchÈvimutti bhikkhave adhammo, sammÈvimutti dhammo. Ye ca 
micchÈvimuttipaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, ayaÑ 
anattho. SammÈvimuttipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchanti, ayaÑ attho. 

 “Adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo ca, anattho ca veditabbo 
attho ca, adhammaÒca viditvÈ dhammaÒca, anatthaÒca viditvÈ atthaÒca yathÈ 
dhammo yathÈ attho, tathÈ paÔipajjitabban”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ 
paÔicca vuttanti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Sa~gÈravasutta 

 117. * 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 “kiÑ nu kho bho Gotama orimaÑ tÊraÑ, 
kiÑ pÈrimaÑ tÊran”ti. MicchÈdiÔÔhi kho brÈhmaÓa orimaÑ tÊraÑ, 
sammÈdiÔÔhi pÈrimaÑ tÊraÑ. MicchÈsa~kappo orimaÑ tÊraÑ, 
sammÈsa~kappo pÈrimaÑ tÊraÑ. MicchÈvÈcÈ orimaÑ tÊraÑ, sammÈvÈcÈ 
pÈrimaÑ tÊraÑ. MicchÈkammanto orimaÑ tÊraÑ, sammÈkammanto pÈrimaÑ 
tÊraÑ. MicchÈ-ÈjÊvo orimaÑ tÊraÑ, sammÈ-ÈjÊvo pÈrimaÑ tÊraÑ. 
MicchÈvÈyÈmo orimaÑ tÊraÑ, sammÈvÈyÈmo pÈrimaÑ tÊraÑ. MicchÈsati 
orimaÑ tÊraÑ, sammÈsati pÈrimaÑ tÊraÑ. MicchÈsamÈdhi orimaÑ tÊraÑ, 
sammÈsamÈdhi pÈrimaÑ tÊraÑ. MicchÈÒÈÓaÑ orimaÑ tÊraÑ, sammÈÒÈÓaÑ 
pÈrimaÑ tÊraÑ. MicchÈvimutti orimaÑ tÊraÑ, sammÈvimutti pÈrimaÑ 
tÊranti. IdaÑ kho brÈhmaÓa orimaÑ tÊraÑ, idaÑ pÈrimaÑ tÊranti. 

  AppakÈ te manussesu, ye janÈ pÈragÈmino. 
  AthÈyaÑ itarÈ pajÈ, tÊramevÈnudhÈvati. 

  Ye ca kho sammadakkhÈte, dhamme dhammÈnuvattino. 
  Te janÈ pÈramessanti, maccudheyyaÑ suduttaraÑ. 
______________________________________________________________ 
 * Upari 462 piÔÔhepi. 

 



446 DasakanipÈtapÈÄi  

  KaÓhaÑ dhammaÑ vippahÈya, sukkaÑ bhÈvetha paÓÉito. 
  OkÈ anoka mÈgamma, viveke yattha d|ramaÑ. 

  TatrÈbhiratimiccheyya, hitvÈ kÈme akiÒcano. 
  Pariyodapeyya attÈnaÑ, cittaklesehi paÓÉito. 

  YesaÑ sambodhiya~gesu, sammÈ cittaÑ subhÈvitaÑ. 
  ŒdÈnapaÔinissagge, anupÈdÈya ye ratÈ. 
  KhÊÓÈsavÈ jutimanto1, te loke parinibbutÈti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. OrimatÊrasutta 

 118. OrimaÒca bhikkhave tÊraÑ desessÈmi pÈrimaÒca tÊraÑ, taÑ 
suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te 
bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 KatamaÒca bhikkhave orimaÑ tÊraÑ, katamaÒca pÈrimaÑ tÊraÑ? 
MicchÈdiÔÔhi orimaÑ tÊraÑ, sammÈdiÔÔhi pÈrimaÑ tÊraÑ -pa- micchÈvimutti 
orimaÑ tÊraÑ, sammÈvimutti pÈrimaÑ tÊraÑ. IdaÑ kho bhikkhave orimaÑ 
tÊraÑ, idaÑ pÈrimaÑ tÊranti. 

  AppakÈ te manussesu, ye janÈ pÈragÈmino. 
  AthÈyaÑ itarÈ pajÈ, tÊramevÈnudhÈvati. 

  Ye ca kho sammadakkhÈte, dhamme dhammÈnuvattino. 
  Te janÈ pÈramessanti, maccudheyyaÑ suduttaraÑ. 

  KaÓhaÑ dhammaÑ vippahÈya, sukkaÑ bhÈvetha paÓÉito. 
  OkÈ anoka mÈgamma, viveke yattha d|ramaÑ. 

  TatrÈbhiratimiccheyya, hitvÈ kÈme akiÒcano. 
  Pariyodapeyya attÈnaÑ, cittaklesehi paÓÉito. 

  YesaÑ sambodhiya~gesu, sammÈ cittaÑ subhÈvitaÑ. 
  ŒdÈnapaÔinissagge, anupÈdÈya ye ratÈ. 
  KhÊÓÈsavÈ jutimanto, te loke parinibbutÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. JutÊmanto (SÊ) 
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7. PaÔhamapaccorohaÓÊsutta 

 119. Tena kho pana samayena JÈÓussoÓi1 brÈhmaÓo tadahuposathe 
sÊsaÑnhÈto2 navaÑ khomayugaÑ nivattho allakusamuÔÔhiÑ ÈdÈya 
Bhagavato avid|re ekamantaÑ Ôhito hoti. 

 AddasÈ kho BhagavÈ JÈÓussoÓiÑ brÈhmaÓaÑ tadahuposathe 
sÊsaÑnhÈtaÑ navaÑ khomayugaÑ nivatthaÑ allakusamuÔÔhiÑ ÈdÈya 
ekamantaÑ ÔhitaÑ, disvÈna JÈÓussoÓiÑ brÈhmaÓaÑ etadavoca “kiÑ nu 
tvaÑ brÈhmaÓa tadahuposathe sÊsaÑnhÈto navaÑ khomayugaÑ nivattho 
allakusamuÔÔhiÑ ÈdÈya ekamantaÑ Ôhito, kiÑ nvajja3 brÈhmaÓakulassÈti4. 
PaccorohaÓÊ bho Gotama ajja brÈhmaÓakulassÈ”ti5. 

 YathÈ kathaÑ pana brÈhmaÓa brÈhmaÓÈnaÑ paccorohaÓÊ hotÊti, idha 
bho Gotama brÈhmaÓÈ tadahuposathe sÊsaÑnhÈtÈ navaÑ khomayugaÑ 
nivatthÈ allena gomayena pathaviÑ opuÒjitvÈ haritehi kusehi pattharitvÈ6 
antarÈ ca velaÑ antarÈ ca agyÈgÈraÑ seyyaÑ kappenti. Te taÑ rattiÑ 
tikkhattuÑ paccuÔÔhÈya paÒjalikÈ aggiÑ namassanti “paccorohÈma 
bhavantaÑ paccorohÈma bhavantan”ti. Bahukena ca sappitelanavanÊtena 
aggiÑ santappenti, tassÈ ca rattiyÈ accayena paÓÊtena khÈdanÊyena 
bhojanÊyena brÈhmaÓe santappenti. EvaÑ bho Gotama brÈhmaÓÈnaÑ 
paccorohaÓÊ hotÊti. 

 AÒÒathÈ kho brÈhmaÓa brÈhmaÓÈnaÑ paccorohaÓÊ hoti, aÒÒathÈ ca 
pana ariyassa vinaye paccorohaÓÊ hotÊti. YathÈ kathaÑ pana bho Gotama 
ariyassa vinaye paccorohaÓÊ hoti, sÈdhu me bhavaÑ Gotamo tathÈ 
dhammaÑ desetu, yathÈ ariyassa vinaye paccorohaÓÊ hotÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. JÈnussoni (Ka-SÊ), JÈnussoÓi (Ka-SÊ), JÈÓusoÓi (Ka) 
 2. SÊsaÑnahÈto (SÊ, I), sÊsanhÈto (SyÈ) 
 3. KiÑ nu ajja (SyÈ), kiÑ nu kho ajja (I), kiÑ nu khvajja (Ka)  
 4. BrÈhmaÓa brahmakusalassÈti (Ka) 
 5. BrahmakusalassÈti (Ka) 6. PavitthÈretvÈ (Ka) 
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 Tena hi brÈhmaÓa suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi, bhÈsissÈmÊti. 
“EvaÑ bho”ti kho JÈÓussoÓi brÈhmaÓo Bhagavato paccassosi, BhagavÈ 
etadavoca– 

 Idha brÈhmaÓa ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “micchÈdiÔÔhiyÈ kho 
pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva dhamme abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti 
paÔisa~khÈya micchÈdiÔÔhiÑ pajahati, micchÈdiÔÔhiyÈ paccorohati. 

 “MicchÈsa~kappassa kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva dhamme 
abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti paÔisa~khÈya micchÈsa~kappaÑ pajahati, 
micchÈsa~kappÈ paccorohati. 

 “MicchÈvÈcÈya kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva dhamme 
abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti paÔisa~khÈya micchÈvÈcaÑ pajahati, 
micchÈvÈcÈya paccorohati. 

 “MicchÈkammantassa kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva dhamme 
abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti paÔisa~khÈya micchÈkammantaÑ pajahati, 
micchÈkammantÈ paccorohati. 

 “MicchÈ-ÈjÊvassa kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva dhamme 
abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti paÔisa~khÈya micchÈ-ÈjÊvaÑ pajahati, 
micchÈ-ÈjÊvÈ paccorohati.  

 “MicchÈvÈyÈmassa kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva dhamme 
abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti paÔisa~khÈya micchÈvÈyÈmaÑ pajahati, 
micchÈvÈyÈmÈ paccorohati. 

 “MicchÈsatiyÈ kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva dhamme 
abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti paÔisa~khÈya micchÈsatiÑ pajahati, micchÈsatiyÈ 
paccorohati. 

 “MicchÈsamÈdhissa kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva dhamme 
abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti paÔisa~khÈya micchÈsamÈdhiÑ pajahati, 
micchÈsamÈdhimhÈ paccorohati. 
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 “MicchÈÒÈÓassa kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva dhamme 
abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti paÔisa~khÈya micchÈÒÈÓaÑ pajahati, 
micchÈÒÈÓamhÈ paccorohati. 

 “MicchÈvimuttiyÈ kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva dhamme 
abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti paÔisa~khÈya micchÈvimuttiÑ pajahati, 
micchÈvimuttiyÈ paccorohati. EvaÑ kho brÈhmaÓa ariyassa vinaye 
paccorohaÓÊ hotÊti. 

 AÒÒathÈ bho Gotama brÈhmaÓÈnaÑ paccorohaÓÊ, aÒÒathÈ ca pana 
ariyassa vinaye paccorohaÓÊ hoti. ImissÈ ca bho Gotama ariyassa vinaye 
paccorohaÓiyÈ brÈhmaÓÈnaÑ paccorohaÓÊ kalaÑ nÈgghati soÄasiÑ. 
AbhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu 
ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti.  . SattamaÑ. 
 

8. DutiyapaccorohaÓÊsutta 

 120. AriyaÑ vo bhikkhave paccorohaÓiÑ desessÈmi, taÑ suÓÈtha. 
KatamÈ ca bhikkhave ariyÈ paccorohaÓÊ? Idha bhikkhave ariyasÈvako iti 
paÔisaÒcikkhati “micchÈdiÔÔhiyÈ kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva dhamme 
abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti paÔisa~khÈya micchÈdiÔÔhiÑ pajahati. 
MicchÈdiÔÔhiyÈ paccorohati. MicchÈsa~kappassa kho pÈpako vipÈko. 
MicchÈvÈcÈya kho. MicchÈkammantassa kho. MicchÈ-ÈjÊvassa kho. 
MicchÈvÈyÈmassa kho. MicchÈsatiyÈ kho. MicchÈsamÈdhissa kho. 
MicchÈÒÈÓassa kho. MicchÈvimuttiyÈ kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva 
dhamme abhisamparÈyaÒcÈti. So iti paÔisa~khÈya micchÈvimuttiÑ pajahati, 
micchÈvimuttiyÈ paccorohati. AyaÑ vuccati bhikkhave ariyÈ paccorohaÓÊti.  
. AÔÔhamaÑ. 
 

9. Pubba~gamasutta 

 121. S|riyassa bhikkhave udayato etaÑ pubba~gamaÑ etaÑ 
pubbanimittaÑ yadidaÑ aruÓuggaÑ. EvamevaÑ kho bhikkhave kusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ etaÑ pubba~gamaÑ etaÑ pubbanimittaÑ, yadidaÑ 
sammÈdiÔÔhi. SammÈdiÔÔhikassa bhikkhave sammÈsa~kappo pahoti, 
sammÈsa~kappassa sammÈvÈcÈ pahoti, sammÈvÈcassa
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sammÈkammanto pahoti, sammÈkammantassa sammÈ-ÈjÊvo pahoti, 
sammÈ-ÈjÊvassa sammÈvÈyÈmo pahoti, sammÈvÈyÈmassa sammÈsati pahoti, 
sammÈsatissa sammÈsamÈdhi pahoti, sammÈsamÈdhissa sammÈÒÈÓaÑ 
pahoti, sammÈÒÈÓissa sammÈvimutti pahotÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. Œsavakkhayasutta 

 122. Dasayime bhikkhave dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ ÈsavÈnaÑ 
khayÈya saÑvattanti. Katame dasa? SammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo 
sammÈvÈcÈ sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo sammÈsati 
sammÈsamÈdhi sammÈÒÈÓaÑ sammÈvimutti. Ime kho bhikkhave dasa 
dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ ÈsavÈnaÑ khayÈya saÑvattantÊti.  . DasamaÑ. 

PaccorohaÓivaggo dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Tayo AdhammÈ Ajito, Sa~gÈravo ca OrimaÑ. 
   Dve ceva PaccorohaÓÊ, Pubba~gamaÑ Œsavakkhayoti. 

_____ 
 

(13) 3. Parisuddhavagga 
 

1. PaÔhamasutta 

 123. Dasayime bhikkhave dhammÈ parisuddhÈ pariyodÈtÈ nÈÒÒatra 
sugatavinayÈ. Katame dasa? SammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ 
sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo sammÈsati sammÈsamÈdhi 
sammÈÒÈÓaÑ sammÈvimutti. Ime kho bhikkhave dasa dhammÈ parisuddhÈ 
pariyodÈtÈ nÈÒÒatra sugatavinayÈti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Dutiyasutta 

 124. Dasayime bhikkhave dhammÈ anuppannÈ uppajjanti nÈÒÒatra 
sugatavinayÈ. Katame dasa? sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈvimutti. Ime kho 
bhikkhave dasa dhammÈ anuppannÈ uppajjanti nÈÒÒatra sugatavinayÈti.  . 
DutiyaÑ. 
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3. Tatiyasutta 

 125. Dasayime bhikkhave dhammÈ mahapphalÈ mahÈnisaÑsÈ nÈÒÒatra 
sugatavinayÈ. Katame dasa? SammÈdiÔÔhi -pa- sammÈvimutti. Ime kho 
bhikkhave dasa dhammÈ mahapphalÈ mahÈnisaÑsÈ nÈÒÒatra sugatavinayÈti.  
. TatiyaÑ. 
 

4. Catutthasutta 

 126. Dasayime bhikkhave dhammÈ rÈgavinayapariyosÈnÈ honti, 
dosavinayapariyosÈnÈ honti, mohavinayapariyosÈnÈ honti nÈÒÒatra 
sugatavinayÈ. Katame dasa? SammÈdiÔÔhi -pa- sammÈvimutti. Ime kho 
bhikkhave dasa dhammÈ rÈgavinayapariyosÈnÈ honti, dosavinayapariyosÈnÈ 
honti, mohavinayapariyosÈnÈ honti nÈÒÒatra sugatavinayÈti.  . CatutthaÑ. 
 

5. PaÒcamasutta 

 127. Dasayime bhikkhave dhammÈ ekantanibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya 
upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattanti nÈÒÒatra 
sugatavinayÈ. Katame dasa? SammÈdiÔÔhi -pa- sammÈvimutti. Ime kho 
bhikkhave dasa dhammÈ ekantanibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya 
abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattanti nÈÒÒatra sugatavinayÈti.  . 
PaÒcamaÑ. 
 

6. ChaÔÔhasutta 

 128. Dasayime bhikkhave dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ anuppannÈ 
uppajjanti nÈÒÒatra sugatavinayÈ. Katame dasa? SammÈdiÔÔhi -pa- 
sammÈvimutti. Ime kho bhikkhave dasa dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ 
anuppannÈ uppajjanti nÈÒÒatra sugatavinayÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Sattamasutta 

 129. Dasayime bhikkhave dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ 
honti mahÈnisaÑsÈ nÈÒÒatra sugatavinayÈ. Katame dasa? SammÈdiÔÔhi -pa- 
sammÈvimutti. Ime kho bhikkhave dasa dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ 
mahapphalÈ honti mahÈnisaÑsÈ nÈÒÒatra sugatavinayÈti.  . SattamaÑ. 
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8. AÔÔhamasutta 

 130. Dasayime bhikkhave dhammÈ bhÈvitÈ mahulÊkatÈ 
rÈgavinayapariyosÈnÈ honti, dosavinayapariyosÈnÈ honti, 
mohavinayapariyosÈnÈ honti nÈÒÒatra sugatavinayÈ. Katame dasa? 
SammÈdiÔÔhi -pa- sammÈvimutti. Ime kho bhikkhave dasa dhammÈ bhÈvitÈ 
bahulÊkatÈ rÈgavinayapariyosÈnÈ honti, dosavinayapariyosÈnÈ honti, 
mohavinayapariyosÈnÈ honti nÈÒÒatra sugatavinayÈti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Navamasutta 

 131. Dasayime bhikkhave dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ ekantanibbidÈya 
virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya 
saÑvattanti nÈÒÒÈtra sugatavinayÈ. Katame dasa? SammÈdiÔÔhi -pa- 
sammÈvimutti. Ime kho bhikkhave dasa dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ 
ekantanibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya 
nibbÈnÈya saÑvattanti nÈÒÒatra sugatavinayÈti.  . NavamaÑ. 
 

10. Dasamasutta 

 132. Dasayime bhikkhave micchattÈ. Katame dasa? MicchÈdiÔÔhi 
micchÈsa~kappo micchÈvÈcÈ micchÈkammanto micchÈ-ÈjÊvo micchÈvÈyÈmo 
micchÈsati micchÈsamÈdhi micchÈÒÈÓaÑ micchÈvimutti. Ime kho bhikkhave 
dasa micchattÈti.  . DasamaÑ. 
 

11. EkÈdasamasutta 

 133. Dasayime bhikkhave sammattÈ. Katame dasa? SammÈdiÔÔhi 
sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo 
sammÈsati sammÈsamÈdhi sammÈÒÈÓaÑ sammÈvimutti. Ime kho bhikkhave 
dasa sammattÈti.  . EkÈdasamaÑ. 
 

Parisuddhavaggo tatiyo.

 



 (14) 4. SÈdhuvagga 453 

(14) 4. SÈdhuvagga 
 

1. SÈdhusutta 

 134. * SÈdhuÒca vo bhikkhave desessÈmi asÈdhuÒca, taÑ suÓÈtha 
sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| 
Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 KatamaÒca bhikkhave asÈdhu? MicchÈdiÔÔhi micchÈsa~kappo 
micchÈvÈcÈ micchÈkammanto micchÈ-ÈjÊvo micchÈvÈyÈmo micchÈsati 
micchÈsamÈdhi micchÈÒÈÓaÑ micchÈvimutti. IdaÑ vuccati bhikkhave 
asÈdhu. KatamaÒca bhikkhave sÈdhu? SammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo 
sammÈvÈcÈ sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo sammÈsati 
sammÈsamÈdhi sammÈÒÈÓaÑ sammÈvimutti. IdaÑ vuccati bhikkhave 
sÈdh|ti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Ariyadhammasutta 

 135. AriyadhammaÒca vo bhikkhave desessÈmi anariyadhammaÒca, 
taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave anariyo dhammo? MicchÈdiÔÔhi -pa- 
micchÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave anariyo dhammo. Katamo ca 
bhikkhave ariyo dhammo? SammÈdiÔÔhi -pa- sammÈvimutti. AyaÑ vuccati 
bhikkhave ariyo dhammoti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Akusalasutta 

 136. AkusalaÒca vo bhikkhave desessÈmi kusalaÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. 
KatamaÒca bhikkhave akusalaÑ? MicchÈdiÔÔhi -pa- micchÈvimutti. IdaÑ 
vuccati bhikkhave akusalaÑ. KatamaÒca bhikkhave kusalaÑ? SammÈdiÔÔhi 
-pa- sammÈvimutti. IdaÑ vuccati bhikkhave kusalanti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Atthasutta 

 137. AtthaÒca vo bhikkhave desessÈmi anatthaÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. 
Katamo ca bhikkhave anattho? MicchÈdiÔÔhi -pa- micchÈvimutti. AyaÑ 
vuccati bhikkhave anattho. Katamo ca bhikkhave attho? SammÈdiÔÔhi -pa- 
sammÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave atthoti.  . CatutthaÑ. 
______________________________________________________________ 
 * Upari 482 piÔÔhepi. 
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5. Dhammasutta 

 138. DhammaÒca vo bhikkhave desessÈmi adhammaÒca, taÑ suÓÈtha 
-pa-. Katamo ca bhikkhave adhammo? MicchÈdiÔÔhi -pa- micchÈvimutti. 
AyaÑ vuccati bhikkhave adhammo. Katamo ca bhikkhave dhammo? 
SammÈdiÔÔhi -pa- sammÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave dhammoti.  . 
PaÒcamaÑ. 
 

6. SÈsavasutta 

 139. SÈsavaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi anÈsavaÒca, taÑ 
suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave sÈsavo dhammo? MicchÈdiÔÔhi -pa- 
micchÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave sÈsavo dhammo. Katamo ca 
bhikkhave anÈsavo dhammo? SammÈdiÔÔhi -pa- sammÈvimutti. AyaÑ 
vuccati bhikkhave anÈsavo dhammoti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. SÈvajjasutta  

 140. SÈvajjaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi anavajjaÒca, taÑ 
suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave sÈvajjo dhammo? MicchÈdiÔÔhi -pa- 
micchÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave sÈvajjo dhammo. Katamo ca 
bhikkhave anavajjo dhammo? SammÈdiÔÔhi -pa- sammÈvimutti. AyaÑ 
vuccati bhikkhave anavajjo dhammoti.  . SattamaÑ. 
 

8. TapanÊyasutta 

 141. TapanÊyaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi atapanÊyaÒca, taÑ 
suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave tapanÊyo dhammo? MicchÈdiÔÔhi -pa- 
micchÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave tapanÊyo dhammo. Katamo ca 
bhikkhave atapanÊyo dhammo? SammÈdiÔÔhi -pa- sammÈvimutti. AyaÑ 
vuccati bhikkhave atapanÊyo dhammoti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. ŒcayagÈmisutta 

 142. ŒcayagÈmiÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi 
apacayagÈmiÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave ÈcayagÈmÊ 
dhammo? MicchÈdiÔÔhi -pa- micchÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave 
ÈcayagÈmÊ dhammo. Katamo ca 
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bhikkhave apacayagÈmÊ dhammo? SammÈdiÔÔhi -pa- sammÈvimutti. AyaÑ 
vuccati bhikkhave apacayagÈmÊ dhammoti.  . NavamaÑ. 
 

10. Dukkhudrayasutta 

 143. DukkhudrayaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi 
sukhudrayaÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave dukkhudrayo 
dhammo? MicchÈdiÔÔhi -pa- micchÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave 
dukkhudrayo dhammo. Katamo ca bhikkhave sukhudrayo dhammo? 
SammÈdiÔÔhi -pa- sammÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave sukhudrayo 
dhammoti.  . DasamaÑ. 
 

11. DukkhavipÈkasutta 

 144. DukkhavipÈkaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi 
sukhavipÈkaÒca, taÑ suÓÈtha-pa-. Katamo ca bhikkhave dukkhavipÈko 
dhammo? MicchÈdiÔÔhi -pa- micchÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave 
dukkhavipÈko dhammo. Katamo ca bhikkhave sukhavipÈko dhammo? 
SammÈdiÔÔhi -pa- sammÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave sukhavipÈko 
dhammoti.  . EkÈdasamaÑ. 

SÈdhuvaggo catuttho. 
_____ 

 
(15) 5. Ariyavagga 

 
1. Ariyamaggasutta 

 145. AriyamaggaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi 
anariyamaggaÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave anariyo maggo? 
MicchÈdiÔÔhi -pa- micchÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave anariyo maggo. 
Katamo ca bhikkhave ariyo maggo? SammÈdiÔÔhi -pa- sammÈvimutti. AyaÑ 
vuccati bhikkhave ariyo maggoti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. KaÓhamaggasutta 

 146. KaÓhamaggaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi 
sukkamaggaÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave kaÓhamaggo? 
MicchÈdiÔÔhi -pa- micchÈvimutti. 
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AyaÑ vuccati bhikkhave kaÓhamaggo. Katamo ca bhikkhave sukkamaggo? 
SammÈdiÔÔhi -pa- sammÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave sukkamaggoti.  . 
DutiyaÑ. 
 

3. Saddhammasutta 

 147. SaddhammaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi 
asaddhammaÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave asaddhammo? 
MicchÈdiÔÔhi -pa- micchÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave asaddhammo. 
Katamo ca bhikkhave saddhammo? SammÈdiÔÔhi -pa- sammÈvimutti. AyaÑ 
vuccati bhikkhave saddhammoti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Sappurisadhammasutta 

 148. SappurisadhammaÒca vo bhikkhave desessÈmi 
asappurisadhammaÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave 
asappurisadhammo? MicchÈdiÔÔhi -pa- micchÈvimutti. AyaÑ vuccati 
bhikkhave asappurisadhammo. Katamo ca bhikkhave sappurisadhammo? 
SammÈdiÔÔhi -pa- sammÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave 
sappurisadhammoti.  . CatutthaÑ. 
 

5. UppÈdetabbasutta 

 149. UppÈdetabbaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi na 
uppÈdetabbaÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave na uppÈdetabbo 
dhammo? MicchÈdiÔÔhi -pa- micchÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave na 
uppÈdetabbo dhammo. Katamo ca bhikkhave uppÈdetabbo dhammo? 
SammÈdiÔÔhi -pa- sammÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave uppÈdetabbo 
dhammoti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Œsevitabbasutta 

 150. ŒsevitabbaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi na 
ÈsevitabbaÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave na Èsevitabbo 
dhammo? MicchÈdiÔÔhi -pa- micchÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave na 
Èsevitabbo dhammo. Katamo ca bhikkhave Èsevitabbo dhammo? 
SammÈdiÔÔhi -pa- sammÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave Èsevitabbo 
dhammoti.  . ChaÔÔhaÑ. 
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7. BhÈvetabbasutta 

 151. BhÈvetabbaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi na 
bhÈvetabbaÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave na bhÈvetabbo 
dhammo? MicchÈdiÔÔhi -pa- micchÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave na 
bhÈvetabbo dhammo. Katamo ca bhikkhave bhÈvetabbo dhammo? 
SammÈdiÔÔhi -pa- sammÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave bhÈvetabbo 
dhammoti.  . SattamaÑ. 
 

8. BahulÊkÈtabbasutta 

 152. BahulÊkÈtabbaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi na 
bahulÊkÈtabbaÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave na bahulÊkÈtabbo 
dhammo? MicchÈdiÔÔhi -pa- micchÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave na 
bahulÊkÈtabbo dhammo. Katamo ca bhikkhave bahulÊkÈtabbo dhammo? 
SammÈdiÔÔhi -pa- sammÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave bahulÊkÈtabbo 
dhammoti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Anussaritabbasutta 

 153. AnussaritabbaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi na 
anussaritabbaÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave na anussaritabbo 
dhammo? MicchÈdiÔÔhi -pa- micchÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave na 
anussaritabbo dhammo. Katamo ca bhikkhave anussaritabbo dhammo? 
SammÈdiÔÔhi -pa- sammÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave anussaritabbo 
dhammoti.  . NavamaÑ. 

 
10. SacchikÈtabbasutta 

 154. SacchikÈtabbaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi na 
sacchikÈtabbaÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave na sacchikÈtabbo 
dhammo? MicchÈdiÔÔhi -pa- micchÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave na 
sacchikÈtabbo dhammo. Katamo ca bhikkhave sacchikÈtabbo dhammo? 
SammÈdiÔÔhi -pa- sammÈvimutti. AyaÑ vuccati bhikkhave sacchikÈtabbo 
dhammoti.  . DasamaÑ. 

Ariyavaggo paÒcamo. 
 
 

Tatiyo paÓÓÈsako samatto.

 



    

4. CatutthapaÓÓÈsaka 
 

(16) 1. Puggalavagga 

 

1. Sevitabbasutta 

 155. Dasahi bhikkhave dhammehi samannÈgato puggalo na sevitabbo. 

Katamehi dasahi? MicchÈdiÔÔhiko hoti, micchÈsa~kappo hoti, micchÈvÈco 

hoti, micchÈkammanto hoti, micchÈ-ÈjÊvo hoti, micchÈvÈyÈmo hoti, 

micchÈsati hoti, micchÈsamÈdhi hoti, micchÈÒÈÓÊ hoti, micchÈvimutti hoti. 

Imehi kho bhikkhave dasahi dhammehi samannÈgato puggalo na sevitabbo. 

 Dasahi bhikkhave dhammehi samannÈgato puggalo sevitabbo. Katamehi 

dasahi? SammÈdiÔÔhiko hoti, sammÈsa~kappo hoti, sammÈvÈco hoti, 

sammÈkammanto hoti, sammÈ-ÈjÊvo hoti, sammÈvÈyÈmo hoti, sammÈsati 

hoti, sammÈsamÈdhi hoti, sammÈÒÈÓÊ hoti, sammÈvimutti hoti. Imehi kho 

bhikkhave dasahi dhammehi samannÈgato puggalo sevitabboti. 

 

2-12. BhajitabbÈdisutta 

 156-166. Dasahi bhikkhave dhammehi samannÈgato puggalo na 

bhajitabbo -pa-. Bhajitabbo -pa-. Na payirupÈsitabbo. PayirupÈsitabbo -pa-. 

Na pujjo hoti. Pujjo hoti -pa-. Na pÈsaÑso hoti. PÈsaÑso hoti -pa-. AgÈravo 

hoti. SagÈravo hoti -pa-. Appatisso hoti. Sappatisso hoti -pa-. Na ÈrÈdhako 

hoti. ŒrÈdhako hoti -pa-. Na visujjhati. Visujjhati -pa-. MÈnaÑ nÈdhibhoti. 

MÈnaÑ adhibhoti -pa-. PaÒÒÈya na vaÉÉhati. PaÒÒÈya vaÉÉhati -pa-. 

 BahuÑ apuÒÒaÑ pasavati. BahuÑ puÒÒaÑ pasavati, katamehi dasahi? 

SammÈdiÔÔhiko hoti, sammÈsa~kappo hoti, sammÈvÈco hoti, 

sammÈkammanto hoti, sammÈ-ÈjÊvo hoti, sammÈvÈyÈmo 
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hoti, sammÈsati hoti, sammÈsamÈdhi hoti sammÈÒÈÓÊ hoti, sammÈvimutti 
hoti. Imehi kho bhikkhave dasahi dhammehi samannÈgato puggalo bahuÑ 
puÒÒaÑ pasavatÊti. 

 
Puggalavaggo paÔhamo. 

_____ 
 

(17) 2. JÈÓussoÓivagga 
 

1. BrÈhmaÓapaccorohaÓÊsutta 

 167. Tena kho pana samayena JÈÓussoÓi brÈhmaÓo tadahuposathe 
sÊsaÑnhÈto navaÑ khomayugaÑ nivattho allakusamuÔÔhiÑ ÈdÈya Bhagavato 
avid|re ekamantaÑ Ôhito hoti. 

 AddasÈ kho BhagavÈ JÈÓussoÓiÑ brÈhmaÓaÑ tadahuposathe 
sÊsaÑnhÈtaÑ navaÑ khomayugaÑ nivatthaÑ allakusamuÔÔhiÑ ÈdÈya 
ekamantaÑ ÔhitaÑ, disvÈna JÈÓussoÓiÑ brÈhmaÓaÑ etadavoca “kiÑ nu 
tvaÑ brÈhmaÓa tadahuposathe sÊsaÑnhÈto navaÑ khomayugaÑ nivattho 
allakusamuÔÔhiÑ ÈdÈya ekamantaÑ Ôhito, kiÑ nvajja brÈhmaÓakulassÈ”ti. 
PaccorohaÓÊ bho Gotama ajja brÈhmaÓakulassÈti. 

 YathÈ kathaÑ pana brÈhmaÓa brÈhmaÓÈnaÑ paccorohaÓÊ hotÊti, idha 
bho Gotama brÈhmaÓÈ tadahuposathe sÊsaÑnhÈtÈ navaÑ khomayugaÑ 
nivatthÈ allena gomayena pathaviÑ opuÒjitvÈ haritehi kusehi pattharitvÈ 
antarÈ ca velaÑ antarÈ ca agyÈgÈraÑ seyyaÑ kappenti, te taÑ rattiÑ 
tikkhattuÑ paccuÔÔhÈya paÒjalikÈ aggiÑ namassanti “paccorohÈma 
bhavantaÑ paccorohÈma bhavantan”ti, bahukena ca sappitelanavanÊtena 
aggiÑ santappenti, tassÈ ca rattiyÈ accayena paÓÊtena khÈdanÊyena 
bhojanÊyena brÈhmaÓe santappenti, evaÑ bho Gotama brÈhmaÓÈnaÑ 
paccorohaÓÊ hotÊti. 

 AÒÒathÈ kho brÈhmaÓa brÈhmaÓÈnaÑ paccorohaÓÊ hoti, aÒÒathÈ ca 
pana ariyassa vinaye paccorohaÓÊ hotÊti. YathÈ
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kathaÑ pana bho Gotama ariyassa vinaye paccorohaÓÊ hoti, sÈdhu me 
bhavaÑ Gotamo tathÈ dhammaÑ desetu, yathÈ ariyassa vinaye paccorohaÓÊ 
hotÊti. 
 Tena hi brÈhmaÓa suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi, bhÈsissÈmÊti. 
“EvaÑ bho”ti kho JÈÓussoÓi brÈhmaÓo Bhagavato paccassosi. BhagavÈ 
etadavoca– 

 Idha brÈhmaÓa ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “pÈÓÈtipÈtassa kho 
pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva dhamme abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti 
paÔisa~khÈya pÈÓÈtipÈtaÑ pajahati, pÈÓÈtipÈtÈ paccorohati.  

 “AdinnÈdÈnassa kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva dhamme 
abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti paÔisa~khÈya adinnÈdÈnaÑ pajahati, adinnÈdÈnÈ 
paccorohati. 

 “KÈmesumicchÈcÈrassa kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva dhamme 
abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti paÔisa~khÈya kÈmesumicchÈcÈraÑ pajahati, 
kÈmesumicchÈcÈrÈ paccorohati. 

 “MusÈvÈdassa kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva dhamme 
abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti paÔisa~khÈya musÈvÈdaÑ pajahati, musÈvÈdÈ 
paccorohati. 

 “PisuÓÈya vÈcÈya kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva dhamme 
abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti paÔisa~khÈya pisuÓaÑ vÈcaÑ pajahati, pisuÓÈya 
vÈcÈya paccorohati. 

 “PharusÈya vÈcÈya kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva dhamme 
abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti paÔisa~khÈya pharusaÑ vÈcaÑ pajahati, 
pharusÈya vÈcÈya paccorohati. 

 “SamphappalÈpassa kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva dhamme 
abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti paÔisa~khÈya samphappalÈpaÑ pajahati, 
samphalÈpÈ paccorohati. 
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 “AbhijjhÈya kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva dhamme 
abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti paÔisa~khÈya abhijjhaÑ pajahati, abhijjhÈya 
paccorohati. 
 “ByÈpÈdassa kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva dhamme 
abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti paÔisa~khÈya byÈpÈdaÑ pajahati, byÈpÈdÈ 
paccorohati. 

 “MicchÈdiÔÔhiyÈ kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva dhamme 
abhisamparÈyaÒcÈ”ti, so iti paÔisa~khÈya micchÈdiÔÔhiÑ pajahati, 
micchÈdiÔÔhiyÈ paccorohati. EvaÑ kho brÈhmaÓa ariyassa vinaye 
paccorohaÓÊ hotÊti. 

 AÒÒathÈ kho bho Gotama brÈhmaÓÈnaÑ paccorohaÓÊ hoti, aÒÒathÈ ca 
pana ariyassa vinaye paccorohaÓÊ hoti. ImissÈ bho Gotama ariyassa vinaye 
paccorohaÓiyÈ brÈhmaÓÈnaÑ paccorohaÓÊ kalaÑ nÈgghati soÄasiÑ. 
AbhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu 
ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. AriyapaccorohaÓÊsutta 

 168. AriyaÑ vo bhikkhave paccorohaÓiÑ desessÈmi, taÑ suÓÈtha 
sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| 
Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 KatamÈ ca bhikkhave ariyÈ paccorohaÓÊ, idha bhikkhave ariyasÈvako iti 
paÔisaÒcikkhati “pÈÓÈtipÈtassa kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva dhamme 
abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti paÔisa~khÈya pÈÓÈtipÈtaÑ pajahati, pÈÓÈtipÈtÈ 
paccorohati. 

 “AdinnÈdÈnassa kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva dhamme 
abhisamparÈyaÒcÈ”ti, so iti paÔisa~khÈya adinnÈdÈnaÑ pajahati, adinnÈdÈnÈ 
paccorohati. 

 KÈmesumicchÈcÈrassa kho pÈpako vipÈko -pa- kÈmesumicchÈcÈrÈ 
paccorohati. 
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 MusÈvÈdassa kho pÈpako vipÈko -pa- musÈvÈdÈ paccorohati.  

 PisuÓÈya vÈcÈya kho pÈpako vipÈko -pa- pisuÓÈya vÈcÈya paccorohati. 

 PharusÈya vÈcÈya kho pÈpako vipÈko -pa- pharusÈya vÈcÈya 
paccorohati. 

 SamphappalÈpassa kho pÈpako vipÈko -pa- samphappalÈpÈ paccorohati. 

 AbhijjhÈya kho pÈpako vipÈko -pa- abhijjhÈya paccorohati.  

 ByÈpÈdassa kho pÈpako vipÈko -pa- byÈpÈdÈ paccorohati.  

 “MicchÈdiÔÔhiyÈ kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva dhamme 
abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti paÔisa~khÈya micchÈdiÔÔhiÑ pajahati, 
micchÈdiÔÔhiyÈ paccorohati. AyaÑ vuccati bhikkhave ariyÈ paccorohaÓÊti.  . 
DutiyaÑ. 
 

3. Sa~gÈravasutta 

 169. * 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– 

 KiÑ nu kho bho Gotama orimaÑ tÊraÑ, kiÑ pÈrimaÑ tÊranti. 
PÈÓÈtipÈto kho brÈhmaÓa orimaÑ tÊraÑ, pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ pÈrimaÑ 
tÊraÑ. AdinnÈdÈnaÑ kho brÈhmaÓa orimaÑ tÊraÑ, adinnÈdÈnÈ veramaÓÊ 
pÈrimaÑ tÊraÑ. KÈmesumicchÈcÈro orimaÑ tÊraÑ, kÈmesumicchÈcÈrÈ 
veramaÓÊ pÈrimaÑ tÊraÑ. MusÈvÈdo orimaÑ tÊraÑ, musÈvÈdÈ veramaÓÊ 
pÈrimaÑ tÊraÑ. PisuÓÈ vÈcÈ orimaÑ tÊraÑ, pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓÊ 
pÈrimaÑ tÊraÑ. PharusÈ vÈcÈ orimaÑ tÊraÑ, pharusÈya vÈcÈya veramaÓÊ 
pÈrimaÑ tÊraÑ. SamphappalÈpo orimaÑ tÊraÑ, samphappalÈpÈ veramaÓÊ 
pÈrimaÑ tÊraÑ. AbhijjhÈ orimaÑ tÊraÑ, anabhijjhÈ pÈrimaÑ tÊraÑ. ByÈpÈdo 
orimaÑ tÊraÑ, abyÈpÈdo pÈrimaÑ tÊraÑ. MicchÈdiÔÔhi orimaÑ tÊraÑ, 
sammÈdiÔÔhi pÈrimaÑ tÊraÑ. IdaÑ kho brÈhmaÓa orimaÑ tÊraÑ, idaÑ 
pÈrimaÑ tÊranti. 
______________________________________________________________ 
 * HeÔÔhÈ 445 piÔÔhepi. 
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  AppakÈ te manussesu, ye janÈ pÈragÈmino. 
  AthÈyaÑ itarÈ pajÈ, tÊramevÈnudhÈvati. 

  Ye ca kho sammadakkhÈte, dhamme dhammÈnuvattino. 
  Te janÈ pÈramessanti, maccudheyyaÑ suduttaraÑ. 

  KaÓhaÑ dhammaÑ vippahÈya, sukkaÑ bhÈvetha paÓÉito. 
  OkÈ anoka mÈgamma, viveke yattha d|ramaÑ. 

  TatrÈbhiratimiccheyya, hitvÈ kÈme akiÒcano. 
  Pariyodapeyya attÈnaÑ, cittaklesehi paÓÉito.  

  YesaÑ sambodhiya~gesu, sammÈ cittaÑ subhÈvitaÑ. 
  ŒdÈnapaÔinissagge, anupÈdÈya ye ratÈ. 
  KhÊÓÈsavÈ jutimanto, te loke parinibbutÈti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Orimasutta 

 170. OrimaÒca bhikkhave tÊraÑ desessÈmi pÈrimaÒca tÊraÑ, taÑ 
suÓÈtha -pa-. KatamaÒca bhikkhave orimaÑ tÊraÑ, katamaÒca pÈrimaÑ 
tÊraÑ, pÈÓÈtipÈto bhikkhave orimaÑ tÊraÑ, pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ pÈrimaÑ 
tÊraÑ. AdinnÈdÈnaÑ orimaÑ tÊraÑ, adinnÈdÈnÈ veramaÓÊ pÈrimaÑ tÊraÑ. 
KÈmesumicchÈcÈro orimaÑ tÊraÑ, kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓÊ pÈrimaÑ 
tÊraÑ. MusÈvÈdo orimaÑ tÊraÑ, musÈvÈdÈ veramaÓÊ pÈrimaÑ tÊraÑ. PisuÓÈ 
vÈcÈ orimaÑ tÊraÑ, pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓÊ pÈrimaÑ tÊraÑ. PharusÈ vÈcÈ 
orimaÑ tÊraÑ, pharusÈya vÈcÈya veramaÓÊ pÈrimaÑ tÊraÑ, samphappalÈpo 
orimaÑ tÊraÑ, samphappalÈpÈ veramanÊ pÈrimaÑ tÊraÑ. AbhijjhÈ orimaÑ 
tÊraÑ, anabhijjhÈ pÈrimaÑ tÊraÑ. ByÈpÈdo orimaÑ tÊraÑ, abyÈpÈdo 
pÈrimaÑ tÊraÑ. MicchÈdiÔÔhi orimaÑ tÊraÑ, sammÈdiÔÔhi pÈrimaÑ tÊraÑ. 
IdaÑ kho bhikkhave orimaÑ tÊraÑ, idaÑ pÈrimaÑ tÊranti. 

  AppakÈ te manussesu, ye janÈ pÈragÈmino. 
  AthÈyaÑ itarÈ pajÈ, tÊramevÈnudhÈvati. 

  Ye ca kho sammadakkhÈte, dhamme dhammÈnuvattino. 
  Te janÈ pÈramessanti, maccudheyyaÑ suduttaraÑ. 
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  KaÓhaÑ dhammaÑ vippahÈya, sukkaÑ bhÈvetha paÓÉito. 
  OkÈ anoka mÈgamma, viveke yattha d|ramaÑ. 

  TatrÈbhiratimiccheyya, hitvÈ kÈme akiÒcano. 
  Pariyodapeyya attÈnaÑ, cittaklesehi paÓÉito. 

  YesaÑ sambodhiya~gesu, sammÈ cittaÑ subhÈvitaÑ. 
  ŒdÈnapaÔinissagge, anupÈdÈya ye ratÈ. 
  KhÊÓÈsavÈ jutimanto, te loke parinibbutÈti.  . CatutthaÑ. 
 

5. PaÔhama-adhammasutta 

 171. * Adhammo ca bhikkhave veditabbo anattho ca, dhammo ca 
veditabbo attho ca. AdhammaÒca viditvÈ anatthaÒca, dhammaÒca viditvÈ 
atthaÒca yathÈ dhammo yathÈ attho, tathÈ paÔipajjitabbaÑ. 

 Katamo ca bhikkhave adhammo ca anattho ca? PÈÓÈtipÈto adinnÈdÈnaÑ 
kÈmesumicchÈcÈro musÈvÈdo pisuÓÈ vÈcÈ pharusÈ vÈcÈ samphappalÈpo 
abhijjhÈ byÈpÈdo micchÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave adhammo ca 
anattho ca. 

 Katamo ca bhikkhave dhammo ca attho ca? PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ, 
adinnÈdÈnÈ veramaÓÊ, kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓÊ, musÈvÈdÈ veramanÊ, 
pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓÊ, pharusÈya vÈcÈya veramaÓÊ, samphappalÈpÈ 
veramaÓÊ, anabhijjhÈ abyÈpÈdo sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave 
dhammo ca attho ca. 

 “Adhammo ca bhikkhave veditabbo anattho ca, dhammo ca peditabbo 
attho ca. AdhammaÒca viditvÈ anatthaÒca, dhammaÒca viditvÈ atthaÒca 
yathÈ dhammo yathÈ attho, tathÈ paÔipajjitabban”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, 
idametaÑ paÔicca vuttanti.  . PaÒcamaÑ. 

 
6. Dutiya-adhammasutta 

 172. Adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo ca, anattho ca 
veditabbo attho ca. AdhammaÒca viditvÈ dhammaÒca, anatthaÒca viditvÈ 
atthaÒca yathÈ 
______________________________________________________________
 * HeÔÔhÈ 437 piÔÔhepi. 
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dhammo yathÈ attho, tathÈ paÔipajjitabbanti idamavoca BhagavÈ, idaÑ 
vatvÈna Sugato uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ pÈvisi. 

 Atha kho tesaÑ bhikkh|naÑ acirapakkantassa Bhagavato etadahosi 
“idaÑ kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena 
atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho ‘adhammo ca bhikkhave 
veditabbo dhammo ca, anattho ca veditabbo attho ca. AdhammaÒca viditvÈ 
dhammaÒca, anatthaÒca viditvÈ atthaÒca yathÈ dhammo yathÈ attho, tathÈ 
paÔipajjitabban’ti. Ko nu kho imassa BhagavÈtÈ saÑkhittena uddesassa 
uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajeyyÈ”ti. 

 Atha kho tesaÑ bhikkh|naÑ etadahosi “ayaÑ kho ÈyasmÈ 
MahÈkaccÈno Satthu ceva saÑvaÓÓito sambhÈvito ca viÒÒ|naÑ 
sabrahmacÈrÊnaÑ, pahoti cÈyasmÈ MahÈkaccÈno imassa BhagavatÈ 
saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena 
atthaÑ vibhajituÑ, yaÑn|na mayaÑ yenÈyasmÈ MahÈkaccÈno 
tenupasa~kameyyÈma, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ MahÈkaccÈnaÑ 
etamatthaÑ puccheyyÈma. YathÈ no ÈyasmÈ MahÈkaccÈno byÈkarissati, 
tathÈ naÑ dhÈressÈmÈ”ti. 

 Atha kho te bhikkh| yenÈyasmÈ MahÈkaccÈno tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ MahÈkaccÈnena saddhiÑ sammodiÑsu, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, 
ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| ÈyasmantaÑ MahÈkaccÈnaÑ 
etadavocuÑ– 

 IdaÑ kho no Èvuso KaccÈna BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ 
vitthÈrena atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, “adhammo ca 
bhikkhave veditabbo dhammo ca, anattho ca veditabbo attho ca, 
adhammaÒca viditvÈ dhammaÒca, anatthaÒca viditvÈ atthaÒca yathÈ 
dhammo yathÈ attho, tathÈ paÔipajjitabban”ti. 

 TesaÑ no Èvuso amhÈkaÑ acirapakkantassa Bhagavato etadahosi “idaÑ 
kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena atthaÑ 
avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, ‘adhammo ca bhikkhave -pa- 
tathÈ paÔipajjitabban’ti, ko nu kho imassa BhagavatÈ 
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saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena 
atthaÑ vibhajeyyÈ”ti. 

 TesaÑ no Èvuso amhÈkaÑ etadahosi “ayaÑ kho ÈyasmÈ MahÈkaccÈno 
Satthu ceva saÑvaÓÓito sambhÈvito ca viÒÒ|naÑ sabrahmacÈrÊnaÑ, pahoti 
cÈyasmÈ MahÈkaccÈno imassa BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa 
vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajituÑ, yaÑn|na 
mayaÑ yenÈyasmÈ MahÈkaccÈno tenupasa~kameyyÈma, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ MahÈkaccÈnaÑ etamatthaÑ paÔipuccheyyÈma. YathÈ no 
ÈyasmÈ MahÈkaccÈno byÈkarissati, tathÈ naÑ dhÈressÈmÈ”ti. Vibhajatu 
ÈyasmÈ MahÈkaccÈnoti. 

 SeyyathÈpi Èvuso puriso sÈratthiko sÈraÑ gavesÊ sÈrapariyesanaÑ 
caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato atikkammeva m|laÑ 
atikkamma khandhaÑ sÈkhÈpalÈse sÈraÑ pariyesitabbaÑ maÒÒeyya, 
evaÑsampadamidaÑ ÈyasmantÈnaÑ Satthari sammukhÊbh|te taÑ 
BhagavantaÑ atisitvÈ amhe etamatthaÑ paÔipucchitabbaÑ maÒÒatha1. So 
hÈvuso BhagavÈ jÈnaÑ jÈnÈti, passaÑ passati, cakkhubh|to ÒÈÓabh|to 
dhammabh|to brahmabh|to vattÈ pavattÈ atthassa ninnetÈ amatassa dÈtÈ 
dhammassÈmÊ TathÈgato, so ceva panetassa kÈlo ahosi. YaÑ tumhe 
BhagavantaÑyeva upasa~kamitvÈ etamatthaÑ paÔipuccheyyÈtha. YathÈ vo 
BhagavÈ byÈkareyya, tathÈ naÑ dhÈreyyÈthÈti. 

 AddhÈ Èvuso KaccÈna BhagavÈ jÈnaÑ jÈnÈti, passaÑ passati, 
cakkhubh|to ÒÈÓabh|to dhammabh|to brahmabh|to vattÈ pavattÈ atthassa 
ninnetÈ amatassa dÈtÈ dhammassÈmÊ TathÈgato, so ceva panetassa kÈlo 
ahosi. YaÑ mayaÑ BhagavantaÑyeva upasa~kamitvÈ etamatthaÑ 
paÔipuccheyyÈma. YathÈ no BhagavÈ byÈkareyya, tathÈ naÑ dhÈreyyÈma. 
Api cÈyasmÈ MahÈkaccÈno Satthu ceva saÑvaÓÓito sambhÈvito ca 
viÒÒ|naÑ sabrahmacÈrÊnaÑ, pahoti cÈyasmÈ MahÈkaccÈno imassa 
BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa 
vitthÈrena atthaÑ vibhajituÑ, vibhajatÈyasmÈ MahÈkaccÈno agaruÑ 
karitvÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. MaÒÒetha (SÊ), maÒÒeyyÈtha (Ka) 
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 Tena hÈvuso suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ 
Èvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato MahÈkaccÈnassa paccassosuÑ. 
AthÈyasmÈ MahÈkaccÈno etadavoca– 

 YaÑ kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena 
atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, “adhammo ca bhikkhave 
veditabbo -pa- tathÈ paÔipajjitabban”ti. 

 Katamo cÈvuso adhammo, katamo ca dhammo, katamo ca anattho, 
katamo ca attho? PÈÓÈtipÈto Èvuso adhammo, pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ dhammo. 
Ye ca pÈÓÈtipÈtapaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, ayaÑ 
anattho. PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, ayaÑ attho. 

 AdinnÈdÈnaÑ Èvuso adhammo, adinnÈdÈnÈ veramaÓÊ dhammo. Ye ca 
adinnÈdÈnapaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, ayaÑ 
anattho. AdinnÈdÈnÈ veramaÓipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, ayaÑ attho. 

 KÈmesumicchÈcÈro Èvuso adhammo, kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓÊ 
dhammo. Ye ca kÈmesumicchÈcÈrapaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ 
sambhavanti. AyaÑ anattho, kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓipaccayÈ ca aneke 
kusalÈ dhammÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, ayaÑ attho. 

 MusÈvÈdo Èvuso adhammo, musÈvÈdÈ veramaÓÊ dhammo. Ye ca 
musÈvÈdapaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti. AyaÑ 
anattho. MusÈvÈdÈveramaÓipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, ayaÑ attho. 

 PisuÓÈ vÈcÈ Èvuso adhammo, pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓÊ dhammo. Ye 
ca pisuÓÈvÈcÈpaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, ayaÑ 
anattho. PisuÓÈya vÈcÈya veramaÓipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, ayaÑ attho. 
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 PharusÈ vÈcÈ Èvuso adhammo, pharusÈya vÈcÈya veramaÓÊ dhammo. 
Ye ca pharusÈvÈcÈpaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, 
ayaÑ anattho. PharusÈya vÈcÈya veramaÓipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, ayaÑ attho. 

 SamphappalÈpo Èvuso adhammo, samphappalÈpÈ veramaÓÊ dhammo. 
Ye ca samphappalÈpapaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, 
ayaÑ anattho. SamphappalÈpÈ veramaÓipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, ayaÑ attho. 

 AbhijjhÈ Èvuso adhammo, anabhijjhÈ dhammo. Ye ca abhijjhÈpaccayÈ 
aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, ayaÑ anattho. 
AnabhijjhÈpaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, 
ayaÑ attho. 

 ByÈpÈdo Èvuso adhammo, abyÈpÈdo dhammo. Ye ca byÈpÈdapaccayÈ 
aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, ayaÑ anattho, 
abyÈpÈdapaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, 
ayaÑ attho. 

 MicchÈdiÔÔhi Èvuso adhammo. SammÈdiÔÔhi dhammo. Ye ca 
micchÈdiÔÔhipaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, ayaÑ 
anattho, sammÈdiÔÔhipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchanti, ayaÑ attho. 

 YaÑ kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena 
atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, “adhammo ca bhikkhave 
veditabbo -pa- tathÈ paÔipajjitabban”ti. Imassa kho ahaÑ Èvuso BhagavatÈ 
saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa evaÑ 
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmi. Œka~khamÈnÈ ca pana tumhe Èvuso 
BhagavantaÑyeva upasa~kamitvÈ etamatthaÑ paÔipuccheyyÈtha. YathÈ vo 
BhagavÈ byÈkaroti, tathÈ naÑ dhÈreyyÈthÈti. 

 “EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato MahÈkaccÈnassa bhÈsitaÑ 
abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ yena BhagavÈ 
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tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ– 

 YaÑ kho no bhante BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena 
atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, “adhammo ca bhikkhave 
veditabbo -pa- tathÈ paÔipajjitabban”ti. 

 TesaÑ no bhante amhÈkaÑ acirapakkantassa Bhagavato etadahosi 
“idaÑ kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena 
atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho ‘adhammo ca bhikkhave 
veditabbo -pa- tathÈ paÔipajjitabban’ti. Ko nu kho imassa BhagavatÈ 
saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena 
atthaÑ vibhajeyyÈ”ti. 

 TesaÑ no bhante amhÈkaÑ etadahosi “ayaÑ kho ÈyasmÈ MahÈkaccÈno 
Satthu ceva saÑvaÓÓito, sambhÈvito ca viÒÒ|naÑ sabrahmacÈrÊnaÑ, pahoti 
cÈyasmÈ MahÈkaccÈno imassa BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa 
vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajituÑ. YaÑn|na 
mayaÑ yenÈyasmÈ MahÈkaccÈno tenupasa~kameyyÈma, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ MahÈkaccÈnaÑ etamatthaÑ paÔipuccheyyÈma. YathÈ no 
ÈyasmÈ MahÈkaccÈno byÈkarissati, tathÈ naÑ dhÈressÈmÈ”ti. 

 Atha kho mayaÑ bhante yenÈyasmÈ MahÈkaccÈno tenupasa~kamimhÈ, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ MahÈkaccÈnaÑ etamatthaÑ apucchimhÈ. TesaÑ 
no bhante ÈyasmatÈ MahÈkaccÈnena imehi akkharehi imehi padehi imehi 
byaÒjanehi attho suvibhattoti. 

 SÈdhu sÈdhu bhikkhave, paÓÉito bhikkhave MahÈkaccÈno, mahÈpaÒÒo 
bhikkhave MahÈkaccÈno. MaÑ cepi tumhe bhikkhave upasa~kamitvÈ 
etamatthaÑ paÔipuccheyyÈtha, ahampi cetaÑ evamevaÑ byÈkareyyaÑ, yathÈ 
taÑ MahÈkaccÈnena byÈkataÑ, eso ceva tassa attho, evaÒca naÑ 
dhÈreyyÈthÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
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7. Tatiya-adhammasutta 

 173. Adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo ca, anattho ca 
veditabbo attho ca. AdhammaÒca viditvÈ dhammaÒca, anatthaÒca viditvÈ 
atthaÒca yathÈ dhammo yathÈ attho, tathÈ paÔipajjitabbaÑ. 

 Katamo ca bhikkhave adhammo, katamo ca dhammo. Katamo ca 
anattho, katamo ca attho? PÈÓÈtipÈto bhikkhave adhammo, pÈÓÈtipÈtÈ 
veramaÓÊ dhammo. Ye ca pÈÓÈtipÈtapaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ 
sambhavanti, ayaÑ anattho. PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓipaccayÈ ca aneke kusalÈ 
dhammÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, ayaÑ attho. 

 AdinnÈdÈnaÑ bhikkhave adhammo, adinnÈdÈnÈ veramaÓÊ dhammo, 
kÈmesumicchÈcÈro bhikkhave adhammo, kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓÊ 
dhammo. MusÈvÈdo bhikkhave adhammo, musÈvÈdÈ veramaÓÊ dhammo. 
PisuÓÈ vÈcÈ bhikkhave adhammo, pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓÊ dhammo. 
PharusÈ vÈcÈ bhikkhave adhammo, pharusÈya vÈcÈya veramaÓÊ dhammo. 
SamphappalÈpo bhikkhave adhammo. SamphappalÈpÈ veramaÓÊ dhammo. 
AbhijjhÈ bhikkhave adhammo. AnabhijjhÈ dhammo. ByÈpÈdo bhikkhave 
adhammo, abyÈpÈdo dhammo. 

 MicchÈdiÔÔhi bhikkhave adhammo, sammÈdiÔÔhi dhammo. Ye ca 
micchÈdiÔÔhipaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, ayaÑ 
anattho. SammÈdiÔÔhipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchanti, ayaÑ attho. 

 “Adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo ca, anattho ca veditabbo 
attho ca. AdhammaÒca viditvÈ dhammaÒca, anatthaÒca viditvÈ atthaÒca 
yathÈ dhammo yathÈ attho, tathÈ paÔipajjitabban”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, 
idametaÑ paÔicca vuttanti.  . SattamaÑ. 
 

8. KammanidÈnasutta 

 174. PÈÓÈtipÈtampÈhaÑ bhikkhave tividhaÑ vadÈmi lobhahetukampi 
dosahetukampi mohahetukampi. 
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 AdinnÈdÈnampÈhaÑ bhikkhave tividhaÑ vadÈmi lobhahetukampi 
dosahetukampi mohahetukampi. 

 KÈmesumicchÈcÈrampÈhaÑ bhikkhave tividhaÑ vadÈmi 
lobhahetukampi dosahetukampi mohahetukampi. 

 MusÈvÈdampÈhaÑ bhikkhave tividhaÑ vadÈmi lobhahetukampi 
dosahetukampi mohahetukampi. 

 PisuÓavÈcampÈhaÑ bhikkhave tividhaÑ vadÈmi lobhahetukampi 
dosahetukampi mohahetukampi. 

 PharusavÈcampÈhaÑ bhikkhave tividhaÑ vadÈmi lobhahetukampi 
dosahetukampi mohahetukampi. 

 SamphappalÈpampÈhaÑ bhikkhave tividhaÑ vadÈmi lobhahetukampi 
dosahetukampi mohahetukampi. 

 AbhijjhampÈhaÑ bhikkhave tividhaÑ vadÈmi lobhahetukampi 
dosahetukampi mohahetukampi. 

 ByÈpÈdampÈhaÑ bhikkhave tividhaÑ vadÈmi lobhahetukampi 
dosahetukampi mohahetukampi. 

 MicchÈdiÔÔhimpÈhaÑ bhikkhave tividhaÑ vadÈmi lobhahetukampi 
dosahetukampi mohahetukampi. Iti kho bhikkhave lobho 
kammanidÈnasambhavo, doso kammanidÈnasambhavo, moho 
kammanidÈnasambhavo, lobhakkhayÈ kammanidÈnasa~khayo, dosakkhayÈ 
kammanidÈnasa~khayo, mohakkhayÈ kammanidÈnasa~khayoti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Parikkamanasutta 

 175. Saparikkamano ayaÑ bhikkhave dhammo, nÈyaÑ dhammo 
aparikkamano. KathaÒca bhikkhave saparikkamano ayaÑ dhammo, nÈyaÑ 
dhammo aparikkamano? PÈÓÈtipÈtissa bhikkhave pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ 
parikkamanaÑ hoti, adinnÈdÈyissa bhikkhave adinnÈdÈnÈ veramaÓÊ 
parikkamanaÑ hoti, kÈmesumicchÈcÈrissa bhikkhave kÈmesumicchÈcÈrÈ 
veramaÓÊ parikkamanaÑ hoti, musÈvÈdissa bhikkhave musÈvÈdÈ veramaÓÊ 
parikkamanaÑ hoti, 
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pisuÓavÈcassa bhikkhave pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓÊ parikkamanaÑ hoti, 
pharusavÈcassa bhikkhave pharusÈya vÈcÈya veramaÓÊ parikkamanaÑ hoti, 
samphappalÈpissa bhikkhave samphappalÈpÈ veramaÓÊ parikkamanaÑ hoti, 
abhijjhÈlussa bhikkhave anabhijjhÈ parikkamanaÑ hoti, byÈpannacittassa1 
bhikkhave abyÈpÈdo parikkamanaÑ hoti. MicchÈdiÔÔhissa bhikkhave 
sammÈdiÔÔhi parikkamanaÑ hoti. EvaÑ kho bhikkhave saparikkamano ayaÑ 
dhammo, nÈyaÑ dhammo aparikkamanoti.  . NavamaÑ. 
 

10. Cundasutta 

 176. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ PÈvÈyaÑ2 viharati 
Cundassa kammÈraputtassa ambavane. Atha kho Cundo kammÈraputto yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho CundaÑ kammÈraputtaÑ 
BhagavÈ etadavoca “kassa no tvaÑ Cunda soceyyÈni rocesÊ”ti. BrÈhmaÓÈ 
bhante pacchÈbh|makÈ kamaÓÉalukÈ sevÈlamÈlikÈ3 aggiparicÈrikÈ 
udakorohakÈ soceyyÈni paÒÒapenti, tesÈhaÑ soceyyÈni rocemÊti. 

 YathÈ kathaÑ pana Cunda brÈhmaÓÈ pacchÈbh|makÈ kamaÓÉalukÈ 
sevÈlamÈlikÈ aggiparicÈrikÈ udakorohakÈ soceyyÈni paÒÒapentÊti. Idha 
bhante brÈhmaÓÈ pacchÈbh|makÈ kamaÓÉalukÈ sevÈlamÈlikÈ aggiparicÈrikÈ 
udakorohakÈ, te sÈvakaÑ4 evaÑ samÈdapenti. “Ehi tvaÑ ambho purisa 
kÈlasseva5 uÔÔhahantova6 sayanamhÈ pathaviÑ ÈmaseyyÈsi. No ce pathaviÑ 
ÈmaseyyÈsi, allÈni gomayÈni ÈmaseyyÈsi. No ce allÈni gomayÈni 
ÈmaseyyÈsi, haritÈni tiÓÈni ÈmaseyyÈsi. No ce haritÈni tiÓÈni ÈmaseyyÈsi, 
aggiÑ paricareyyÈsi. No ce aggiÑ paricareyyÈsi, paÒjaliko ÈdiccaÑ 
namasseyyÈsi. No ce paÒjaliko ÈdiccaÑ namasseyyÈsi, sÈyatatiyakaÑ 
udakaÑ oroheyyÈsÊ”ti. EvaÑ kho bhante brÈhmaÓÈ 
______________________________________________________________ 
 1. ByÈpÈdassa (SÊ, I, Ka), byÈpannassa (SyÈ) 
 2. CampÈyaÑ (Ka-SÊ) DÊ 2. 105 piÔÔhe passitabbaÑ. 3. SevÈlamÈlakÈ (SÊ, SyÈ, I)  
 4. SÈvake (SyÈ, Ka) 5. SakÈlasseva (SyÈ) 
 6. UÔÔhahanto (SyÈ), vuÔÔhahanto (I, Ka) 
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pacchÈbh|makÈ kamaÓÉalukÈ sevÈlamÈlikÈ aggiparicÈrikÈ udakorohakÈ 
soceyyÈni paÒÒapenti, tesÈhaÑ soceyyÈni rocemÊti. 

 AÒÒathÈ kho Cunda brÈhmaÓÈ pacchÈbh|makÈ kamaÓÉalukÈ 
sevÈlamÈlikÈ aggiparicÈrikÈ udakorohakÈ soceyyÈni paÒÒapenti, aÒÒathÈ ca 
pana ariyassa vinaye soceyyaÑ hotÊti. YathÈ kathaÑ pana bhante ariyassa 
vinaye soceyyaÑ hoti, sÈdhu me bhante BhagavÈ tathÈ dhammaÑ desetu, 
yathÈ ariyassa vinaye soceyyaÑ hotÊti. 

 Tena hi Cunda suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ 
bhante”ti kho Cundo kammÈraputto Bhagavato paccassosi. BhagavÈ 
etadavoca– 

 TividhaÑ kho Cunda kÈyena asoceyyaÑ hoti, catubbidhaÑ vÈcÈya 
asoceyyaÑ hoti, tividhaÑ manasÈ asoceyyaÑ hoti. 

 KathaÒca Cunda tividhaÑ kÈyena asoceyyaÑ hoti? Idha Cunda ekacco 
pÈÓÈtipÈtÊ hoti, luddo lohitapÈÓi hatapahate niviÔÔho, adayÈpanno 
sabbapÈÓabh|tesu1. 

 AdinnÈdÈyÊ hoti, yaÑ taÑ parassa paravitt|pakaraÓaÑ gÈmagataÑ vÈ 
araÒÒagataÑ vÈ, taÑ adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdÈtÈ hoti. 

 KÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, yÈ tÈ mÈturakkhitÈ piturakkhitÈ 
mÈtÈpiturakkhitÈ2 bhÈturakkhitÈ bhaginirakkhitÈ ÒÈtirakkhitÈ gottarakkhitÈ2 
dhammarakkhitÈ sasÈmikÈ saparidaÓÉÈ antamaso mÈlÈguÄaparikkhittÈpi, 
tathÈr|pÈsu cÈrittaÑ ÈpajjitÈ hoti. EvaÑ kho Cunda tividhaÑ kÈyena 
asoceyyaÑ hoti. 

 KathaÒca Cunda catubbidhaÑ vÈcÈya asoceyyaÑ hoti? Idha Cunda 
ekacco musÈvÈdÊ hoti, sabhaggato vÈ parisaggato vÈ ÒÈtimajjhagato vÈ 
p|gamajjhagato vÈ rÈjakulamajjhagato vÈ abhinÊto sakkhipuÔÔho 
______________________________________________________________ 
 1. PÈÓabh|tesu (Ka) 2. Natthi SÊ-SyÈ-I-potthakesu. 
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“ehambho purisa yaÑ jÈnÈsi, taÑ vadehÊ”ti, 1so ajÈnaÑ vÈ Èha “jÈnÈmÊ”ti, 
jÈnaÑ vÈ Èha “na jÈnÈmÊ”ti, apassaÑ vÈ Èha “passÈmÊ”ti, passaÑ vÈ Èha “na 
passÈmÊ”ti1, iti attahetu vÈ parahetu vÈ ÈmisakiÒcikkhahetu vÈ 
sampajÈnamusÈ bhÈsitÈ hoti. 

 PisuÓavÈco hoti. Ito sutvÈ amutra akkhÈtÈ imesaÑ bhedÈya, amutra vÈ 
sutvÈ imesaÑ akkhÈtÈ am|saÑ bhedÈya. Iti samaggÈnaÑ vÈ bhettÈ2 
bhinnÈnaÑ vÈ anuppadÈtÈ, vaggÈrÈmo vaggarato vagganandÊ vaggakaraÓiÑ 
vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. 

 PharusavÈco hoti, yÈ sÈ vÈcÈ aÓÉakÈ kakkasÈ parakaÔukÈ parÈbhisajjanÊ 
kodhasÈmantÈ asamÈdhisaÑvattanikÈ, tathÈr|piÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. 

 SamphappalÈpÊ hoti, akÈlavÈdÊ abh|tavÈdÊ anatthavÈdÊ adhammavÈdÊ 
avinayavÈdÊ anidhÈnavatiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti akÈlena anapadesaÑ 
apariyantavatiÑ anatthasaÑhitaÑ. EvaÑ kho Cunda catubbidhaÑ vÈcÈya 
asoceyyaÑ hoti. 

 KathaÒca Cunda tividhaÑ manasÈ asoceyyaÑ hoti? Idha Cunda ekacco 
abhijjhÈlu hoti. YaÑ taÑ parassa paravitt|pakaraÓaÑ, taÑ abhijjhÈtÈ3 hoti 
“aho vata yaÑ parassa, taÑ mamassÈ”ti. 

 ByÈpannacitto hoti paduÔÔhamanasa~kappo “ime sattÈ haÒÒantu vÈ 
bajjhantu vÈ ucchijjantu vÈ vinassantu vÈ mÈ vÈ ahesun”ti4. 

 MicchÈdiÔÔhiko hoti viparÊtadassano “natthi dinnaÑ, natthi yiÔÔhaÑ, 
natthi hutaÑ, natthi sukaÔadukkaÔÈnaÑ5 kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko, natthi 
ayaÑ loko, natthi paro loko, natthi mÈtÈ, natthi pitÈ, natthi sattÈ opapÈtikÈ, 
natthi loke samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ sammÈpaÔipannÈ, ye imaÒca 
lokaÑ paraÒca lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. EvaÑ kho 
Cunda manasÈ tividhaÑ asoceyyaÑ hoti. 
______________________________________________________________ 
 1-1. So ajÈnaÑ vÈ ahaÑ jÈnÈmÊti, jÈnaÑ vÈ ahaÑ na jÈnÈmÊti, apassaÑ vÈ ahaÑ 

passÈmÊti, passaÑ vÈ ahaÑ na passÈmÊti (I, Ka) evamuparipi. 
 2. BhedÈtÈ (Ka) 
 3. AbhijjhitÈ (Ka) Ma 1. 356 piÔÔhepi passitabbaÑ. 
 4. MÈvÈ ahesuÑ iti vÈti (SÊ, I, Ka) 5. Natthettha pÈÔhabhedo. 
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 Ime kho Cunda dasa akusalakammapathÈ1. Imehi kho Cunda dasahi 
akusalehi kammapathehi samannÈgato kÈlasseva uÔÔhahantova sayanamhÈ 
pathaviÑ cepi Èmasati, asuciyeva hoti, no cepi pathaviÑ Èmasati, asuciyeva 
hoti. 

 AllÈni cepi gomayÈni Èmasati, asuciyeva hoti. No cepi allÈni gomayÈni 
Èmasati, asuciyeva hoti. 

 HaritÈni cepi tiÓÈni Èmasati, asuciyeva hoti. No cepi haritÈni tiÓÈni 
Èmasati, asuciyeva hoti. 

 AggiÑ cevi paricarati, asuciyeva hoti. No cepi aggiÑ paricarati, 
asuciyeva hoti. 

 PaÒjaliko cepi ÈdiccaÑ namassati, asuciyeva hoti. No cepi paÒjaliko 
ÈdiccaÑ namassati, asuciyeva hoti. 

 SÈyatatiyakaÑ cepi udakaÑ orohati, asuciyeva hoti. No cepi 
sÈyatatiyakaÑ udakaÑ orohati, asuciyeva hoti. TaÑ kissa hetu? Ime Cunda 

dasa akusalakammapathÈ asucÊyeva2 honti asucikaraÓÈ ca. 

 ImesaÑ pana Cunda dasannaÑ akusalÈnaÑ kammapathÈnaÑ 
samannÈgamanahetu nirayo paÒÒÈyati, tiracchÈnayoni paÒÒÈyati, pettivisayo 

paÒÒÈyati, yÈ vÈ3 panaÒÒÈpi kÈci duggatiyo4. 

 TividhaÑ kho Cunda kÈyena soceyyaÑ hoti, catubbidhaÑ vÈcÈya 
soceyyaÑ hoti, tividhaÑ manasÈ soceyyaÑ hoti. 

 KathaÑ Cunda tividhaÑ kÈyena soceyyaÑ hoti? Idha Cunda ekacco 
pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, nihitadaÓÉo nihitasattho lajjÊ 
dayÈpanno sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ viharati. 
______________________________________________________________ 
 1. AkusalÈ kammapathÈ (?) 2. Asucicceva (SyÈ) 
 3. YÈ ca (Ka) 4. Duggati hoti (SyÈ, Ka) 
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 AdinnÈdÈnaÑ pahÈya adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, yaÑ taÑ parassa 
paravitt|pakaraÓaÑ gÈmagataÑ vÈ araÒÒagataÑ vÈ, na taÑ adinnaÑ1 
theyyasa~khÈtaÑ ÈdÈtÈ hoti. 

 KÈmesumicchÈcÈraÑ pahÈya kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, yÈ tÈ 
mÈturakkhitÈ piturakkhitÈ mÈtÈpiturakkhitÈ bhÈturakkhitÈ bhaginirakkhitÈ 
ÒÈtirakkhitÈ gottarakkhitÈ dhammarakkhitÈ sasÈmikÈ saparidaÓÉÈ antamaso 
mÈlÈguÄaparikkhittÈpi, tathÈr|pÈsu na cÈrittaÑ ÈpajjitÈ hoti. EvaÑ kho 
Cunda tividhaÑ kÈyena soceyyaÑ hoti. 

 KathaÒca Cunda catubbidhaÑ vÈcÈya soceyyaÑ hoti? Idha Cunda 
ekacco musÈvÈdaÑ pahÈya musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, sabhaggato vÈ 
parisaggato vÈ ÒÈtimajjhagato vÈ p|gamajjhagato vÈ rÈjakulamajjhagato vÈ 
abhinÊto sakkhipuÔÔho “ehambho purisa yaÑ jÈnÈsi, taÑ vadehÊ”ti, so ajÈnaÑ 
vÈ Èha “na jÈnÈmÊ”ti, jÈnaÑ vÈ Èha “jÈnÈmÊ”ti, apassaÑ vÈ Èha “na 
passÈmÊ”ti, passaÑ vÈ Èha “passÈmÊ”ti, iti attahetu vÈ parahetu vÈ 
ÈmisakiÒcikkhahetu vÈ na sampajÈnamusÈ bhÈsitÈ hoti. 

 PisuÓaÑ vÈcaÑ pahÈya pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, na ito sutvÈ 
amutra akkhÈtÈ imesaÑ bhedÈya, na amutra vÈ sutvÈ imesaÑ akkhÈtÈ 
am|saÑ bhedÈya. Iti bhinnÈnaÑ vÈ sandhÈtÈ sahitÈnaÑ vÈ anuppadÈtÈ, 
samaggÈrÈmo samaggarato samagganandÊ samaggakaraÓiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ 
hoti. 

 PharusaÑ vÈcaÑ pahÈya pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, yÈ sÈ vÈcÈ 
nelÈ kaÓÓasukhÈ pemanÊyÈ hadaya~gamÈ porÊ bahujanakantÈ 
bahujanamanÈpÈ, tathÈr|piÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. 

 SamphappalÈpaÑ pahÈya samphappalÈpÈ paÔivirato hoti, kÈlavÈdÊ 
bh|tavÈdÊ atthavÈdÊ dhammavÈdÊ vinayavÈdÊ nidhÈnavatiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ 
hoti kÈlena sÈpadesaÑ pariyantavatiÑ atthasaÑhitaÑ. EvaÑ kho Cunda 
catubbidhaÑ vÈcÈya soceyyaÑ hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. TaÑ nÈdinnaÑ (Ka-SÊ, Ma 1. 357 piÔÔhepi) 
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 KathaÒca Cunda tividhaÑ manasÈ soceyyaÑ hoti? Idha Cunda ekacco 
anabhijjhÈlu hoti, yaÑ taÑ parassa paravitt|pakaraÓaÑ, taÑ anabhijjhitÈ 
hoti “aho vata yaÑ parassa taÑ mamassÈ”ti. 

 AbyÈpannacitto hoti appaduÔÔhamanasa~kappo “ime sattÈ averÈ hontu1 
abyÈpajjÈ anÊghÈ, sukhÊ attÈnaÑ pariharant|”ti. 

 SammÈdiÔÔhiko hoti aviparÊtadassano, “atthi dinnaÑ, atthi yiÔÔhaÑ atthi 
hutaÑ, atthi sukaÔadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko, atthi ayaÑ loko, 
atthi paro loko, atthi mÈtÈ, atthi pitÈ, atthi sattÈ opapÈtikÈ, atthi loke 
samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ sammÈpaÔipannÈ, ye imaÒca lokaÑ paraÒca 
lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. EvaÑ kho Cunda tividhaÑ 
manasÈ soceyyaÑ hoti. 

 Ime kho Cunda dasa kusalakammapathÈ. Imehi kho Cunda dasahi 
kusalehi kammapathehi samannÈgato kÈlasseva uÔÔhahantova sayanamhÈ 
pathaviÑ cepi Èmasati, suciyeva hoti. No cepi pathaviÑ Èmasati, suciyeva 
hoti. 

 AllÈni cepi gomayÈni Èmasati, suciyeva hoti. No cepi allÈni gomayÈni 
Èmasati, suciyeva hoti. 

 HaritÈni cepi tiÓÈni Èmasati, suciyeva hoti. No cepi haritÈni tiÓÈni 
Èmasati, suciyeva hoti. 

 AggiÑ cepi paricarati, suciyeva hoti. No cepi aggiÑ paricarati, 
suciyeva hoti. 

 PaÒcaliko cepi ÈdiccaÑ namassati, suciyeva hoti. No cepi paÒjaliko 
ÈdiccaÑ namassati, suciyeva hoti. 

 SÈyatatiyakaÑ cepi udakaÑ orohati, suciyeva hoti. No cepi 
sÈyatatiyakaÑ udakaÑ orohati, suciyeva hoti. TaÑ kissa hetu? Ime Cunda 
dasa kusalakammapathÈ sucÊyeva honti sucikaraÓÈ ca. 
______________________________________________________________ 
 1. IdaÑ padaÑ SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi, tathÈ Ma 1. 358 piÔÔhÈdÊsupi. 
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 ImesaÑ pana Cunda dasannaÑ kusalÈnaÑ kammapathÈnaÑ 
samannÈgamanahetu devÈ paÒÒÈyanti, manussÈ paÒÒÈyanti, yÈ vÈ panaÒÒÈpi 
kÈci sugatiyoti1. 

 EvaÑ vutte Cundo kammÈraputto BhagavantaÑ etadavoca 
“abhikkantaÑ bhante -pa- upÈsakaÑ maÑ bhante BhagavÈ dhÈretu ajjatagge 
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti.  . DasamaÑ. 
 

11. JÈÓussoÓisutta 

 177. 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– 

 Mayamassu bho Gotama brÈhmaÓÈ nÈma dÈnÈni dema, saddhÈni 
karoma “idaÑ dÈnaÑ petÈnaÑ ÒÈtisÈlohitÈnaÑ upakappatu, idaÑ dÈnaÑ 
petÈ ÒÈtisÈlohitÈ paribhuÒjant|”ti. Kacci taÑ bho Gotama dÈnaÑ petÈnaÑ 
ÒÈtisÈlohitÈnaÑ upakappati, kacci te petÈ ÒÈtisÈlohitÈ taÑ dÈnaÑ 
paribhuÒjantÊti. ®hÈne kho brÈhmaÓa upakappati, no aÔÔhÈneti. 

 KatamaÑ pana bho2 Gotama ÔhÈnaÑ, katamaÑ aÔÔhÈnanti. Idha 
brÈhmaÓa ekacco pÈÓÈtipÈtÊ hoti, adinnÈdÈyÊ hoti, kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, 
musÈvÈdÊ hoti, pisuÓavÈco hoti, pharusavÈco hoti, samphappalÈpÊ hoti, 
abhijjhÈlu hoti, byÈpannacitto hoti, micchÈdiÔÔhiko hoti. So kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ nirayaÑ upapajjati. Yo nerayikÈnaÑ sattÈnaÑ ÈhÈro, tena so 
tattha yÈpeti, tena so tattha tiÔÔhati. Idampi3 kho brÈhmaÓa aÔÔhÈnaÑ, yattha 
Ôhitassa taÑ dÈnaÑ na upakappati. 

 Idha pana brÈhmaÓa ekacco pÈÓÈtipÈtÊ -pa- micchÈdiÔÔhiko hoti. So 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ tiracchÈnayoniÑ upapajjati. Yo 
tiracchÈnayonikÈnaÑ sattÈnaÑ ÈhÈro, tena so tattha yÈpeti, 
______________________________________________________________ 
 1. Sugati hotÊti (SyÈ), sugati hoti (Ka) 
 2. KatamaÒca pana bho (SÊ, I) katamaÑ (SyÈ) 3. IdaÑ (SyÈ) 
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tena so tattha tiÔÔhati. Idampi kho brÈhmaÓa aÔÔhÈnaÑ, yattha Ôhitassa taÑ 
dÈnaÑ na upakappati. 

 Idha pana brÈhmaÓa ekacco pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ 
paÔivirato hoti, kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, 
pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, 
samphappalÈpÈ paÔivirato hoti, anabhijjhÈlu hoti, abyÈpannacitto hoti, 
sammÈdiÔÔhiko hoti. So kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ manussÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjati. Yo manussÈnaÑ ÈhÈro, tena so tattha yÈpeti, tena so 
tattha tiÔÔhati. Idampi kho brÈhmaÓa aÔÔhÈnaÑ, yattha Ôhitassa taÑ dÈnaÑ na 
upakappati. 

 Idha pana brÈhmaÓa ekacco pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti -pa- 
sammÈdiÔÔhiko hoti. So kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ devÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjati. Yo devÈnaÑ ÈhÈro, tena so tattha yÈpeti, tena so tattha tiÔÔhati. 
Idampi brÈhmaÓa aÔÔhÈnaÑ, yattha Ôhitassa taÑ dÈnaÑ upakappati. 

 Idha pana brÈhmaÓa ekacco pÈÓÈtipÈtÊ hoti -pa- micchÈdiÔÔhiko hoti. So 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ pettivisayaÑ upapajjati. Yo pettivesayikÈnaÑ 
sattÈnaÑ ÈhÈro, tena so tattha yÈpeti, tena so tattha tiÔÔhati. YaÑ vÈ panassa 

ito anuppavecchanti mittÈmaccÈ vÈ ÒÈtisÈlohitÈ vÈ1, tena so tattha yÈpeti, 
tena so tattha tiÔÔhati. IdaÑ kho brÈhmaÓa ÔhÈnaÑ, yattha Ôhitassa taÑ dÈnaÑ 
upakappatÊti. 

 Sace pana bho Gotama so peto ÒÈtisÈlohito taÑ ÔhÈnaÑ anupapanno 
hoti, ko taÑ dÈnaÑ paribhuÒjatÊti. AÒÒepissa brÈhmaÓa petÈ ÒÈtisÈlohitÈ 
taÑ ÔhÈnaÑ upapannÈ honti, te taÑ dÈnaÑ paribhuÒjantÊti. 

 Sace pana bho Gotama so ceva peto ÒÈtisÈlohito taÑ ÔhÈnaÑ 
anupapanno hoti, aÒÒepissa ÒÈtisÈlohitÈ petÈ 
______________________________________________________________ 
 1. MittÈ vÈ amaccÈ vÈ ÒÈtÊ vÈ sÈlohitÈ vÈ (SÊ, I) 
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taÑ ÔhÈnaÑ anupapannÈ honti, ko taÑ dÈnaÑ paribhuÒjatÊti. AÔÔhÈnaÑ kho 
etaÑ brÈhmaÓa anavakÈso, yaÑ taÑ ÔhÈnaÑ vivittaÑ assa iminÈ dÊghena 
addhunÈ yadidaÑ petehi ÒÈtisÈlohitehi. Api ca brÈhmaÓa dÈyakopi 
anipphaloti. 

 AÔÔhÈnepi bhavaÑ Gotamo parikappaÑ vadatÊti. AÔÔhÈnepi kho ahaÑ 
brÈhmaÓa parikappaÑ vadÈmi. Idha brÈhmaÓa ekacco pÈÓÈtipÈtÊ hoti, 
adinnÈdÈyÊ hoti, kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, musÈvÈdÊ hoti, pisuÓavÈco hoti, 
pharusavÈco hoti, samphappalÈpÊ hoti, abhijjhÈlu hoti, byÈpannacitto hoti, 
micchÈdiÔÔhiko hoti, so dÈtÈ hoti samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ annaÑ 
pÈnaÑ vatthaÑ yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ, so 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ hatthÊnaÑ sahabyataÑ upapajjati, so tattha 

lÈbhÊ hoti annassa pÈnassa mÈlÈnÈnÈla~kÈrassa1. 

 YaÑ kho brÈhmaÓa idha pÈÓÈtipÈtÊ adinnÈdÈyÊ kÈmesumicchÈcÈrÊ 
musÈvÈdÊ pisuÓavÈco pharusavÈco samphappalÈpÊ abhijjhÈlu byÈpannacitto 
micchÈdiÔÔhiko, tena so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ hatthÊnaÑ sahabyataÑ 
upapajjati. YaÒca kho so dÈtÈ hoti samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ annaÑ 
pÈnaÑ vatthaÑ yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ, tena 
so tattha lÈbhÊ hoti annassa pÈnassa mÈlÈnÈnÈla~kÈrassa. 

 Idha pana brÈhmaÓa ekacco pÈÓÈtipÈtÊ hoti -pa- micchÈdiÔÔhiko hoti. So 
dÈtÈ hoti samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ annaÑ pÈnaÑ vatthaÑ yÈnaÑ 
mÈlÈgandhavilepanaÑ seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ, so kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ assÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati -pa- gunnaÑ sahabyataÑ upapajjati 

-pa- kukkurÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati2. So tattha lÈbhÊ hoti annassa 
pÈnassa mÈlÈnÈnÈla~kÈrassa. 
______________________________________________________________ 
  1. MÈlÈgandhavilepanassa nÈnÈla~kÈrassa (Ka) 
 2. “KukkurÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊ”ti ayaÑ vÈro kesuci SÊhaÄapotthakesu na 

dissatÊti I~galisapotthake adholipi. TaÑ dasavÈragaÓanÈya sameti. 
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 YaÑ kho brÈhmaÓa idha pÈÓÈtipÈtÊ -pa- micchÈdiÔÔhiko. Tena so 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ kukkurÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. YaÒca 
kho so dÈtÈ hoti samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ annaÑ pÈnaÑ vatthaÑ 
yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ, tena so tattha lÈbhÊ 
hoti annassa pÈnassa mÈlÈnÈnÈla~kÈrassa. 

 Idha pana brÈhmaÓa ekacco pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti -pa- 
sammÈdiÔÔhiko hoti. So dÈtÈ hoti samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ annaÑ 
pÈnaÑ vatthaÑ yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ, so 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ manussÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. So tattha 
lÈbhÊ hoti mÈnusakÈnaÑ paÒcannaÑ kÈmaguÓÈnaÑ. 

 YaÑ kho brÈhmaÓa idha pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti -pa- sammÈdiÔÔhiko. 
Tena so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ manussÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. 
YaÒca kho so dÈtÈ hoti samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ annaÑ pÈnaÑ 
vatthaÑ yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ, tena so 
tattha lÈbhÊ hoti mÈnusakÈnaÑ paÒcannaÑ kÈmaguÓÈnaÑ. 

 Idha pana brÈhmaÓa ekacco pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti -pa- 
sammÈdiÔÔhiko hoti. So dÈtÈ hoti samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ annaÑ 
pÈnaÑ vatthaÑ yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ, so 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. So tattha 
lÈbhÊ hoti dibbÈnaÑ paÒcannaÑ kÈmaguÓÈnaÑ. 

 YaÑ kho brÈhmaÓa idha pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti -pa- sammÈdiÔÔhiko. 
Tena so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. 
YaÒca kho so dÈtÈ hoti samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ annaÑ pÈnaÑ 
vatthaÑ yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ, tena so 
tattha lÈbhÊ hoti dibbÈnaÑ paÒcannaÑ kÈmaguÓÈnaÑ, api ca brÈhmaÓa 
dÈyakopi anipphaloti. 

 AcchariyaÑ bho Gotama, abbhutaÑ bho Gotama, yÈvaÒcidaÑ bho 
Gotama alameva dÈnÈni dÈtuÑ, alaÑ saddhÈni kÈtuÑ. Yatra hi nÈma
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dÈyakopi anipphaloti. EvametaÑ brÈhmaÓa1, dÈyakopi hi brÈhmaÓa 
anipphaloti.  

 AbhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ 
maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti.  . 
EkÈdasamaÑ. 
 

JÈÓussoÓivaggo2 dutiyo. 
_____ 

 
(18) 3. SÈdhuvagga 

 
1. SÈdhusutta 

 178. * SÈdhuÒca vo bhikkhave desessÈmi asÈdhuÒca, taÑ suÓÈtha 
sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| 
Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 KatamaÒca bhikkhave asÈdhu? PÈÓÈtipÈto adinnÈdÈnaÑ 
kÈmesumicchÈcÈro musÈvÈdo pisuÓÈ vÈcÈ pharusÈ vÈcÈ samphappalÈpo 
abhijjhÈ byÈpÈdo micchÈdiÔÔhi. IdaÑ vuccati bhikkhave asÈdhu. 

 KatamaÒca bhikkhave sÈdhu? PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ adinnÈdÈnÈ 
veramaÓÊ kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓÊ musÈvÈdÈ veramaÓÊ pisuÓÈya vÈcÈya 
veramaÓÊ pharusÈya vÈcÈya veramaÓÊ samphappalÈpÈ veramaÓÊ anabhijjhÈ 
abyÈpÈdo sammÈdiÔÔhi. IdaÑ vuccati bhikkhave sÈdh|ti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Ariyadhammasutta 

 179. AriyadhammaÒca vo bhikkhave desessÈmi anariyadhammaÒca, 
taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave anariyo dhammo? PÈÓÈtipÈto -pa- 
micchÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave anariyo dhammo. 

 Katamo ca bhikkhave ariyo dhammo? PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ -pa- 
sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave ariyo dhammoti.  . DutiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. EvametaÑ brÈhmaÓa evametaÑ brÈhmaÓa (SÊ, SyÈ) 2. Yamakavaggo (Ka) 
 * HeÔÔhÈ 453 piÔÔhepi. 
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3. Kusalasutta 

 180. KusalaÒca vo bhikkhave desessÈmi akusalaÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. 
KatamaÒca bhikkhave akusalaÑ? PÈÓÈtipÈto -pa- micchÈdiÔÔhi. IdaÑ vuccati 
bhikkhave akusalaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave kusalaÑ? PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ -pa- sammÈdiÔÔhi. 
IdaÑ vuccati bhikkhave kusalanti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Atthasutta 

 181. AtthaÒca vo bhikkhave desessÈmi anatthaÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. 
Katamo ca bhikkhave anattho? PÈÓÈtipÈto -pa- micchÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati 
bhikkhave anattho. 

 Katamo ca bhikkhave attho? PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ -pa- sammÈdiÔÔhi. 
AyaÑ vuccati bhikkhave atthoti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Dhammasutta 

 182. DhammaÒca vo bhikkhave desessÈmi adhammaÒca, taÑ suÓÈtha 
-pa-. Katamo ca bhikkhave adhammo? PÈÓÈtipÈto -pa- micchÈdiÔÔhi. AyaÑ 
vuccati bhikkhave adhammo. 

 Katamo ca bhikkhave dhammo? PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ -pa- sammÈdiÔÔhi. 
AyaÑ vuccati bhikkhave dhammoti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Œsavasutta 

 183. SÈsavaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi anÈsavaÒca, taÑ 
suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave sÈsavo dhammo? PÈÓÈtipÈto -pa- 
micchÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave sÈsavo dhammo. 

 Katamo ca bhikkhave anÈsavo dhammo? PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ -pa- 
sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave anÈsavo dhammoti.  . ChaÔÔhaÑ. 
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7. Vajjasutta 

 184. SÈvajjaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi anavajjaÒca, taÑ 
suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave sÈvajjo dhammo? PÈÓÈtipÈto -pa- 
micchÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave sÈvajjo dhammo. 

 Katamo ca bhikkhave anavajjo dhammo? PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ -pa- 
sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave anavajjo dhammoti.  . SattamaÑ. 
 

8. TapanÊyasutta 

 185. TapanÊyaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi atapanÊyaÒca, taÑ 
suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave tapanÊyo dhammo? PÈÓÈtipÈto -pa- 
micchÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave tapanÊyo dhammo. 

 Katamo ca bhikkhave atapanÊyo dhammo? PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ -pa- 
sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave atapanÊyo dhammoti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. ŒcayagÈmisutta 

 186. ŒcayagÈmiÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi 
apacayagÈmiÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave ÈcayagÈmÊ 
dhammo? PÈÓÈtipÈto -pa- micchÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave ÈcayagÈmÊ 
dhammo. 

 Katamo ca bhikkhave apacayagÈmÊ dhammo? PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ -pa- 
sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave apacayagÈmÊ dhammoti.  . 
NavamaÑ. 
 

10. Dukkhudrayasutta 

 187. DukkhudrayaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi 
sukhudrayaÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave dukkhudrayo 
dhammo? PÈÓÈtipÈto -pa- micchÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave 
dukkhudrayo dhammo. 

 Katamo ca bhikkhave sukhudrayo dhammo? PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ -pa- 
sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave sukhudrayo dhammoti.  . DasamaÑ.
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11. VipÈkasutta  

 188. DukkhavipÈkaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi 
sukhavipÈkaÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave dukkhavipÈko 
dhammo? PÈÓÈtipÈto -pa- micchÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave 
dukkhavipÈko dhammo. 

 Katamo ca bhikkhave sukhavipÈko dhammo? PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ -pa- 
sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave sukhavipÈko dhammoti.  . 
EkÈdasamaÑ. 
 

SÈdhuvaggo tatiyo. 
_____ 

 
(19) 4. Ariyamaggavagga 

 
1. Ariyamaggasutta 

 189. AriyamaggaÒca vo bhikkhave desessÈmi anariyamaggaÒca, taÑ 
suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave anariyo maggo? PÈÓÈtipÈto -pa- 
micchÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave anariyo maggo. 

 Katamo ca bhikkhave ariyo maggo? PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ -pa- 
sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave ariyo maggoti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. KaÓhamaggasutta 

 190. KaÓhamaggaÒca vo bhikkhave desessÈmi sukkamaggaÒca, taÑ 
suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave kaÓho maggo? PÈÓÈtipÈto -pa- 
micchÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave kaÓho maggo. 

 Katamo ca bhikkhave sukko maggo? PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ -pa- 
sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave sukko maggoti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Saddhammasutta 

 191. SaddhammaÒca vo bhikkhave desessÈmi asaddhammaÒca, taÑ 
suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave asaddhammo? PÈÓÈtipÈto -pa- 
micchÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave asaddhammo. 
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 Katamo ca bhikkhave saddhammo? PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ -pa- 
sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave saddhammoti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Sappurisadhammasutta 

 192. SappurisadhammaÒca vo bhikkhave desessÈmi 
asappurisadhammaÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave 
asappurisadhammo? PÈÓÈtipÈto -pa- micchÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave 
asappurisadhammo. 

 Katamo ca bhikkhave sappurisadhammo? PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ -pa- 
sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave sappurisadhammoti.  . CatutthaÑ. 
 

5. UppÈdetabbadhammasutta 

 193. UppÈdetabbaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi na 
uppÈdetabbaÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave na uppÈdetabbo 
dhammo? PÈÓÈtipÈto -pa- micchÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave na 
uppÈdetabbo dhammo. 

 Katamo ca bhikkhave uppÈdetabbo dhammo? PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ -pa- 
sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave uppÈdetabbo dhammoti.  . 
PaÒcamaÑ. 
 

6. Œsevitabbadhammasutta 

 194. ŒsevitabbaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi nÈsevitabbaÒca, 
taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave nÈsevitabbo dhammo? PÈÓÈtipÈto 
-pa- micchÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave nÈsevitabbo dhammo. 

 Katamo ca bhikkhave Èsevitabbo dhammo? PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ -pa- 
sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave Èsevitabbo dhammoti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. BhÈvetabbadhammasutta 

 195. BhÈvetabbaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi na 
bhÈvetabbaÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave na bhÈvetabbo 
dhammo? 

 



 (19) 4. Ariyamaggavagga 487 

PÈÓÈtipÈto -pa- micchÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave na bhÈvetabbo 
dhammo. 

 Katamo ca bhikkhave bhÈvetabbo dhammo? PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ -pa- 
sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave bhÈvetabbo dhammoti.  . SattamaÑ. 
 

8. BahulÊkÈtabbasutta 

 196. BahulÊkÈtabbaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi na 
bahulÊkÈtabbaÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave na bahulÊkÈtabbo 
dhammo? PÈÓÈtipÈto -pa- micchÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave na 
bahulÊkÈtabbo dhammo. 

 Katamo ca bhikkhave bahulÊkÈtabbo dhammo? PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ 
-pa- sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave bahulÊkÈtabbo dhammoti.  . 
AÔÔhamaÑ. 
 

9. Anussaritabbasutta 

 197. AnussaritabbaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi 
nÈnussaritabbaÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave nÈnussaritabbo 
dhammo? PÈÓÈtipÈto -pa- micchÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave 
nÈnussaritabbo dhammo. 

 Katamo ca bhikkhave anussaritabbo dhammo? PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ -pa- 
sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave anussaritabbo dhammoti.  . 
NavamaÑ. 
 

10. SacchikÈtabbasutta 

 198. SacchikÈtabbaÒca vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi na 
sacchikÈtabbaÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. Katamo ca bhikkhave na sacchikÈtabbo 
dhammo? PÈÓÈtipÈto -pa- micchÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave na 
sacchikÈtabbo dhammo.
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 Katamo ca bhikkhave sacchikÈtabbo dhammo? PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ 
-pa- sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati bhikkhave sacchikÈtabbo dhammoti.  . 
DasamaÑ. 
 

Ariyamaggavaggo catuttho. 
_____ 

 
(20) 5. Aparapuggalavagga 

 
NasevitabbÈdisuttÈni 

 199. Dasahi bhikkhave dhammehi samannÈgato puggalo na sevitabbo. 
Katamehi dasahi? PÈÓÈtipÈtÊ hoti, adinnÈdÈyÊ hoti, kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, 
musÈvÈdÊ hoti, pisuÓavÈco hoti, pharusavÈco hoti, samphappalÈpÊ hoti, 
abhijjhÈlu hoti, byÈpannacitto hoti, micchÈdiÔÔhiko hoti. Imehi kho 
bhikkhave dasahi dhammehi samannÈgato puggalo na sevitabbo. 

 Dasahi bhikkhave dhammehi samannÈgato puggalo sevitabbo. Katamehi 
dasahi? PÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, 
kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, pisuÓÈya 
vÈcÈya paÔivirato hoti, pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, samphappalÈpÈ 
paÔivirato hoti, anabhijjhÈlu hoti, abyÈpannacitto hoti, sammÈdiÔÔhiko hoti. 
Imehi kho bhikkhave dasahi dhammehi samannÈgato puggalo sevitabbo. (1) 
 
 200-209. Dasahi bhikkhave dhammehi samannÈgato puggalo na 
bhajitabbo -pa-. Bhajitabbo. Na payirupÈsitabbo. PayirupÈsitabbo. Na pujjo 
hoti. Pujjo hoti. Na pÈsaÑso hoti. PÈsaÑso hoti. AgÈravo hoti. GÈravo hoti. 
Appatisso hoti. Sappatisso hoti. Na ÈrÈdhako hoti. ŒrÈdhako hoti. Na 
visujjhati. Visujjhati. MÈnaÑ nÈdhibhoti1. MÈnaÑ adhibhoti. PaÒÒÈya na 
vaÉÉhati. PaÒÒÈya vaÉÉhati -pa-. (2-11) 
______________________________________________________________ 
 1. NÈbhibhoti (SÊ) heÔÔhÈ 458 piÔÔhepi. 
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 210. Dasahi bhikkhave dhammehi samannÈgato puggalo bahuÑ 
apuÒÒaÑ pasavati. BahuÑ puÒÒaÑ pasavati. Katamehi dasahi? PÈÓÈtipÈtÈ 
paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato 
hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, pharusÈya 
vÈcÈya paÔivirato hoti, samphappalÈpÈ paÔivirato hoti, anabhijjhÈlu hoti, 
abyÈpannacitto hoti, sammÈdiÔÔhiko hoti. Imehi kho bhikkhave dasahi 
dhammehi samannÈgato puggalo bahuÑ puÒÒaÑ pasavatÊti. (12) 
 

Aparapuggalavaggo paÒcamo. 
 
 

Catuttho paÓÓÈsako samatto.
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(21) 1. KarajakÈyavagga 

 

1. PaÔhamanirayasaggasutta 

 211. Dasahi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto 

evaÑ niraye. Katamehi dasahi? Idha bhikkhave ekacco pÈÓÈtipÈtÊ hoti, 

luddo lohitapÈÓi hatapahate niviÔÔho, adayÈpanno sabbapÈÓabh|tesu1. 

 AdinnÈdÈyÊ hoti, yaÑ taÑ parassa paravitt|pakaraÓaÑ gÈmagataÑ vÈ 

araÒÒagataÑ vÈ, taÑ adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdÈtÈ hoti. 

 KÈmesu micchÈcÈrÊ hoti, yÈ tÈ mÈturakkhitÈ piturakkhitÈ 

mÈtÈpiturakkhitÈ bhÈturakkhitÈ bhaginirakkhitÈ ÒÈtirakkhitÈ gottarakkhitÈ 

dhammarakkhitÈ sasÈmikÈ saparidaÓÉÈ antamaso mÈlÈguÄaparikkhittÈpi, 

tathÈr|pÈsu cÈrittaÑ ÈpajjitÈ hoti. 

 MusÈvÈdÊ hoti, sabhaggato vÈ parisaggato vÈ ÒÈtimajjhagato vÈ 

p|gamajjhagato vÈ rÈjakulamajjhagato vÈ abhinÊto sakkhipuÔÔho “ehambho 

purisa yaÑ jÈnÈsi, taÑ vadehÊ”ti, so ajÈnaÑ vÈ Èha “jÈnÈmÊ”ti, jÈnaÑ vÈ Èha 

“na jÈnÈmÊ”ti, apassaÑ vÈ Èha “passÈmÊ”ti, passaÑ vÈ Èha “na passÈmÊ”ti, iti 

attahetu vÈ parahetu vÈ ÈmisakiÒcikkhahetu vÈ sampajÈnamusÈ bhÈsitÈ hoti. 

 PisuÓavÈco hoti, ito sutvÈ amutra akkhÈtÈ imesaÑ bhedÈya, amutra vÈ 

sutvÈ imesaÑ akkhÈtÈ am|saÑ bhedÈya. Iti samaggÈnaÑ vÈ bhettÈ 

bhinnÈnaÑ vÈ anuppadÈtÈ, vaggÈrÈmo vaggarato vagganandÊ vaggakaraÓiÑ 

vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. 

 PharusavÈco hoti, yÈ sÈ vÈcÈ aÓÉakÈ kakkasÈ parakaÔukÈ parÈbhisajjanÊ 

kodhasÈmantÈ asamÈdhisaÑvattanikÈ, tathÈr|piÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. 

______________________________________________________________ 
 1. Natthettha pÈÔhabhedo. 
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 SamphappalÈpÊ hoti, akÈlavÈdÊ abh|tavÈdÊ anatthavÈdÊ adhammavÈdÊ 
avinayavÈdÊ anidhÈnavatiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti akÈlena anapadesaÑ 
apariyantavatiÑ anatthasaÑhitaÑ. 

 AbhijjhÈlu hoti, yaÑ taÑ parassa paravitt|pakaraÓaÑ, taÑ abhijjhÈtÈ 
hoti “aho vata yaÑ parassa, taÑ mama assÈ”ti. 

 ByÈpannacitto hoti paduÔÔhamanasa~kappo “ime sattÈ haÒÒantu vÈ 
bajjhantu vÈ ucchijjantu vÈ vinassantu vÈ mÈ vÈ ahesun”ti. 

 MicchÈdiÔÔhiko hoti viparÊtadassano “natthi dinnaÑ, natthi yiÔÔhaÑ, 
natthi hutaÑ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko, natthi 
ayaÑ loko, natthi paro loko, natthi mÈtÈ, natthi pitÈ, natthi sattÈ opapÈtikÈ, 
natthi loke samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ sammÈpaÔipannÈ, ye imaÒca 
lokaÑ paraÒca lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. Imehi kho 
bhikkhave dasahi dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ 
niraye. 

 Dasahi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ 
sagge. Katamehi dasahi? Idha bhikkhave ekacco pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya 
pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, nihitadaÓÉo nihitasattho lajjÊ dayÈpanno 
sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ viharati. 

 AdinnÈdÈnaÑ pahÈya adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, yaÑ taÑ parassa 
paravitt|pakaraÓaÑ gÈmagataÑ vÈ araÒÒagataÑ vÈ, na taÑ adinnaÑ 
theyyasa~khÈtaÑ ÈdÈtÈ hoti. 

 KÈmesumicchÈcÈraÑ pahÈya kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, yÈ tÈ 
mÈturakkhitÈ -pa- antamaso mÈlÈguÄaparikkhittÈpi, tathÈr|pÈsu na cÈrittaÑ 
ÈpajjitÈ hoti. 

 MusÈvÈdaÑ pahÈya musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, sabhaggato vÈ 
parisaggato vÈ ÒÈtimajjhagato vÈ p|gamajjhagato vÈ rÈjakulamajjhagato vÈ 
abhinÊto sakkhipuÔÔho “ehambho purisa yaÑ jÈnÈsi taÑ vadehÊ”ti. So ajÈnaÑ 
vÈ Èha “na jÈnÈmÊ”ti, jÈnaÑ vÈ Èha “jÈnÈmÊ”ti, apassaÑ vÈ Èha “na 
passÈmÊ”ti, passaÑ vÈ Èha “passÈmÊ”ti, iti attahetu vÈ parahetu vÈ 
ÈmisakiÒcikkhahetu vÈ na sampajÈnamusÈ bhÈsitÈ hoti. 
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 PisuÓavÈcaÑ pahÈya pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, na ito sutvÈ 
amutra akkhÈtÈ imesaÑ bhedÈya, amutra vÈ sutvÈ imesaÑ akkhÈtÈ am|saÑ 
bhedÈya, iti bhinnÈnaÑ vÈ sandhÈtÈ sahitÈnaÑ vÈ anuppadÈtÈ, samaggÈrÈmo 
samaggarato samagganandÊ samaggakaraÓiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. 

 PharusavÈcaÑ pahÈya pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, yÈ sÈ vÈcÈ nelÈ 
kaÓÓasukhÈ pemanÊyÈ hadaya~gamÈ porÊ bahujanakantÈ bahujanamanÈpÈ, 
tathÈr|piÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. 

 SamphappalÈpaÑ pahÈya samphappalÈpÈ paÔivirato hoti, kÈlavÈdÊ 
bh|tavÈdÊ atthavÈdÊ dhammavÈdÊ vinayavÈdÊ nidhÈnavatiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ 
hoti kÈlena sÈpadesaÑ pariyantavatiÑ atthasaÑhitaÑ. 

 AnabhijjhÈlu hoti, yaÑ taÑ parassa paravitt|pakaraÓaÑ, taÑ 
anabhijjhÈtÈ hoti “aho vata yaÑ parassa, taÑ mama assÈ”ti. 

 AbyÈpannacitto hoti appaduÔÔhamanasa~kappo “ime sattÈ averÈ hontu 
abyÈpajjÈ anÊghÈ, sukhÊ attÈnaÑ pariharant|”ti. 

 SammÈdiÔÔhiko hoti aviparÊtadassano “atthi dinnaÑ, atthi yiÔÔhaÑ, atthi 
hutaÑ, atthi sukaÔa dukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko, atthi ayaÑ loko, 
atthi paro loko, atthi mÈtÈ, atthi pitÈ, atthi sattÈ, opapÈtikÈ, atthi loke 
samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ sammÈpaÔipannÈ, ye imaÒca lokaÑ paraÒca 
lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. Imehi kho bhikkhave dasahi 
dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ saggeti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Dutiyanirayasaggasutta 

 212. Dasahi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto 
evaÑ niraye. Katamehi dasahi? Idha bhikkhave ekacco pÈÓÈtipÈtÊ hoti, 
luddo lohitapÈÓi hatapahate niviÔÔho, adayÈpanno sabbapÈÓabh|tesu. 

 AdinnÈdÈyÊ hoti. KÈmesumicchÈcÈrÊ hoti. MusÈvÈdÊ hoti. PisuÓavÈco 
hoti. PharusavÈco hoti. SamphalÈpÊ hoti.  
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abhijjhÈlu hoti. ByÈpannacitto hoti. MicchÈdiÔÔhiko hoti viparÊtadassano 
“natthi dinnaÑ -pa- sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. Imehi kho 
bhikkhave dasahi dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ 
niraye. 

 Dasahi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ 
sagge. Katamehi dasahi? Idha bhikkhave ekacco pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya 
pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, nihitadaÓÉo nihitasattho lajjÊ dayÈpanno 
sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ viharati. 

 AdinnÈdÈnaÑ pahÈya adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti. KÈmesumicchÈcÈraÑ 
pahÈya kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti. MusÈvÈdaÑ pahÈya musÈvÈdÈ 
paÔivirato hoti. PisuÓaÑ vÈcaÑ pahÈya pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti. 
PharusaÑ vÈcaÑ pahÈya pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti. SamphappalÈpaÑ 
pahÈya samphappalÈpÈ paÔivirato hoti. AnabhijjhÈlu hoti. AbyÈpannacitto 
hoti. SammÈdiÔÔhiko hoti aviparÊtadassano “atthi dinnaÑ -pa- ye imaÒca 
lokaÑ paraÒca lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. Imehi kho 
bhikkhave dasahi dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ 
saggeti.  . DutiyaÑ. 
 

3. MÈtugÈmasutta 

 213. Dasahi bhikkhave dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo yathÈbhataÑ 
nikkhitto evaÑ niraye. Katamehi dasahi? PÈÓÈtipÈtÊ hoti -pa-. AdinnÈdÈyÊ 
hoti. KÈmesumicchÈcÈrÊ hoti. MusÈvÈdÊ hoti. PisuÓavÈco hoti. PharusavÈco 
hoti. SamphappalÈpÊ hoti. AbhijjhÈlu hoti. ByÈpannacitto hoti. 
MicchÈdiÔÔhiko hoti. Imehi kho bhikkhave dasahi dhammehi samannÈgato 
mÈtugÈmo yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye. 

 Dasahi bhikkhave dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo yathÈbhataÑ 
nikkhitto evaÑ sagge. Katamehi dasahi? PÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti -pa-. 
AdinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti. KÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti. MusÈvÈdÈ 
paÔivirato hoti. PisuÓÈya vÈcÈya 
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paÔivirato hoti. PharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti. SamphappalÈpÈ paÔivirato 
hoti. AnabhijjhÈlu hoti. AbyÈpannacitto hoti. SammÈdiÔÔhiko hoti. Imehi kho 
bhikkhave dasahi dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo yathÈbhataÑ nikkhitto 
evaÑ saggeti.  . TatiyaÑ. 
 

4. UpÈsikÈsutta 

 214. Dasahi bhikkhave dhammehi samannÈgatÈ upÈsikÈ yathÈbhataÑ 
nikkhittÈ evaÑ niraye. Katamehi dasahi? PÈÓÈtipÈtinÊ hoti -pa- 
micchÈdiÔÔhikÈ hoti. Imehi kho bhikkhave dasahi dhammehi samannÈgatÈ 
upÈsikÈ yathÈbhataÑ nikkhittÈ evaÑ niraye. 

 Dasahi bhikkhave dhammehi samannÈgatÈ upÈsikÈ yathÈbhataÑ 
nikkhittÈ evaÑsagge. Katamehi dasahi? PÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ hoti -pa- 
sammÈdiÔÔhikÈ hoti, imehi kho bhikkhave dasahi dhammehi samannÈgatÈ 
upÈsikÈ yathÈbhataÑ nikkhittÈ evaÑ sagge.  . CatutthaÑ. 
 

5. VisÈradasutta 

 215. Dasahi bhikkhave dhammehi samannÈgatÈ upÈsikÈ avisÈradÈ 
agÈraÑ ajjhÈvasati. Katamehi dasahi? PÈÓÈtipÈtinÊ hoti, adinnÈdÈyinÊhoti, 
kÈmesumicchÈcÈrinÊ hoti, musÈvÈdinÊ hoti, pisuÓÈ vÈcÈ hoti, pharusavÈcÈ 
hoti, samphappalÈpinÊ hoti, abhijjhÈlunÊ hoti, byÈpannacittÈ hoti, 
micchÈdiÔÔhikÈ hoti. Imehi kho bhikkhave dasahi dhammehi samannÈgatÈ 
upÈsikÈ avisÈradÈ agÈraÑ ajjhÈvasati. 

 Dasahi bhikkhave dhammehi samannÈgatÈ upÈsikÈ visÈradÈ agÈraÑ 
ajjhÈvasati. Katamehi dasahi? PÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ hoti, adinnÈdÈnÈ 
paÔiviratÈ hoti, kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔiviratÈ hoti, musÈvÈdÈ paÔiviratÈ hoti, 
pisuÓÈya vÈcÈya paÔiviratÈ hoti, pharusÈya vÈcÈya paÔiviratÈ hoti, 
samphappalÈpÈ paÔiviratÈ hoti, anabhijjhÈlunÊ hoti, abyÈpannacittÈ hoti, 
sammÈdiÔÔhikÈ hoti. Imehi kho bhikkhave dasahi dhammehi samannÈgatÈ 
upÈsikÈ visÈradÈ agÈraÑ ajjhÈvasatÊti.  . PaÒcamaÑ. 

 



 (21) 1. KarajakÈyavagga 495 

6. SaÑsappanÊyasutta 

 216. SaÑsappanÊyapariyÈyaÑ vo bhikkhave dhammapariyÈyaÑ 
desessÈmi, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ 
bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 Katamo ca bhikkhave saÑsappanÊyapariyÈyo dhammapariyÈyo? 
KammassakÈ bhikkhave sattÈ kammadÈyÈdÈ kammayonÊ kammabandh| 
kammapaÔisaraÓÈ, yaÑ kammaÑ karonti kalyÈÓaÑ vÈ pÈpakaÑ vÈ, tassa 
dÈyÈdÈ bhavanti. 

 Idha bhikkhave ekacco pÈÓÈtipÈtÊ hoti. Luddo lohitapÈÓi hatapahate 
niviÔÔho, adayÈpanno sabbapÈÓabh|tesu. So saÑsappati kÈyena, saÑsappati 
vÈcÈya, saÑsappati manasÈ. Tassa jimhaÑ kÈyakammaÑ hoti, jimhaÑ 
vacÊkammaÑ, jimhaÑ manokammaÑ, jimhÈ gati, jimhupapatti. 

 Jimhagatikassa kho panÈhaÑ bhikkhave jimhupapattikassa dvinnaÑ 
gatÊnaÑ aÒÒataraÑ gatiÑ vadÈmi, ye vÈ ekantadukkhÈ nirayÈ, yÈ vÈ 
saÑsappajÈtikÈ tiracchÈnayoni. KatamÈ ca sÈ bhikkhave saÑsappajÈtikÈ 
tiracchÈnayoni? Ahi vicchikÈ satapadÊ NakulÈ biÄÈrÈ m|sikÈ ul|kÈ, ye vÈ 
panaÒÒepi keci tiracchÈnayonikÈ sattÈ manusse disvÈ saÑsappanti. Iti kho 
bhikkhave bh|tÈ bh|tassa upapatti hoti. YaÑ karoti tena upapajjati, 
upapannamenaÑ phassÈ phusanti. EvamahaÑ bhikkhave kammadÈyÈdÈ 
sattÈti vadÈmi. 

 Idha pana bhikkhave ekacco adinnÈdÈyÊ hoti -pa-. KÈmesumicchÈcÈrÊ 
hoti. MusÈvÈdÊ hoti. PisuÓavÈco hoti. PharusavÈco hoti. SamphappalÈpÊ hoti. 
AbhijjhÈlu hoti. ByÈpannacitto hoti. MicchÈdiÔÔhiko hoti viparÊtadassano 
“natthi dinnaÑ -pa- sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti, so saÑsappati 
kÈyena, saÑsappati vÈcÈya, saÑsappati manasÈ. Tassa jimhaÑ 
kÈyakammaÑ hoti, jimhaÑ vacÊkammaÑ, jimhaÑ manokammaÑ, jimhÈ 
gati, jimhupapatti. 

 Jimhagatikassa kho panÈhaÑ bhikkhave jimhupapattikassa dvinnaÑ 
gatÊnaÑ aÒÒataraÑ gatiÑ vadÈmi, ye vÈ ekantadukkhÈ nirayÈ, yÈ vÈ 
saÑsappajÈtikÈ tiracchÈnayoni. KatamÈ ca sÈ bhikkhave saÑsappajÈtikÈ 
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tiracchÈnayoni? Ahi vicchikÈ satapadÊ NakulÈ biÄÈrÈ m|sikÈ ul|kÈ, ye vÈ 
panaÒÒepi keci tiracchÈnayonikÈ sattÈ manusse disvÈ saÑsappanti. Iti kho 
bhikkhave bh|tÈ bh|tassa upapatti hoti. YaÑ karoti tena upapajjati, 
upapannamenaÑ phassÈ phusanti. EvamahaÑ bhikkhave kammadÈyÈdÈ 
sattÈti vadÈmi. KammassakÈ bhikkhave sattÈ kammadÈyÈdÈ kammayonÊ 
kammabandh| kammapaÔisaraÓÈ, yaÑ kammaÑ karonti kalyÈÓaÑ vÈ 
pÈpakaÑ vÈ, tassa dÈyÈdÈ bhavanti. 

 Idha bhikkhave ekacco pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, 
nihitadaÓÉo nihitasattho lajjÊ dayÈpanno sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ 
viharati. So na saÑsappati kÈyena, na saÑsappati vÈcÈya, na saÑsappati 
manasÈ. Tassa uju kÈyakammaÑ hoti, uju vacÊkammaÑ, uju manokammaÑ, 
uju gati, ujupapatti. 

 Ujugatikassa kho panÈhaÑ bhikkhave ujupapattikassa dvinnaÑ gatÊnaÑ 
aÒÒataraÑ gatiÑ vadÈmi, ye vÈ ekantasukhÈ saggÈ, yÈni vÈ pana tÈni 
uccÈkulÈni khattiyamahÈsÈlakulÈni vÈ brÈhmaÓamahÈsÈlakulÈni vÈ 
gahapatimahÈsÈlakulÈni vÈ aÉÉhÈni mahaddhanÈni mahÈbhogÈni 
pah|tajÈtar|parajatÈni pah|tavitt|pakaraÓÈni pah|tadhanadhaÒÒÈni. Iti kho 
bhikkhave bh|tÈ bh|tassa upapatti hoti, yaÑ karoti tena upapajjati, 
upapannamenaÑ phassÈ phusanti. EvamahaÑ bhikkhave kammadÈyÈdÈ 
sattÈti vadÈmi. 

 Idha pana bhikkhave ekacco adinnÈdÈnaÑ pahÈya adinnÈdÈnÈ paÔivirato 
hoti -pa-. KÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti. MusÈvÈdaÑ pahÈya musÈvÈdÈ 
paÔivirato hoti. PisuÓaÑ vÈcaÑ pahÈya pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti. 
PharusaÑ vÈcaÑ pahÈya pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti. SamphappalÈpaÑ 
pahÈya samphappalÈpÈ paÔivirato hoti. AnabhijjhÈlu hoti. AbyÈpannacitto 
hoti. SammÈdiÔÔhiko hoti aviparÊtadassano “atthi dinnaÑ -pa- ye imaÒca 
lokaÑ paraÒca lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. So na 
saÑsappati kÈyena, na saÑsappati vÈcÈya, na saÑsappati manasÈ. Tassa uju 
kÈyakammaÑ hoti, uju vacÊkammaÑ, uju manokammaÑ, uju gati, 
ujupapatti. 
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 Ujugatikassa kho pana ahaÑ bhikkhave ujupapattikassa dvinnaÑ 
gatÊnaÑ aÒÒataraÑ gatiÑ vadÈmi, ye vÈ ekantasukhÈ saggÈ, yÈni vÈ pana 
tÈni uccÈkulÈni khattiyamahÈsÈlakulÈni vÈ brÈhmaÓamahÈsÈlakulÈni vÈ 
gahapatimahÈsÈlakulÈni vÈ aÉÉhÈni mahaddhanÈni mahÈbhogÈni 
pah|tajÈtar|parajatÈni pah|tavitt|pakaraÓÈni pah|tadhanadhaÒÒÈni. Iti kho 
bhikkhave bh|tÈ bh|tassa upapatti hoti. YaÑ karoti, tena upapajjati, 
upapannamenaÑ phassÈ phusanti. EvamahaÑ bhikkhave kammadÈyÈdÈ 
sattÈti vadÈmi. 

 KammassakÈ bhikkhave sattÈ kammadÈyÈdÈ kammayonÊ kammabandh| 
kammapaÔisaraÓÈ, yaÑ kammaÑ karonti kalyÈÓaÑ vÈ pÈpakaÑ vÈ, tassa 
dÈyÈdÈ bhavanti. AyaÑ kho so bhikkhave saÑsappanÊyapariyÈyo 
dhammapariyÈyoti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. PaÔhamasaÒcetanikasutta 

 217. NÈhaÑ bhikkhave saÒcetanikÈnaÑ kammÈnaÑ katÈnaÑ 
upacitÈnaÑ appaÔisaÑveditvÈ1 byantÊbhÈvaÑ vadÈmi, taÒca kho diÔÔheva 
dhamme upapajje vÈ2 apare vÈ pariyÈye. Na tvevÈhaÑ bhikkhave 
saÒcetanikÈnaÑ kammÈnaÑ katÈnaÑ upacitÈnaÑ appaÔisaÑveditvÈ 
dukkhassantakiriyaÑ vadÈmi. 

 Tatra bhikkhave tividhÈ kÈyakammantasandosabyÈpatti 
akusalasaÒcetanikÈ dukkhudrayÈ dukkhavipÈkÈ3 hoti. CatubbidhÈ 
vacÊkammantasandosabyÈpatti akusalasaÒcetanikÈ dukkhudrayÈ 
dukkhavipÈkÈ hoti. TividhÈ manokammantasandosabyÈpatti 
akusalasaÒcetanikÈ dukkhudrayÈ dukkhavipÈkÈ hoti. 

 KathaÒca bhikkhave tividhÈ kÈyakammantasandosabyÈpatti 
akusalasaÒcetanikÈ dukkhudrayÈ dukkhavipÈkÈ hoti? Idha bhikkhave ekacco 
pÈÓÈtipÈtÊ hoti, luddo lohitapÈÓi hatapahate niviÔÔho, adayÈpanno 
sabbapÈÓabh|tesu. 
______________________________________________________________ 
 1. AppaÔisaÑviditvÈ (SÊ, SyÈ, I) 
 2. UpapajjaÑ vÈ (Ka) AÑ 2. 363 piÔÔhepi passitabbaÑ, upapajja vÈ (Ma 3. 257) 
 3. AkusalaÑ saÒcetanikaÑ dukkhudrayaÑ dukkhavipÈkaÑ (Ka) 
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 AdinnÈdÈyÊ hoti, yaÑ taÑ parassa paravitt|pakaraÓaÑ gÈmagataÑ vÈ 
araÒÒagataÑ vÈ, taÑ adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdÈtÈ hoti. 

 KÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, yÈ tÈ mÈturakkhitÈ -pa- antamaso 
mÈlÈguÄaparikkhittÈpi, tathÈr|pÈsu cÈrittaÑ ÈpajjitÈ hoti. EvaÑ kho 
bhikkhave tividhÈ kÈyakammantasandosabyÈpatti akusalasaÒcetanikÈ 
dukkhudrayÈ dukkhavipÈkÈ hoti. 

 KathaÒca bhikkhave catubbidhÈ vacÊkammantasandosabyÈpatti 
akusalasaÒcetanikÈ dukkhudrayÈ dukkhavipÈkÈ hoti? Idha bhikkhave ekacco 
musÈvÈdÊ hoti, sabhaggato vÈ parisaggato vÈ ÒÈtimajjhagato vÈ 
p|gamajjhagato vÈ rÈjakulamajjhagato vÈ abhinÊto sakkhipuÔÔho “ehambho 
purisa yaÑ jÈnÈsi, taÑ vadehÊ”ti, so ajÈnaÑ vÈ Èha “jÈnÈmÊ”ti, jÈnaÑ vÈ Èha 
“na jÈnÈmÊ”ti, apassaÑ vÈ Èha “passÈmÊ”ti, passaÑ vÈ Èha “na passÈmÊ”ti, iti 
attahetu vÈ parahetu vÈ ÈmisakiÒcikkhahetu vÈ sampajÈnamusÈ bhÈsitÈ hoti. 

 PisuÓavÈco hoti, ito sutvÈ amutra akkhÈtÈ imesaÑ bhedÈya, amutra vÈ 
sutvÈ imesaÑ akkhÈtÈ am|saÑ bhedÈya. Iti samaggÈnaÑ vÈ bhettÈ 
bhinnÈnaÑ vÈ anuppadÈtÈ vaggÈrÈmo vaggarato vagganandÊ vaggakaraÓiÑ 
vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. 

 PharusavÈco hoti, yÈ sÈ vÈcÈ aÓÉakÈ kakkasÈ parakaÔukÈ parÈbhisajjanÊ 
kodhasÈmantÈ asamÈdhisaÑvattanikÈ, tathÈr|piÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. 

 SamphappalÈpÊ hoti, akÈlavÈdÊ abh|tavÈdÊ anatthavÈdÊ adhammavÈdÊ 
avinayavÈdÊ anidhÈnavatiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti, akÈlena anapadesaÑ 
apariyantavatiÑ anatthasaÑhitaÑ. EvaÑ kho bhikkhave catubbidhÈ 
vacÊkammantasandosabyÈpatti akusalasaÒcetanikÈ dukkhudrayÈ 
dukkhavipÈkÈ hoti. 

 KathaÒca bhikkhave tividhÈ manokammantasandosabyÈpatti 
akusalasaÒcetanikÈ dukkhudrayÈ dukkhavipÈkÈ hoti? Idha bhikkhave ekacco 
abhijjhÈlu hoti. YaÑ taÑ parassa paravittupakaraÓaÑ, taÑ abhijjhÈtÈ hoti 
“aho vata yaÑ parassa, taÑ mama assÈ”ti. 
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 ByÈpannacitto hoti paduÔÔhamanasa~kappo “ime sattÈ haÒÒantu vÈ 
bajjhantu vÈ ucchijjantu vÈ vinassantu vÈ mÈ vÈ ahesun”ti. 

 MicchÈdiÔÔhiko hoti viparÊtadassano “natthi dinnaÑ -pa- ye imaÒca 
lokaÑ paraÒca lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. EvaÑ kho 
bhikkhave tividhÈ manokammantasandosabyÈpatti akusalasaÒcetanikÈ 
dukkhudrayÈ dukkhavipÈkÈ hoti. 

 Tividha kÈyakammantasandosabyÈpatti akusalasaÒcetanikÈhetu1 vÈ 
bhikkhave sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjanti. CatubbidhavacÊkammantasandosabyÈpatti 
akusalasaÒcetanikÈhetu vÈ bhikkhave sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjanti. Tividhamanokammanta-
sandosabyÈpatti-akusalasaÒcetanikÈhetu vÈ bhikkhave sattÈ kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjanti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave apaÓÓako maÓi uddhaÑkhitto yena yeneva 
patiÔÔhÈti, suppatiÔÔhitaÑyeva patiÔÔhÈti. EvamevaÑ kho bhikkhave 
tividhakÈyakammantasandosabyÈpatti akusalasaÒcetanikÈhetu vÈ sattÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjanti. CatubbidhavacÊkammantasandosabyÈpatti-
akusalasaÒcetanikÈhetu vÈ sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjanti. Tividhamanokammanta-
sandosabyÈpatti akusalasaÒcetanikÈhetu vÈ sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjantÊti. 

 NÈhaÑ bhikkhave saÒcetanikÈnaÑ kammÈnaÑ katÈnaÑ upacitÈnaÑ 
appaÔisaÑveditvÈ byantÊbhÈvaÑ vadÈmi, taÒca kho diÔÔheva dhamme 
upapajje vÈ apare vÈ pariyÈye. Na tvevÈhaÑ bhikkhave saÒcetanikÈnaÑ 
kammÈnaÑ katÈnaÑ upacitÈnaÑ appaÔisaÑveditvÈ dukkhassantakiriyaÑ 
vadÈmi. 

 Tatra bhikkhave tividhÈ kÈyakammantasampatti kusalasaÒcetanikÈ 
sukhudrayÈ sukhavipÈkÈ hoti. CatubbidhÈ vacÊkammantasampatti 
kusalasaÒcetanikÈ sukhudrayÈ sukhavipÈkÈ hoti. TividhÈ 
manokammantasampatti kusalasaÒcetanikÈ sukhudrayÈ sukhavipÈkÈ hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. ...saÒcetanikahetu (Ka) 
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 KathaÒca bhikkhave tividhÈ kÈyakammantasampatti kusalasaÒcetanikÈ 
sukhudrayÈ sukhavipÈkÈ hoti? Idha bhikkhave ekacco pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato 
hoti. NihitadaÓÉo nihitasattho lajjÊ dayÈpanno sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ 
viharati -pa-.  

 AdinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti. YaÑ taÑ parassa paravitt|pakaraÓaÑ 
gÈmagataÑ vÈ araÒÒagataÑ vÈ, na taÑ adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdÈtÈ 
hoti. 

 KÈmesumicchÈcÈraÑ pahÈya kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti. YÈ tÈ 
mÈturakkhitÈ -pa- antamaso mÈlÈguÄaparikkhittÈpi, tathÈr|pÈsu na cÈrittaÑ 
ÈpajjitÈ hoti. EvaÑ kho bhikkhave tividhÈ kÈyakammantasampatti 
kusalasaÒcetanikÈ sukhudrayÈ sukhavipÈkÈ hoti. 

 KathaÒca bhikkhave catubbidhÈ vacÊkammantasampatti 
kusalasaÒcetanikÈ sukhudrayÈ sukhavipÈkÈ hoti? Idha bhikkhave ekacco 
musÈvÈdaÑ pahÈya musÈvÈdÈ paÔivirato hoti. Sabhaggato vÈ parisaggato vÈ 
ÒÈtimajjhagato vÈ p|gamajjhagato vÈ rÈjakulamajjhagato vÈ abhinÊto 
sakkhipuÔÔho “ehambho purisa yaÑ jÈnÈsi, taÑ vadehÊ”ti. So ajÈnaÑ vÈ Èha 
“na jÈnÈmÊ”ti, jÈnaÑ vÈ Èha “jÈnÈmÊ”ti, apassaÑ vÈ Èha “na passÈmÊ”ti, 
passaÑ vÈ Èha “passÈmÊ”ti, iti attahetu vÈ parahetu vÈ ÈmisakiÒcikkhahetu 
vÈ na sampajÈnamusÈ bhÈsitÈ hoti. 

 PisuÓaÑ vÈcaÑ pahÈya pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, na ito sutvÈ 
amutra akkhÈtÈ imesaÑ bhedÈya, amutra vÈ sutvÈ na imesaÑ akkhÈtÈ 
am|saÑ bhedÈya. Iti bhinnÈnaÑ vÈ sandhÈtÈ sahitÈnaÑ vÈ anuppadÈtÈ, 
samaggÈrÈmo samaggarato samagganandiÑ samaggakaraÓiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ 
hoti. 

 PharusaÑ vÈcaÑ pahÈya pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti. YÈ sÈ vÈcÈ 
nelÈ kaÓÓasukhÈ pemanÊyÈ hadaya~gamÈ porÊ bahujanakantÈ 
bahujanamanÈpÈ, tathÈr|piÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. 

 SamphappalÈpaÑ pahÈya samphappalÈpÈ paÔivirato hoti. KÈlavÈdÊ 
bh|tavÈdÊ atthavÈdÊ dhammavÈdÊ vinayavÈdÊ nidhÈnavatiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ 
hoti. 
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KÈlena sÈpadesaÑ pariyantavatiÑ atthasaÑhitaÑ. EvaÑ kho bhikkhave 
catubbidhÈ vacÊkammantasampatti kusalasaÒcetanikÈ sukhudrayÈ 
sukhavipÈkÈ hoti. 

 KathaÒca bhikkhave tividhÈ manokammantasampatti kusalasaÒcetanikÈ 
sukhudrayÈ sukhavipÈkÈ hoti? Idha bhikkhave ekacco anabhijjhÈlu hoti. 
YaÑ taÑ parassa paravitt|pakaraÓaÑ, taÑ anabhijjhÈtÈ hoti “aho vata yaÑ 
parassa, taÑ mamasÈ”ti. 

 AbyÈpannacitto hoti appaduÔÔhamanasa~kappo “ime sattÈ averÈ hontu 
abyÈpajjhÈ anÊghÈ, sukhÊ attÈnaÑ pariharant|”ti. 

 SammÈdiÔÔhiko hoti aviparÊtadassano “atthi dinnaÑ, atthi yiÔÔhaÑ -pa- 
ye imaÒca lokaÑ paraÒca lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. 
EvaÑ kho bhikkhave tividhÈ manokammantasampatti kusalasaÒcetanikÈ 
sukhudrayÈ sukhavipÈkÈ hoti. 

 TividhakÈyakammantasampattikusalasaÒcetanikÈhetu vÈ bhikkhave sattÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, 
catubbidhavacÊkammantasampattikusalasaÒcetanikÈhetu vÈ bhikkhave sattÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, 
tividhamanokammantasampattikusalasaÒcetanikÈhetu vÈ bhikkhave sattÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave apaÓÓako maÓi uddhaÑkhitto yena yenava 
patiÔÔhÈti, suppatiÔÔhitaÑyeva patiÔÔhÈti. EvamevaÑ kho bhikkhave 
tividhakÈyakammantasampattikusalasaÒcetanikÈhetu vÈ sattÈ kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, 
catubbidhavacÊkammantasampattikusalasaÒcetanikÈhetu vÈ sattÈ kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, 
tividhamanokammantasampattikusalasaÒcetanikÈhetu vÈ sattÈ kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. NÈhaÑ bhikkhave 
saÒcetanikÈnaÑ kammÈnaÑ katÈnaÑ upacitÈnaÑ appaÔisaÑveditvÈ 
byantÊbhÈvaÑ vadÈmi, taÒca kho diÔÔheva dhamme upapajje vÈ apare vÈ 
pariyÈye. Na tvevÈhaÑ bhikkhave saÒcetanikÈnaÑ kammÈnaÑ katÈnaÑ 
upacitÈnaÑ appaÔisaÑveditvÈ dukkhassantakiriyaÑ vadÈmÊti.  . SattamaÑ.1 
______________________________________________________________ 
 1. AÔÔhakathÈyaÑ pana aÔÔhamasuttampi ettheva pariyÈpannaÑ viya saÑvaÓÓanÈ dissati. 
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8. DutiyasaÒcetanikasutta 

 218. NÈhaÑ bhikkhave saÒcetanikÈnaÑ kammÈnaÑ katÈnaÑ 
upacitÈnaÑ appaÔisaÑveditvÈ byantÊbhÈvaÑ vadÈmi, taÒca kho diÔÔheva 
dhamme upapajje vÈ apare vÈ pariyÈye. Na tvevÈhaÑ bhikkhave 
saÒcetanikÈnaÑ kammÈnaÑ katÈnaÑ upacitÈnaÑ appaÔisaÑveditvÈ 
dukkhassantakiriyaÑ vadÈmi. 

 Tatra bhikkhave tividhÈ kÈyakammantasandosabyÈpatti 
akusalasaÒcetanikÈ dukkhudrayÈ dukkhavipÈkÈ hoti, catubbidhÈ 
vacÊkammantasandosabyÈpatti akusalasaÒcetanikÈ dukkhudrayÈ 
dukkhavipÈkÈ hoti, tividhÈ manokammantasandosabyÈpatti 
akusalasaÒcetanikÈ dukkhudrayÈ dukkhavipÈkÈ hoti. 

 KathaÒca bhikkhave tividhÈ kÈyakammantasandosabyÈpatti 
akusalasaÒcetanikÈ dukkhudrayÈ dukkhavipÈkÈ hoti -pa-. EvaÑ kho 
bhikkhave tividhÈ kÈyakammantasandosabyÈpatti akusalasaÒcetanikÈ 
dukkhudrayÈ dukkhavipÈkÈ hoti. 

 KathaÒca bhikkhave catubbidhÈ vacÊkammantasandosabyÈpatti 
akusalasaÒcetanikÈ dukkhudrayÈ dukkhavipÈkÈ hoti -pa-. EvaÑ kho 
bhikkhave catubbidhÈ vacÊkammantasandosabyÈpatti akusalasaÒcetanikÈ 
dukkhudrayÈ dukkhavipÈkÈ hoti. 

 KathaÒca bhikkhave tividhÈ manokammantasandosabyÈpatti 
akusalasaÒcetanikÈ dukkhudrayÈ dukkhavipÈkÈ hoti -pa-. EvaÑ kho 
bhikkhave tividhÈ manokammantasandosabyÈpatti akusalasaÒcetanikÈ 
dukkhudrayÈ dukkhavipÈkÈ hoti. 

 Tividha kÈyakammanta sandosa byÈpatti akusala saÒcetanikÈhetu vÈ 
bhikkhave sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjanti, catubbidhavacÊkammanta -pa-. Tividhamanokammanta-
sandosabyÈpatti-akusalasaÒcetanikÈhetu vÈ bhikkhave sattÈ kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjanti. 

 NÈhaÑ bhikkhave saÒcetanikÈnaÑ kammÈnaÑ katÈnaÑ upacitÈnaÑ 
appaÔisaÑveditvÈ byantÊbhÈvaÑ vadÈmi, taÒca kho diÔÔheva dhamme 
upapajje vÈ apare vÈ 
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pariyÈye. Na tvevÈhaÑ bhikkhave saÒcetanikÈnaÑ kammÈnaÑ katÈnaÑ 
upacitÈnaÑ appaÔisaÑveditvÈ dukkhassantakiriyaÑ vadÈmi. 

 Tatra kho bhikkhave tividhÈ kÈyakammantasampatti kusalasaÒcetanikÈ 
sukhudrayÈ sukhavipÈkÈ hoti, catubbidhÈ vacÊkammantasampatti 
kusalasaÒcetanikÈ sukhudrayÈ sukhavipÈkÈ hoti, tividhÈ 
manokammantasampatti kusalasaÒcetanikÈ sukhudrayÈ sukhavipÈkÈ hoti. 

 KathaÒca bhikkhave tividhÈ kÈyakammantasampatti kusalasaÒcetanikÈ 
sukhudrayÈ sukhavipÈkÈ hoti -pa-. EvaÑ kho bhikkhave tividhÈ 
kÈyakammantasampatti kusalasaÒcetanikÈ sukhudrayÈ sukhavipÈkÈ hoti. 

 KathaÒca bhikkhave catubbidhÈ vacÊkammantasampatti 
kusalasaÒcetanikÈ sukhudrayÈ sukhavipÈkÈ hoti -pa-. EvaÑ kho bhikkhave 
catubbidhÈ vacÊkammantasampatti kusalasaÒcetanikÈ sukhudrayÈ 
sukhavipÈkÈ hoti. 

 KathaÒca bhikkhave tividhÈ manokammantasampatti kusalasaÒcetanikÈ 
sukhudrayÈ sukhavipÈkÈ hoti -pa-. EvaÑ kho bhikkhave tividhÈ 
manokammantasampatti kusalasaÒcetanikÈ sukhudrayÈ sukhavipÈkÈ hoti. 

 TividhakÈyakammantasampattikusalasaÒcetanikÈhetu vÈ bhikkhave sattÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, 
catubbidhavacÊkammantasampatti -pa-. 
TividhamanokammantasampattikusalasaÒcetanikÈhetu vÈ bhikkhave sattÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti -pa-.1 . 
AÔÔhamaÑ. 
 

9. KarajakÈyasutta 

 219. NÈhaÑ bhikkhave saÒcetanikÈnaÑ kammÈnaÑ katÈnaÑ 
upacitÈnaÑ appaÔisaÑveditvÈ byantÊbhÈvaÑ vadÈmi, taÒca kho diÔÔheva 
dhamme upapajje vÈ apare vÈ pariyÈye. Na tvevÈhaÑ bhikkhave 
saÒcetanikÈnaÑ kammÈnaÑ katÈnaÑ upacitÈnaÑ appaÔisaÑveditvÈ 
dukkhassantakiriyaÑ vadÈmi. 

 Sa kho so bhikkhave ariyasÈvako evaÑ vigatÈbhijjho vigatabyÈpÈdo 
asamm|Äho sampajÈno paÔissato mettÈsahagatena 
______________________________________________________________ 
 1. Upapajjanti. (SyÈ, Ka) TathÈ sati “nÈhaÑ bhikkhave saÒcetanikÈna” miccÈdinÈ 

vuccamÈnavacanena saha ekasuttanti gahetabbaÑ. PeyyÈlena pana purimasutte viya 
nigamanaÑ dassitaÑ. 
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cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ 
catutthaÑ1. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ 
lokaÑ mettÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena 
abyÈpajjena pharitvÈ viharati. 

 So evaÑ pajÈnÈti “pubbe kho me idaÑ cittaÑ parittaÑ ahosi abhÈvitaÑ, 
etarahi pana me idaÑ cittaÑ appamÈÓaÑ subhÈvitaÑ. YaÑ kho pana kiÒci 
pamÈÓakataÑ kammaÑ, na taÑ tatrÈvasissati, na taÑ tatrÈvatiÔÔhatÊ”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, daharatagge ce so ayaÑ2 kumÈro 
mettaÑ cetovimuttiÑ bhÈveyya, api nu kho3 pÈpakammaÑ kareyyÈti. No 
hetaÑ bhante. 

 AkarontaÑ kho pana pÈpakammaÑ api nu kho dukkhaÑ phuseyyÈti. 
No hetaÑ bhante, akarontaÑ hi bhante pÈpakammaÑ kuto dukkhaÑ 
phusissatÊti. 

 BhÈvetabbÈ kho panÈyaÑ bhikkhave mettÈ cetovimutti itthiyÈ vÈ 
purisena vÈ. ItthiyÈ vÈ bhikkhave purisassa vÈ nÈyaÑ kÈyo ÈdÈya gamanÊyo, 
cittantaro ayaÑ bhikkhave macco. So evaÑ pajÈnÈti “yaÑ kho me idaÑ 
kiÒci pubbe iminÈ karajakÈyena pÈpakammaÑ kataÑ, sabbaÑ taÑ idha 
vedanÊyaÑ, na taÑ anugaÑ bhavissatÊ”ti. EvaÑ bhÈvitÈ kho bhikkhave 
mettÈ cetovimutti anÈgÈmitÈya saÑvattati idhapaÒÒassa bhikkhuno uttari4 
vimuttiÑ appaÔivijjhato. 

 KaruÓÈsahagatena cetasÈ. MuditÈsahagatena cetasÈ. 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 evaÑ pajÈnÈti “pubbe kho me idaÑ cittaÑ parittaÑ ahosi abhÈvitaÑ, 
etarahi pana me idaÑ cittaÑ appamÈÓaÑ subhÈvitaÑ. YaÑ kho pana kiÒci 
pamÈÓakataÑ kammaÑ, na taÑ tatrÈvasissati, na taÑ tatrÈvatiÔÔhatÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. CatutthiÑ (?) 2. Ce ayaÑ (SyÈ) 3. Api nu so (?) 4. UttariÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, daharatagge ce so ayaÑ kumÈro 
upekkhaÑ cetovimuttiÑ bhÈveyya, api nu kho pÈpakammaÑ kareyyÈti. No 
hetaÑ bhante. 

 AkarontaÑ kho pana pÈpakammaÑ api nu kho dukkhaÑ phuseyyÈti. 
No hetaÑ bhante, akarontaÑ hi bhante pÈpakammaÑ kuto dukkhaÑ 
phusissatÊti. 

 BhÈvetabbÈ kho panÈyaÑ bhikkhave upekkhÈ cetovimutti ittiyÈ vÈ 
purisena vÈ. ItthiyÈ vÈ bhikkhave purisassa vÈ nÈyaÑ kÈyo ÈdÈya gamanÊyo, 
cittantaro ayaÑ bhikkhave macco. So evaÑ pajÈnÈti “yaÑ kho me idaÑ 
kiÒci pubbe iminÈ karajakÈyena pÈpakammaÑ kataÑ, sabbaÑ taÑ idha 
vedanÊyaÑ, na taÑ anugaÑ bhavissatÊ”ti. EvaÑ bhÈvitÈ kho bhikkhave 
upekkhÈ cetovimutti anÈgÈmitÈya saÑvattati idhapaÒÒassa bhikkhuno uttari 
vimuttiÑ appaÔivijjhatoti.  . NavamaÑ. 
 

10. AdhammacariyÈsutta 

 220. * 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 “ko nu kho bho Gotama hetu ko 
paccayo, yenamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjantÊ”ti. AdhammacariyÈvisama-
cariyÈhetu kho brÈhmaÓa evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjantÊti. 

 Ko pana bho Gotama hetu ko paccayo, yenamidhekacce sattÈ kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjantÊti. DhammacariyÈ-
samacariyÈhetu kho brÈhmaÓa evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjantÊti. 

 Na kho ahaÑ imassa bhoto Gotamassa saÑkhittena bhÈsitassa 
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmi, sÈdhu me bhavaÑ Gotamo tathÈ dhammaÑ 
desetu, yathÈhaÑ imassa bhoto Gotamassa saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena 
atthaÑ ÈjÈneyyanti. Tena hi brÈhmaÓa suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi 
______________________________________________________________ 
 * AÑ 1. 57 piÔÔhepi. 
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karohi, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bho”ti kho so brÈhmaÓo Bhagavato paccassosi. 
BhagavÈ etadavoca– 

 TividhÈ kho brÈhmaÓa kÈyena adhammacariyÈvisamacariyÈ hoti, 
catubbidhÈ vÈcÈya adhammacariyÈvisamacariyÈ hoti, tividhÈ manasÈ 
adhammacariyÈ visamacariyÈ hoti. 

 KathaÒca brÈhmaÓa tividhÈ kÈyena adhammacariyÈvisamacariyÈ hoti 
-pa-. EvaÑ brÈhmaÓa tividhÈ kÈyena adhammacariyÈ visamacariyÈ hoti. 

 KathaÒca brÈhmaÓa catubbidhÈ vÈcÈya adhammacariyÈvisamacariyÈ 
hoti -pa-. EvaÑ kho brÈhmaÓa catubbidhÈ vÈcÈya adhammacariyÈ 
visamacariyÈ hoti. 

 KathaÒca brÈhmaÓa tividhÈ manasÈ adhammacariyÈvisamacariyÈ hoti 
-pa-. EvaÑ kho brÈhmaÓa tividhÈ manasÈ adhammacariyÈvisamacariyÈ hoti. 
EvaÑ adhammacariyÈvisamacariyÈhetu kho brÈhmaÓa evamidhekacce sattÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjanti. 

 TividhÈ brÈhmaÓa kÈyena dhammacariyÈsamacariyÈ hoti, catubbidhÈ 
vÈcÈya dhammacariyÈsamacariyÈ hoti, tividhÈ manasÈ 
dhammacariyÈsamacariyÈ hoti. 

 KathaÒca brÈhmaÓa tividhÈ kÈyena dhammacariyÈsamacariyÈ hoti -pa-. 
EvaÑ kho brÈhmaÓa tividhÈ kÈyena dhammacariyÈsamacariyÈ hoti. 

 KathaÒca brÈhmaÓa catubbidhÈ vÈcÈya dhammacariyÈsamacariyÈ hoti 
-pa-. EvaÑ kho brÈhmaÓa catubbidhÈ vÈcÈya dhammacariyÈsamacariyÈ hoti. 

 KathaÒca brÈhmaÓa tividhÈ manasÈ dhammacariyÈsamacariyÈ hoti -pa-. 
EvaÑ kho brÈhmaÓa tividhÈ manasÈ dhammacariyÈsamacariyÈ hoti. EvaÑ 
dhammacariyÈsamacariyÈhetu kho brÈhmaÓa evamidhekacce sattÈ kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjantÊti. 

 AbhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ 
maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti.  . 
DasamaÑ. 
 

KarajakÈyavaggo paÔhamo.
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(22) 2. SÈmaÒÒavagga 

 221. Dasahi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto 
evaÑ niraye. Katamehi dasahi? PÈÓÈtipÈtÊ hoti, adinnÈdÈyÊ hoti, 
kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, musÈvÈdÊ hoti, pisuÓavÈco hoti, pharusavÈco hoti, 
samphappalÈpÊ hoti, abhijjhÈlu hoti, byÈpannacitto hoti, micchÈdiÔÔhiko hoti. 
Imehi kho bhikkhave dasahi dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto 
evaÑ niraye. 

 Dasahi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ 
sagge. Katamehi dasahi? PÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato 
hoti, kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, pisuÓÈya 
vÈcÈya paÔivirato hoti, pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, samphappalÈpÈ 
paÔivirato hoti, anabhijjhÈlu hoti, abyÈpannacitto hoti, sammÈdiÔÔhiko hoti. 
Imehi kho bhikkhave dasahi dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto 
evaÑ saggeti. (1) 
 
 222. VÊsatiyÈ bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto 
evaÑ niraye. Katamehi vÊsatiyÈ? AttanÈ ca pÈÓÈtipÈtÊ hoti, paraÒca 
pÈÓÈtipÈte samÈdapeti. AttanÈ ca adinnÈdÈyÊ hoti, paraÒca adinnÈdÈne 
samÈdapeti. AttanÈ ca kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, paraÒca kÈmesumicchÈcÈre 
samÈdapeti. AttanÈ ca musÈvÈdÊ hoti, paraÒca musÈvÈde samÈdapeti. AttanÈ 
ca pisuÓavÈco hoti, paraÒca pisuÓÈya vÈcÈya samÈdapeti. AttanÈ ca 
pharusavÈco hoti, paraÒca pharusÈya vÈcÈya samÈdapeti. AttanÈ ca 
samphappalÈpÊ hoti, paraÒca samphappalÈpe samÈdapeti. AttanÈ ca 
abhijjhÈlu hoti, paraÒca abhijjhÈya samÈdapeti. AttanÈ ca byÈpannacitto hoti, 
paraÒca byÈpÈde samÈdapeti. AttanÈ ca micchÈdiÔÔhiko hoti, paraÒca 
micchÈdiÔÔhiyÈ samÈdapeti. Imehi kho bhikkhave vÊsatiyÈ dhammehi 
samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye. 

 VÊsatiyÈ bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto 
evaÑ sagge. Katamehi vÊsatiyÈ? AttanÈ ca pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato 
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hoti, paraÒca pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti. AttanÈ ca adinnÈdÈnÈ 
paÔivirato hoti. paraÒca adinnÈdÈnÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti. AttanÈ ca 
kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, paraÒca kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓiyÈ 
samÈdapeti. AttanÈ ca musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, paraÒca musÈvÈdÈ 
veramaÓiyÈ samÈdapeti. AttanÈ ca pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, paraÒca 
pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓiyÈ samÈdapeti. AttanÈ ca pharusÈya vÈcÈya 
paÔivirato hoti, paraÒca pharusÈya vÈcÈya veramaÓiyÈ samÈdapeti. AttanÈ ca 
samphappalÈpÈ paÔivirato hoti, paraÒca samphappalÈpÈ veramaÓiyÈ 
samÈdapeti. AttanÈ ca anabhijjhÈlu hoti, paraÒca anabhijjhÈya samÈdapeti. 
AttanÈ ca abyÈpannacitto hoti, paraÒca abyÈpÈde samÈdapeti. AttanÈ ca 
sammÈdiÔÔhiko hoti, paraÒca samÈdiÔÔhiyÈ samÈdapeti. Imehi kho bhikkhave 
vÊsatiyÈ dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ saggeti. (2) 
 
 223. TiÑsÈya bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto 
evaÑ niraye. Katamehi tiÑsÈya? AttanÈ ca pÈÓÈtipÈtÊ hoti, paraÒca 
pÈÓÈtipÈte samÈdapeti, pÈÓÈtipÈte ca samanuÒÒo hoti. AttanÈ ca adinnÈdÈyÊ 
hoti, paraÒca adinnÈdÈne samÈdapeti, adinnÈdÈne ca samanuÒÒo hoti. AttanÈ 
ca kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, paraÒca kÈmesumicchÈcÈre samÈdapeti, 
kÈmesumicchÈcÈre ca samanuÒÒo hoti. AttanÈ ca musÈvÈdÊ hoti, paraÒca 
musÈvÈde samÈdapeti, musÈvÈde ca samanuÒÒo hoti. AttanÈ ca pisuÓavÈco 
hoti, paraÒca pisuÓÈya vÈcÈya samÈdapeti, pisuÓÈya vÈcÈya ca samanuÒÒo 
hoti. AttanÈ ca pharusavÈco hoti, paraÒca pharusÈya vÈcÈya samÈdapeti, 
pharusÈya vÈcÈya ca samanuÒÒo hoti. AttanÈ ca samphappalÈpÊ hoti, 
paraÒca samphappalÈpe samÈdapeti, samphappalÈpe ca samanuÒÒo hoti. 
AttanÈ ca abhijjhÈlu hoti, paraÒca abhijjhÈya samÈdapeti, abhijjhÈya ca 
samanuÒÒo hoti. AttanÈ ca byÈpannacitto hoti, paraÒca byÈpÈde samÈdapeti, 
byÈpÈde ca samanuÒÒo hoti. AttanÈ ca micchÈdiÔÔhiko hoti, paraÒca 
micchÈdiÔÔhiyÈ samÈdapeti, micchÈdiÔÔhiyÈ ca samanuÒÒo hoti. Imehi 
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kho bhikkhave tiÑsÈya dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ 
niraye.  

 TiÑsÈya bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto 
evaÑ sagge. Katamehi tiÑsÈya? AttanÈ ca pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, 
paraÒca pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti, pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiyÈ ca 
samanuÒÒo hoti. AttanÈ ca adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, paraÒca adinnÈdÈnÈ 
veramaÓiyÈ samÈdapeti, adinnÈdÈnÈ veramaÓiyÈ ca samanuÒÒo hoti. AttanÈ 
ca kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, paraÒca kÈmesumicchÈcÈrÈ 
veramaÓiyÈ samÈdapeti, kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓiyÈ ca samanuÒÒo hoti. 
AttanÈ ca musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, paraÒca musÈvÈdÈ veramaÓiyÈ 
samÈdapeti, musÈvÈdÈ veramaÓiyÈ ca samanuÒÒo hoti. AttanÈ ca pisuÓÈya 
vÈcÈya paÔivirato hoti, paraÒca pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓiyÈ samÈdapeti, 
pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓiyÈ ca samanuÒÒo hoti. AttanÈ ca pharusÈya 
vÈcÈya paÔivirato hoti, paraÒca pharusÈya vÈcÈya veramaÓiyÈ samÈdapeti, 
pharusÈya vÈcÈya veramaÓiyÈ ca samanuÒÒo hoti. AttanÈ ca samphappalÈpÈ 
paÔivirato hoti, paraÒca samphappalÈpÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti, 
samphappalÈpÈ veramaÓiyÈ ca samanuÒÒo hoti. AttanÈ ca anabhijjhÈlu hoti, 
paraÒca anabhijjhÈya samÈdapeti, anabhijjhÈya ca samanuÒÒo hoti, attanÈ ca 
abyÈpannacitto hoti, paraÒca abyÈpÈde samÈdapeti, abyÈpÈde ca samanuÒÒo 
hoti. AttanÈ ca sammÈdiÔÔhiko hoti, paraÒca sammÈdiÔÔhiyÈ samÈdapeti, 
sammÈdiÔÔhiyÈ ca samanuÒÒo hoti. Imehi kho bhikkhave tiÑsÈya dhammehi 
samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ saggeti. (3) 
 
 224. CattÈrÊsÈya bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ 
nikkhitto evaÑ niraye. Katamehi cattÈrÊsÈya? AttanÈ ca pÈÓÈtipÈtÊ hoti, 
paraÒca pÈÓÈtipÈte samÈdapeti, pÈÓÈtipÈte ca samanuÒÒo hoti, pÈÓÈtipÈtassa 
ca vaÓÓaÑ bhÈsati. AttanÈ ca adinnÈdÈyÊ hoti, paraÒca adinnÈdÈne 
samÈdapeti, adinnÈdÈne ca samanuÒÒo hoti, adinnÈdÈnassa ca vaÓÓaÑ 
bhÈsati. AttanÈ ca kÈmesumicchÈcÈrÊ 
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hoti, paraÒca kÈmesumicchÈcÈre samÈdapeti, kÈmesumicchÈcÈre ca 
samanuÒÒo hoti, kÈmesumicchÈcÈrassa ca vaÓÓaÑ bhÈsati. AttanÈ ca 
musÈvÈdÊ hoti, paraÒca musÈvÈde samÈdapeti, musÈvÈde ca samanuÒÒo hoti, 
musÈvÈdassa ca vaÓÓaÑ bhÈsati. AttanÈ ca pisuÓavÈco hoti, paraÒca 
pisuÓÈya vÈcÈya samÈdapeti, pisuÓÈya vÈcÈya ca samanuÒÒo hoti, pisuÓÈya 
vÈcÈya ca vaÓÓaÑ bhÈsati. AttanÈ ca pharusavÈco hoti, paraÒca pharusÈya 
vÈcÈya samÈdapeti, pharusÈya vÈcÈya ca samanuÒÒo hoti, pharusÈya vÈcÈya 
ca vaÓÓaÑ bhÈsati. AttanÈ ca samphappalÈpÊ hoti, paraÒca samphappalÈpe 
samÈdapeti, samphappalÈpe ca samanuÒÒo hoti, samphappalÈpÈya ca 
vaÓÓaÑ bhÈsati. AttanÈ ca abhijjhÈlu hoti, paraÒca abhijjhÈya samÈdapeti, 
abhijjhÈya ca samanuÒÒo hoti, abhijjhÈya ca vaÓÓaÑ bhÈsati. AttanÈ ca 
byÈpannacitto hoti, paraÒca byÈpÈde samÈdapeti, byÈpÈde ca samanuÒÒo 
hoti, byÈpÈdassa ca vaÓÓaÑ bhÈsati. AttanÈ ca micchÈdiÔÔhiko hoti, paraÒca 
micchÈdiÔÔhiyÈ samÈdapeti, micchÈdiÔÔhiyÈ ca samanuÒÒo hoti, 
micchÈdiÔÔhiyÈ ca vaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi kho bhikkhave cattÈrÊsÈya 
dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye.  

 CattÈrÊsÈya bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto 
evaÑ sagge. Katamehi cattÈrÊsÈya? AttanÈ ca pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, 
paraÒca pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti, pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiyÈ ca 
samanuÒÒo hoti, pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiyÈ ca vaÓÓaÑ bhÈsati. AttanÈ ca 
adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, paraÒca adinnÈdÈnÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti, 
adinnÈdÈnÈ veramaÓiyÈ ca samanuÒÒo hoti, adinnÈdÈnÈ veramaÓiyÈ ca 
vaÓÓaÑ bhÈsati. AttanÈ ca kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, paraÒca 
kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti, kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓiyÈ 
ca samanuÒÒo hoti, kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓiyÈ ca vaÓÓaÑ bhÈsati. 
AttanÈ ca musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, paraÒca musÈvÈdÈ veramaÓiyÈ 
samÈdapeti, musÈvÈdÈ veramaÓiyÈ ca samanuÒÒo hoti, musÈvÈdÈ 
veramaÓiyÈ ca vaÓÓaÑ bhÈsati. AttanÈ ca pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, 
paraÒca pisuÓÈya vÈcÈya 
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veramaÓiyÈ samÈdapeti, pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓiyÈ ca samanuÒÒo hoti, 
pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓiyÈ ca vaÓÓaÑ bhÈsati. AttanÈ ca pharusÈya 
vÈcÈya paÔivirato hoti, paraÒca pharusÈya vÈcÈya veramaÓiyÈ ca samÈdapeti, 
pharusÈya vÈcÈya veramaÓiyÈ ca samanuÒÒo hoti, pharusÈya vÈcÈya 
veramaÓiyÈ ca vaÓÓaÑ bhÈsati. AttanÈca samphappalÈpÈ paÔivirato hoti, 
paraÒca samphappalÈpÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti, samphappalÈpÈ veramaÓiyÈ 
ca samanuÒÒo hoti, samphappalÈpÈ veramaÓiyÈ ca vaÓÓaÑ bhÈsati. AttanÈ 
ca anabhijjhÈlu hoti, paraÒca anabhijjhÈya samÈdapeti, anabhijjhÈya ca 
samanuÒÒo hoti, anabhijjhÈya ca vaÓÓaÑ bhÈsati. AttanÈ ca abyÈpannacitto 
hoti, paraÒca abyÈpÈde samÈdapeti, abyÈpÈde ca samanuÒÒo hoti, 
abyÈpÈdassa ca vaÓÓaÑ bhÈsati. AttanÈ ca sammÈdiÔÔhiko hoti, paraÒca 
sammÈdiÔÔhiyÈ samÈdapeti, sammÈdiÔÔhiyÈ ca samanuÒÒo hoti, 
sammÈdiÔÔhiyÈ ca vaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi kho bhikkhave cattÈrÊsÈya 
dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ saggeti. (4) 
 
 225-228. Dasahi bhikkhave dhammehi samannÈgato khataÑ upahataÑ 
attÈnaÑ pariharati -pa-. AkkhataÑ anupahataÑ attÈnaÑ pariharati -pa-. 
VÊsatiyÈ bhikkhave -pa-. TiÑsÈya bhikkhave -pa-. CattÈrÊsÈya bhikkhave 
dhammehi samannÈgato khataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati -pa-. (5-8) 
 
 229-232. Dasahi bhikkhave dhammehi samannÈgato idhekacco kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati -pa- 
idhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. 
VÊsatiyÈ bhikkhave -pa-. TiÑsÈya bhikkhave -pa-. CattÈrÊsÈya bhikkhave 
dhammehi samannÈgato idhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati -pa- idhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. (9-12) 
 
 233-236. Dasahi bhikkhave dhammehi samannÈgato bÈlo veditabbo 
-pa-. PaÓÉito veditabbo -pa-. VÊsatiyÈ bhikkhave -pa-. TiÑsÈya bhikkhave 
-pa-. CattÈrÊsÈya bhikkhave dhammehi samannÈgato bÈlo
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veditabbo -pa-. PaÓÉito veditabbo -pa-. Imehi kho bhikkhave cattÈrÊsÈya 
dhammehi samannÈgato paÓÉito veditabboti. (13-16) 
 

SÈmaÒÒavaggo dutiyo. 
_____ 

 
23. RÈgapeyyÈla 

 237. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya dasa dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame 
dasa? AsubhasaÒÒÈ maraÓasaÒÒÈ ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÈ sabbaloke 
anabhiratasaÒÒÈ aniccasaÒÒÈ anicce dukkhasaÒÒÈ dukkhe anattasaÒÒÈ 
pahÈnasaÒÒÈ virÈgasaÒÒÈ nirodhasaÒÒÈ. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya ime 
dasa dhammÈ bhÈvetabbÈti. (1) 
 
 238. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya dasa dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame 
dasa? AniccasaÒÒÈ anattasaÒÒÈ ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÈ sabbaloke 
anabhiratasaÒÒÈ aÔÔhikasaÒÒÈ puÄavakasaÒÒÈ1 vinÊlakasaÒÒÈ vipubbakasaÒÒÈ 
vicchiddakasaÒÒÈ uddhumÈtakasaÒÒÈ. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya ime 
dasa dhammÈ bhÈvetabbÈti. (2) 
 
 239. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya dasa dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame 
dasa? SammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ sammÈkammanto 
sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo sammÈsati sammÈsamÈdhi sammÈÒÈÓaÑ 
sammÈvimutti. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya ime dasa dhammÈ 
bhÈvetabbÈti. (3) 
 
 240-266. RÈgassa bhikkhave pariÒÒÈya -pa-. ParikkhayÈya. PahÈnÈya. 
KhayÈya. VayÈya. VirÈgÈya. NirodhÈya. (  )2 CÈgÈya. PaÔinissaggÈya -pa-. 
Ime dasa dhammÈ bhÈvetabbÈ. (4-30) 
______________________________________________________________ 
 1. PulavakasaÒÒÈ (SÊ) puÄuvakasaÒÒÈ (Ka) 
 2. (UpasamÈya) (SÊ, SyÈ, I) aÒÒesaÑ pana nipÈtÈnaÑ pariyosÈne idaÑ padaÑ na dissati. 

 



 23. RÈgapeyyÈla 513 

 267-746. Dosassa -pa-. Mohassa. Kodhassa. UpanÈhassa. Makkhassa. 
PaÄÈsassa. IssÈya. Macchariyassa. MÈyÈya. SÈÔheyyassa. Thambhassa. 
SÈrambhassa. MÈnassa. AtimÈnassa. Madassa. PamÈdassa pariÒÒÈya -pa- 
parikkhayÈya. PahÈnÈya. KhayÈya. VayÈya. VirÈgÈya. NirodhÈya. (  )1 

CÈgÈya. PaÔinissaggÈya -pa-. Ime dasa dhammÈ bhÈvetabbÈti. (31-510) 
 

RÈgapeyyÈlaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 

DasakanipÈtapÈÄi niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. (UpasamÈya) (SÊ, SyÈ, I) aÒÒesaÑ pana nipÈtÈnaÑ pariyosÈne idaÑ padaÑ na dissati.

 



     

 



   

 
A~guttaranikÈya 

 

EkÈdasakanipÈtapÈÄi 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. Nissayavagga 
 

1. Kimatthiyasutta 

 1. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca 
“kimatthiyÈni bhante kusalÈni sÊlÈni kimÈnisaÑsÈnÊ”ti. AvippaÔisÈratthÈni 
kho Œnanda kusalÈni sÊlÈni avippaÔisÈrÈnisaÑsÈnÊti. 

 AvippaÔisÈro pana bhante kimatthiyo kimÈnisaÑso. AvippaÔisÈro kho 
Œnanda pÈmojjattho pÈmojjÈnisaÑso. 

 PÈmojjaÑ pana bhante kimatthiyaÑ kimÈnisaÑsaÑ. PÈmojjaÑ kho 
Œnanda pÊtatthaÑ pÊtÈnisaÑsaÑ. 

 PÊti pana bhante kimatthiyÈ kimÈnisaÑsÈ. PÊti kho Œnanda 
passaddhatthÈ passaddhÈnisaÑsÈ. 

 Passaddhi pana bhante kimatthiyÈ kimÈnisaÑsÈ. Passaddhi kho Œnanda 
sukhatthÈ sukhÈnisaÑsÈ. 

 SukhaÑ pana bhante kimatthiyaÑ kimÈnisaÑsaÑ. SukhaÑ kho Œnanda 
samÈdhatthaÑ samÈdhÈnisaÑsaÑ. 
______________________________________________________________ 
 * HeÔÔhÈ 257 piÔÔhepi. 
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 SamÈdhi pana bhante kimatthiyo kimÈnisaÑso. SamÈdhi kho Œnanda 
yathÈbh|taÒÈÓadassanattho yathÈbh|taÒÈÓadassanÈnisaÑso. 

 YathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ pana bhante kimatthiyaÑ kimÈnisaÑsaÑ. 
YathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ kho Œnanda nibbidatthaÑ nibbidÈnisaÑsaÑ. 

 NibbidÈ pana bhante kimatthiyÈ kimÈnisaÑsÈ. NibbidÈ kho Œnanda 
virÈgatthÈ virÈgÈnisaÑsÈ. 

 VirÈgo pana bhante kimatthiyo kimÈnisaÑso. VirÈgo kho Œnanda 
vimuttiÒÈÓadassanattho vimuttiÒÈÓadassanÈnisaÑso. 

 Iti kho Œnanda kusalÈni sÊlÈni avippaÔisÈratthÈni avippaÔisÈrÈnisaÑsÈni. 
AvippaÔisÈro pÈmojjattho pÈmojjÈnisaÑso. PÈmojjaÑ pÊtatthaÑ 
pÊtÈnisaÑsaÑ. PÊti passaddhatthÈ passaddhÈnisaÑsÈ. Passaddhi sukhatthÈ 
sukhÈnisaÑsÈ. SukhaÑ samÈdhatthaÑ samÈdhÈnisaÑsaÑ. SamÈdhi 
yathÈbh|taÒÈÓadassanattho yathÈbh|taÒÈÓadassanÈnisaÑso. 
YathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ nibbidatthaÑ nibbidÈnisaÑsaÑ. NibbidÈ 
virÈgatthÈ virÈgÈnisaÑsÈ. VirÈgo vimuttiÒÈÓadassanattho 
vimuttiÒÈÓadassanÈnisaÑso. Iti kho Œnanda kusalÈni sÊlÈni anupubbena 
aggÈya parentÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. CetanÈkaraÓÊyasutta 

 2. * SÊlavato bhikkhave sÊlasampannassa na cetanÈya karaÓÊyaÑ 
“avippaÔisÈro me uppajjat|”ti. DhammatÈ esÈ bhikkhave yaÑ sÊlavato 
sÊlasampannassa avippaÔisÈro uppajjati. 

 AvippaÔisÈrassa bhikkhave na cetanÈya karaÓÊyaÑ “pÈmojjaÑ me 
uppajjat|”ti. DhammatÈ esÈ bhikkhave yaÑ avippaÔisÈrissa pÈmojjaÑ 
uppajjati. 

 Pamuditassa bhikkhave na cetanÈya karaÓÊyaÑ “pÊti me uppajjat|”ti. 
DhammatÈ esÈ bhikkhave yaÑ pamuditassa pÊti uppajjati. 

 PÊtimanassa bhikkhave na cetanÈya karaÓÊyaÑ “kÈyo me 
passambhat|”ti. DhammatÈ esÈ bhikkhave yaÑ pÊtimanassa kÈyo 
passambhati. 
______________________________________________________________ 
 * HeÔÔhÈ 258 piÔÔhepi.
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 PassaddhakÈyassa bhikkhave na cetanÈya karaÓÊyaÑ “sukhaÑ 
vediyÈmÊ”ti. DhammatÈ esÈ bhikkhave yaÑ passaddhakÈyo sukhaÑ 
vediyati. 

 Sukhino bhikkhave na cetanÈya karaÓÊyaÑ “cittaÑ me samÈdhiyat|”ti. 
DhammatÈ esÈ bhikkhave yaÑ sukhino cittaÑ samÈdhiyati. 

 SamÈhitassa bhikkhave na cetanÈya karaÓÊyaÑ “yathÈbh|taÑ jÈnÈmi 
passÈmÊ”ti. DhammatÈ esÈ bhikkhave yaÑ samÈhito yathÈbh|taÑ jÈnÈti 
passati. 

 YathÈbh|taÑ bhikkhave jÈnato passato na cetanÈya karaÓÊyaÑ 
“nibbindÈmÊ”ti. DhammatÈ esÈ bhikkhave yaÑ yathÈbh|taÑ jÈnaÑ passaÑ 
nibbindati. 

 Nibbinnassa bhikkhave na cetanÈya karaÓÊyaÑ “virajjÈmÊ”ti. DhammatÈ 
esÈ bhikkhave yaÑ nibbinno virajjati. 

 Virattassa bhikkhave na cetanÈya karaÓÊyaÑ “vimuttiÒÈÓadassanaÑ 
sacchikaromÊ”ti. DhammatÈ esÈ bhikkhave yaÑ viratto 
vimuttiÒÈÓadassanaÑ sacchikaroti. 

 Iti kho bhikkhave virÈgo vimuttiÒÈÓadassanattho 
vimuttiÒÈÓadassanÈnisaÑso, nibbidÈ virÈgatthÈ virÈgÈnisaÑsÈ, 
yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ nibbidatthaÑ nibbidÈnisaÑsaÑ, samÈdhi 
yathÈbh|taÒÈÓadassanattho yathÈbh|taÒÈÓadassanÈnisaÑso, sukhaÑ 
samÈdhatthaÑ samÈdhÈnisaÑsaÑ, passaddhi sukhatthÈ sukhÈnisaÑsÈ, pÊti 
passaddhatthÈ passaddhÈnisaÑsÈ, pÈmojjaÑ pÊtatthaÑ pÊtÈnisaÑsaÑ, 
avippaÔisÈro pÈmojjattho pÈmojjÈnisaÑso, kusalÈni sÊlÈni avippaÔisÈratthÈni 
avippaÔisÈrÈnisaÑsÈni. Iti kho bhikkhave dhammÈ dhamme abhisandenti, 
dhammÈ dhamme parip|renti apÈrÈ pÈraÑ gamanÈyÈti.  . DutiyaÑ. 
 

3. PaÔhama-upanisÈsutta 

 3. * DussÊlassa bhikkhave sÊlavipannassa hat|paniso hoti avippaÔisÈro, 
avippaÔisÈre asati avippaÔisÈravipannassa hat|panisaÑ hoti pÈmojjaÑ, 
pÈmojje asati pÈmojjavipannassa hat|panisÈ hoti pÊti, pÊtiyÈ asati 
pÊtivipannassa hat|panisÈ hoti passaddhi, passaddhiyÈ 
______________________________________________________________ 
 * AÑ 2. 16, heÔÔhÈ 259 piÔÔhesupi. 
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asati passaddhivipannassa hat|panisaÑ hoti sukhaÑ, sukhe asati 
sukhavipannassa hat|paniso hoti sammÈsamÈdhi, sammÈsamÈdhimhi asati 
sammÈsamÈdhivipannassa hat|panisaÑ hoti yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ, 
yathÈbh|taÒÈÓadassane asati yathÈbh|taÒÈÓadassanavipannassa hat|panisÈ 
hoti nibbidÈ, nibbidÈya asati nibbidÈvipannassa hat|paniso hoti virÈgo, 
virÈge asati virÈgavipannassa hat|panisaÑ hoti vimuttiÒÈÓadassanaÑ. 

 SeyyathÈpi bhikkhave rukkho sÈkhÈpalÈsavipanno tassa papaÔikÈpi na 
pÈrip|riÑ gacchati, tacopi. Pheggupi. SÈropi na pÈrip|riÑ gacchati. 
EvamevaÑ kho bhikkhave dussÊlassa sÊlavipannassa hat|paniso hoti 
avippaÔisÈro, avippaÔisÈre asati avippaÔisÈravipannassa hat|panisaÑ hoti 
pÈmojjaÑ -pa- vimuttiÒÈÓadassanaÑ. 

 SÊlavato bhikkhave sÊlasampannassa upanisasampanno hoti avippaÔisÈro, 
avippaÔisÈre sati avippaÔisÈrasampannassa upanisasampannaÑ hoti 
pÈmojjaÑ, pÈmojje sati pÈmojjasampannassa upanisasampannÈ hoti pÊti, 
pÊtiyÈ sati pÊtisampannassa upanisasampannÈ hoti passaddhi, passaddhiyÈ 
sati passaddhisampannassa upanisasampannaÑ hoti sukhaÑ, sukhe sati 
sukhasampannassa upanisasampanno hoti sammÈsamÈdhi, 
sammÈsamÈdhimhi sati sammÈsamÈdhisampannassa upanisasampannaÑ hoti 
yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ, yathÈbh|taÒÈÓadassane sati 
yathÈbh|taÒÈÓadassanasampannassa upanisasampannÈ hoti nibbidÈ, 
nibbidÈya sati nibbidÈsampannassa upanisasampanno hoti virÈgo, virÈge sati 
virÈgasampannassa upanisasampannaÑ hoti vimuttiÒÈÓadassanaÑ. 

 SeyyathÈpi bhikkhave rukkho sÈkhÈpalÈsasampanno tassa papaÔikÈpi 
pÈrip|riÑ gacchati, tacopi. Pheggupi. SÈropi pÈrip|riÑ gacchati. EvamevaÑ 
kho bhikkhave sÊlavato sÊlasampannassa upanisasampanno hoti avippaÔisÈro, 
avippaÔisÈre sati avippaÔisÈrasampannassa upanisasampannaÑ hoti -pa- 
vimuttiÒÈÓadassananti.  . TatiyaÑ. 
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4. Dutiya-upanisÈsutta 

 4. * Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi “Èvuso 
bhikkhave”ti1. “Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa 
paccassosuÑ. ŒyasmÈ SÈriputto etadavoca– 

 DussÊlassa Èvuso sÊlavipannassa hat|paniso hoti avippaÔisÈro, 
avippaÔisÈre asati avippaÔisÈravipannassa hat|panisaÑ hoti pÈmojjaÑ, 
pÈmojje asati pÈmojjavipannassa hat|panisÈ hoti pÊti, pÊtiyÈ asati 
pÊtivipannassa hat|panisÈ hoti passaddhi, passaddhiyÈ asati 
passaddhivipannassa hat|panisaÑ hoti sukhaÑ, sukhe asati sukhavipannassa 
hat|paniso hoti sammÈsamÈdhi, sammÈsamÈdhimhi asati 
sammÈsamÈdhivipannassa hat|panisaÑ hoti yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ, 
yathÈbh|taÒÈÓadassane asati yathÈbh|taÒÈÓadassanavipannassa hat|panisÈ 
hoti nibbidÈ, nibbidÈya asati nibbidÈvipannassa hat|paniso hoti virÈgo, 
virÈge asati virÈgavipannassa hat|panisaÑ hoti vimuttiÒÈÓadassanaÑ. 

 SeyyathÈpi Èvuso rukkho sÈkhÈpalÈsavipanno tassa papaÔikÈpi na 
pÈrip|riÑ gacchati, tacopi. Pheggupi. SÈropi na pÈrip|riÑ gacchati. 
EvamevaÑ kho Èvuso dussÊlassa sÊlavipannassa hat|paniso hoti 
avippaÔisÈro, avippaÔisÈre asati avippaÔisÈravipannassa hat|panisaÑ hoti 
pÈmojjaÑ -pa- vimuttiÒÈÓadassanaÑ. 

 SÊlavato Èvuso sÊlasampannassa upanisasampanno hoti avippaÔisÈro, 
avippaÔisÈre sati avippaÔisÈrasampannassa upanisasampannaÑ hoti 
pÈmojjaÑ, pÈmojje sati pÈmojjasampannassa upanisasampannÈ hoti pÊti, 
pÊtiyÈ sati pÊtisampannassa upanisasampannÈ hoti passaddhi, passaddhiyÈ 
sati passaddhisampannassa upanisasampannaÑ hoti sukhaÑ, sukhe sati 
sukhasampannassa upanisasampanno hoti sammÈsamÈdhi, 
sammÈsamÈdhimhi sati sammÈsamÈdhisampannassa upanisasampannaÑ hoti 
yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ, yathÈbh|taÒÈÓadassane sati 
yathÈbh|taÒÈÓadassanasampannassa upanisasampannÈ hoti nibbidÈ, 
nibbidÈya sati 
______________________________________________________________ 
 1. Bhikkhavoti (SÊ, SyÈ, I) evaÑ sabbattha heÔÔhÈ 260 piÔÔhepi. 
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nibbidÈsampannassa upanisasampanno hoti virÈgo, virÈge sati 
virÈgasampannassa 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 avippaÔisÈro, 
avippaÔisÈre sati avippaÔisÈrasampannassa upanisasampannaÑ hoti 
pÈmojjaÑ -pa- vimuttiÒÈÓadassananti -pa-. CatutthaÑ. 
 

5. Tatiya-upanisÈsutta 

 5. * Tatra kho ÈyasmÈ Œnando bhikkh| Èmantesi -pa-. DussÊlassa Èvuso 
sÊlavipannassa hat|paniso hoti avippaÔisÈro avippaÔisÈre asati 
avippaÔisÈravipannassa hat|panisaÑ hoti pÈmojjaÑ, pÈmojje asati 
pÈmojjavipannassa hat|panisÈ hoti pÊti, pÊtiyÈ asati pÊtivipannassa 
hat|panisÈ hoti passaddhi, passaddhiyÈ asati passaddhivipannassa 
hat|panisaÑ hoti sukhaÑ, sukhe asati sukhavipannassa hat|paniso hoti 
sammÈsamÈdhi, sammÈsamÈdhimhi asati sammÈsamÈdhivipannassa 
hat|panisaÑ hoti yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ, yathÈbh|taÒÈÓadassane asati 
yathÈbh|taÒÈÓadassanavipannassa hat|panisÈ hoti nibbidÈ, nibbidÈya asati 
nibbidÈvipannassa hat|paniso hoti virÈgo, virÈge asati virÈgavipannassa 
hat|panisaÑ hoti vimuttiÒÈÓadassanaÑ. 

 SeyyathÈpi Èvuso rukkho sÈkhÈpalÈsavipanno tassa papaÔikÈpi na 
pÈrip|riÑ gacchati, tacopi. Pheggupi. SÈropi na pÈrip|riÑ gacchati. 
EvamevaÑ kho Èvuso dussÊlassa sÊlavipannassa hat|paniso hoti 
avippaÔisÈro, avippaÔisÈre asati avippaÔisÈravipannassa pah|panisaÑ hoti 
pÈmojjaÑ -pa- vimuttiÒÈÓadassanaÑ. 

 SÊlavato Èvuso sÊlasampannassa upanisasampanno hoti avippaÔisÈro, 
avippaÔisÈre sati avippaÔisÈrasampannassa upanisasampannaÑ hoti 
pÈmojjaÑ, pÈmojje sati pÈmojjasampannassa upanisasampannÈ hoti pÊti, 
pÊtiyÈ sati pÊtisampannassa upanisasampannÈ hoti passaddhi, passaddhiyÈ 
sati passaddhisampannassa upanisasampannaÑ hoti sukhaÑ, sukhe sati 
______________________________________________________________ 
 * HeÔÔhÈ 261 piÔÔhepi. 
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sukhasampannassa upanisasampanno hoti sammÈsamÈdhi, 
sammÈsamÈdhimhi sati sammÈsamÈdhisampannassa upanisasampannaÑ hoti 
yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ, yathÈbh|taÒÈÓadassane sati 
yathÈbh|taÒÈÓadassanasampannassa upanisasampannÈ hoti nibbidÈ, 
nibbidÈya sati nibbidÈsampannassa upanisasampanno hoti virÈgo, virÈge sati 
virÈgasampannassa 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 avippaÔisÈro, 
avippaÔisÈre sati avippaÔisÈrasampannassa upanisasampannaÑ hoti 
pÈmojjaÑ -pa- vimuttiÒÈÓadassananti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Byasanasutta 

 6. (Yo so bhikkhave bhikkhu akkosako paribhÈsako ariy|pavÈdo 
sabrahmacÈrÊnaÑ, ÔhÈnametaÑ avakÈso, yaÑ so ekÈdasannaÑ byasanÈnaÑ 
aÒÒataraÑ byasanaÑ nigaccheyya. 

 KatamesaÑ ekÈdasannaÑ? AnadhigataÑ nÈdhigacchati, adhigatÈ 
parihÈyati, saddhammassa na vodÈyanti, saddhammesu vÈ adhimÈniko hoti, 
anabhirato vÈ brahmacariyaÑ carati, aÒÒataraÑ vÈ saÑkiliÔÔhaÑ ÈpattiÑ 
Èpajjati, sikkhaÑ vÈ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati, gÈÄhaÑ vÈ rogÈta~kaÑ 
phusati, ummÈdaÑ vÈ pÈpuÓÈti cittakkhepaÑ vÈ, samm|Äho kÈlaÑ karoti, 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjati. Yo so bhikkhave bhikkhu akkosako paribhÈsako ariy|pavÈdo 
sabrahmacÈrÊnaÑ, ÔhÈnametaÑ avakÈso, yaÑ so imesaÑ ekÈdasannaÑ 
byasanÈnaÑ aÒÒataraÑ byasanaÑ nigaccheyya.)1 

 Yo so bhikkhave bhikkhu akkosako paribhÈsako ariy|pavÈdo 
sabrahmacÈrÊnaÑ, aÔÔhÈnametaÑ anavakÈso, yaÑ so ekÈdasannaÑ 
byasanÈnaÑ aÒÒataraÑ byasanaÑ na nigaccheyya. 
______________________________________________________________ 
 1. (  ) Etthantare pÈÔho SÊ-SyÈ-KaÑ-I-potthakesu na dissati. 
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 KatamesaÑ ekÈdasannaÑ? AnadhigataÑ nÈdhigacchati, adhigatÈ 
parihÈyati, saddhammassa na vodÈyanti, saddhammesu vÈ adhimÈniko hoti, 
anabhirato vÈ brahmacariyaÑ carati, aÒÒataraÑ vÈ saÑkiliÔÔhaÑ ÈpattiÑ 
Èpajjati, sikkhaÑ vÈ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati, gÈÄhaÑ vÈ rogÈta~kaÑ 
phusati, ummÈdaÑ vÈ pÈpuÓÈti cittakkhepaÑ vÈ, samm|Äho kÈlaÑ karoti, 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjati. Yo so bhikkhave bhikkhu akkosako paribhÈsako ariy|pavÈdo 
sabrahmacÈrÊnaÑ, aÔÔhÈnametaÑ anavakÈso, yaÑ so imesaÑ ekÈdasannaÑ 
byasanÈnaÑ aÒÒataraÑ byasanaÑ na nigaccheyyÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. SaÒÒÈsutta 

 7. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca– 

 SiyÈ nu kho bhante bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ neva 
pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa, na ÈpasmiÑ ÈposaÒÒÊ assa, na tejasmiÑ 
tejosaÒÒÊ assa, na vÈyasmiÑ vÈyosaÒÒÊ assa, na ÈkÈsÈnaÒcÈyatane 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÊ assa, na viÒÒÈÓaÒcÈyatane viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÊ 
assa, na ÈkiÒcaÒÒÈyatane ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, na 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, na idhaloke 
idhalokasaÒÒÊ assa, na paraloke paralokasaÒÒÊ assa, yampidaÑ diÔÔhaÑ 
sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tatrÈpi na 
saÒÒÊ assa, saÒÒÊ ca pana assÈti. 

 SiyÈ Œnanda bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ neva 
pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa, na ÈpasmiÑ ÈposaÒÒÊ assa, na tejasmiÑ 
tejosaÒÒÊ assa, na vÈyasmiÑ vÈyosaÒÒÊ assa, na ÈkÈsÈnaÒcÈyatane 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÊ assa, na viÒÒÈÓaÒcÈyatane viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÊ 
assa, na ÈkiÒcaÒÒÈyatane ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, na 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, na idhaloke 
idhalokasaÒÒÊ 
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assa, na paraloke paralokasaÒÒÊ assa, yampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ 
viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tatrÈpi na saÒÒÊ assa, 
saÒÒÊ ca pana assÈti. 

 YathÈ kathaÑ pana bhante siyÈ bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho, 
yathÈ neva pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa, na ÈpasmiÑ ÈposaÒÒÊ assa, na 
tejasmiÑ tejosaÒÒÊ assa, na vÈyasmiÑ vÈyosaÒÒÊ assa, na ÈkÈsÈnaÒcÈyatane 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÊ assa, na viÒÒÈÓaÒcÈyatane viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÊ 
assa, na ÈkiÒcaÒÒÈyatane ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, na 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, na idhaloke 
idhalokasaÒÒÊ assa, na paraloke paralokasaÒÒÊ assa, yampidaÑ diÔÔhaÑ 
sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tatrÈpi na 
saÒÒÊ assa, saÒÒÊ ca pana assÈti. 

 IdhÈnanda bhikkhu evaÑsaÒÒÊ hoti “etaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ, 
yadidaÑ sabbasa~khÈrasamatho sabb|padhipaÔinissaggo taÓhÈkkhayo virÈgo 
nirodho nibbÈnan”ti. EvaÑ kho Œnanda siyÈ bhikkhuno tathÈr|po 
samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ neva pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa, na ÈpasmiÑ 
ÈposaÒÒÊ assa, na tejasmiÑ tejosaÒÒÊ assa, na vÈyasmiÑ vÈyosaÒÒÊ assa, na 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatane ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÊ assa, na viÒÒÈÓaÒcÈyatane 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÊ assa, na ÈkiÒcaÒÒÈyatane ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, 
na nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, na idhaloke 
idhalokasaÒÒÊ assa, na paraloke paralokasaÒÒÊ assa, yampidaÑ diÔÔhaÑ 
sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tatrÈpi na 
saÒÒÊ assa, saÒÒÊ ca pana assÈti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ 
anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ SÈriputtena 
saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando ÈyasmantaÑ 
SÈriputtaÑ etadavoca– 
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 SiyÈ nu kho Èvuso SÈriputta bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho, 
yathÈ neva pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa -pa- yampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ 
mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tatrÈpi na saÒÒÊ 
assa, saÒÒÊ pana assÈti. SiyÈ Èvuso Œnanda bhikkhuno tathÈr|po 
samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ neva pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa -pa- yampidaÑ 
diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, 
tatrÈpi na saÒÒÊ assa, saÒÒÊ ca pana assÈti. 

 YathÈ kathaÑ panÈvuso SÈriputta siyÈ bhikkhuno tathÈr|po 
samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ neva pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa -pa- yampidaÑ 
diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, 
tatrÈpi na saÒÒÊ assa, saÒÒÊ ca pana assÈti. 

 Idha Èvuso Œnanda bhikkhu evaÑsaÒÒÊ hoti “etaÑ santaÑ etaÑ 
paÓÊtaÑ, yadidaÑ sabbasa~khÈrasamatho sabb|padhipaÔinissaggo 
taÓhÈkkhayo virÈgo nirodho nibbÈnan”ti. EvaÑ kho Èvuso Œnanda siyÈ 
bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ neva pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ 
assa -pa- yampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ 
anuvicaritaÑ manasÈ, tatrÈpi na saÒÒÊ assa, saÒÒÊ ca pana assÈti. 

 * AcchariyaÑ Èvuso, abbhutaÑ Èvuso, yatra hi nÈma Satthu ceva 
sÈvakassa ca atthena attho byaÒjanena byaÒjanaÑ saÑsandissati samessati 
na viggayhissati yadidaÑ aggapadasmiÑ. IdÈnÈhaÑ Èvuso BhagavantaÑ 
upasa~kamitvÈ etamatthaÑ apucchiÑ, BhagavÈpi me etehi akkharehi etehi 
padehi etehi byaÒjanehi etamatthaÑ byÈkÈsi seyyathÈpi ÈyasmÈ SÈriputto. 
AcchariyaÑ Èvuso, abbhutaÑ Èvuso, yatra hi nÈma Satthu ceva sÈvakassa ca 
atthena attho byaÒjanena byaÒjanaÑ saÑsandissati samessati na 
viggayhissati yadidaÑ aggapadasminti.  . SattamaÑ. 
 

8. ManasikÈrasutta 

 8. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca– 
______________________________________________________________ 
 * AÑ 2. 548 piÔÔhepi. 
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 SiyÈ nu kho bhante bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ na 
cakkhuÑ manasi kareyya, na r|paÑ manasi kareyya, na sotaÑ manasi 
kareyya, na saddaÑ manasi kareyya, na ghÈnaÑ manasi kareyya, na 
gandhaÑ manasi kareyya, na jivhaÑ manasi kareyya, na rasaÑ manasi 
kareyya, na kÈyaÑ manasi kareyya, na phoÔÔhabbaÑ manasi kareyya, na 
pathaviÑ manasi kareyya, na ÈpaÑ manasi kareyya, na tejaÑ manasi 
kareyya, na vÈyaÑ manasi kareyya, na ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ manasi kareyya, 
na viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ manasi kareyya, na ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ manasi 
kareyya, na nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ manasi kareyya, na idhalokaÑ 
manasi kareyya, na paralokaÑ manasi kareyya, yampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ 
mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tampi na manasi 
kareyya, manasi ca pana kareyyÈti. 

 SiyÈ Œnanda bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ na cakkhuÑ 
manasi kareyya, na r|paÑ manasi kareyya, na sotaÑ manasi kareyya, na 
saddaÑ manasi kareyya, na ghÈnaÑ manasi kareyya, na gandhaÑ manasi 
kareyya, na jivhaÑ manasi kareyya, na rasaÑ manasi kareyya, na kÈyaÑ 
manasi kareyya, na phoÔÔhabbaÑ manasi kareyya, na pathaviÑ manasi 
kareyya, na ÈpaÑ manasi kareyya, na tejaÑ manasi kareyya, na vÈyaÑ 
manasi kareyya, na ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ manasi kareyya, na 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ manasi kareyya, na ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ manasi kareyya, 
na nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ manasi kareyya, na idhalokaÑ manasi 
kareyya, na paralokaÑ manasi kareyya, yampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ 
viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tampi na manasi 
kareyya, manasi ca pana kareyyÈti. 

 YathÈ kathaÑ pana bhante siyÈ bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho, 
yathÈ na cakkhuÑ manasi kareyya, na r|paÑ manasi kareyya -pa- 
yampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ 
manasÈ, tampi na manasi kareyya, manasi ca pana kareyyÈti. 

 IdhÈnanda bhikkhu evaÑ manasi karoti “etaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ, 
yadidaÑ sabbasa~khÈrasamatho sabb|padhipaÔinissaggo taÓhÈkkhayo virÈgo 
nirodho nibbÈnan”ti. EvaÑ kho Œnanda siyÈ bhikkhuno tathÈr|po 
samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ na cakkhuÑ manasi kareyya, na r|paÑ manasi 
kareyya -pa-. 
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YampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ 
manasÈ, tampi na manasi kareyya, manasi ca pana kareyyÈti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Saddhasutta 

 9. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ NÈtike viharati GiÒjakÈvasathe. Atha kho 
ÈyasmÈ Saddho yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ 
SaddhaÑ BhagavÈ etadavoca– 

 ŒjÈnÊyajhÈyitaÑ kho Saddha jhÈya, mÈ khaÄu~kajhÈyitaÑ1. KathaÒca 
khaÄu~kajhÈyitaÑ hoti? AssakhaÄu~ko hi Saddha doÓiyÈ baddho2 “yavasaÑ 
yavasan”ti jhÈyati. TaÑ kissa hetu? Na hi Saddha assakhaÄu~kassa doÓiyÈ 
baddhassa evaÑ hoti “kiÑ nu kho maÑ ajja assadammasÈrathi kÈraÓaÑ 
kÈressati, kimassÈhaÑ3 paÔikaromÊ”ti. So doÓiyÈ baddho “yavasaÑ 
yavasan”ti jhÈyati. EvamevaÑ kho Saddha idhekacco purisakhaÄu~ko 
araÒÒagatopi rukkham|lagatopi suÒÒÈgÈragatopi kÈmarÈgapariyuÔÔhitena 
cetasÈ viharati kÈmarÈgaparetena, uppannassa ca kÈmarÈgassa nissaraÓaÑ 
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. So kÈmarÈgaÑyeva antaraÑ katvÈ jhÈyati 
pajjhÈyati nijjhÈyati avajjhÈyati. ByÈpÈdapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati. 
ThinamiddhapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati. UddhaccakukkuccapariyuÔÔhitena 
cetasÈ viharati. VicikicchÈpariyuÔÔhitena cetasÈ viharati vicikicchÈparetena, 
uppannÈya ca vicikicchÈya nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. So 
vicikicchaÑyeva antaraÑ katvÈ jhÈyati pajjhÈyati nijjhÈyati avajjhÈyati. So 
pathavimpi nissÈya jhÈyati, Èpampi nissÈya jhÈyati, tejampi nissÈya jhÈyati, 
vÈyampi nissÈya jhÈyati, ÈkÈsÈnaÒcÈyatanampi nissÈya jhÈyati, 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanampi nissÈya jhÈyati, ÈkiÒcaÒÒÈyatanampi nissÈya jhÈyati, 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanampi nissÈya jhÈyati, idhalokampi nissÈya jhÈyati, 
paralokampi nissÈya jhÈyati, yampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ 
pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ tampi nissÈya jhÈyati. EvaÑ kho 
Saddha purisakhaÄu~kajhÈyitaÑ hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒjÈnÊyajjhÈyitaÑ kho Saddha jhÈyatha, mÈ khaÄu~kajjhÈyitaÑ (SÊ, I) 
 2. Bandho (SyÈ, Ka) 3. KammassÈhaÑ (Ka) 
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 KathaÒca Saddha ÈjÈnÊyajhÈyitaÑ hoti? Bhadro hi Saddha assÈjÈnÊyo 
doÓiyÈ baddho na “yavasaÑ yavasan”ti jhÈyati. TaÑ kissa hetu? Bhadrassa 
hi Saddha assÈjÈnÊyassa doÓiyÈ baddhassa evaÑ hoti “kiÑ nu kho maÑ ajja 
assadammasÈrathi kÈraÓaÑ kÈressati. KimassÈhaÑ paÔikaromÊ”ti. So doÓiyÈ 
baddho na “yavasaÑ yavasan”ti jhÈyati. Bhadro hi Saddha assÈjÈnÊyo yathÈ 
iÓaÑ yathÈ bandhaÑ yathÈ jÈniÑ yathÈ kaliÑ evaÑ patodassa ajjhoharaÓaÑ 
samanupassati. EvamevaÑ kho Saddha bhadro purisÈjÈnÊyo araÒÒagatopi 
rukkham|lagatopi suÒÒÈgÈragatopi na kÈmarÈgapariyuÔÔhitena cetasÈ 
viharati na kÈmarÈgaparetena, uppannassa ca kÈmarÈgassa nissaraÓaÑ 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Na byÈpÈdapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati. Na 
thinamiddhapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati. Na 
uddhaccakukkuccapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati. Na vicikicchÈpariyuÔÔhitena 
cetasÈ viharati na vicikicchÈparetena, uppannÈya ca vicikicchÈya nissaraÓaÑ 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. So neva pathaviÑ nissÈya jhÈyati, na ÈpaÑ nissÈya 
jhÈyati, na tejaÑ nissÈya jhÈyati, na vÈyaÑ nissÈya jhÈyati, na 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ nissÈya jhÈyati, na viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ nissÈya jhÈyati, 
na ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ nissÈya jhÈyati, na nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ nissÈya 
jhÈyati, na idhalokaÑ nissÈya jhÈyati, na paralokaÑ nissÈya jhÈyati, 
yampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ 
manasÈ tampi nissÈya na jhÈyati jhÈyati ca pana. EvaÑ jhÈyiÒca pana 
Saddha bhadraÑ purisÈjÈnÊyaÑ sa-indÈ devÈ sabrahmakÈ sapajÈpatikÈ 
ÈrakÈva namassanti– 

   Namo te purisÈjaÒÒa, namo te purisuttama. 
   Yassa te nÈbhijÈnÈma, yampi nissÈya jhÈyasÊti. 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ Saddho BhagavantaÑ etadavoca–kathaÑ jhÈyÊ 
pana bhante bhadro purisÈjÈnÊyo1 neva pathaviÑ nissÈya jhÈyati, na ÈpaÑ 
nissÈya jhÈyati, na tejaÑ nissÈya jhÈyati, na vÈyaÑ nissÈya jhÈyati, na 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ nissÈya jhÈyati, na viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ nissÈya jhÈyati, 
na ÈkiÒcÈÒÒÈyatanaÑ nissÈya jhÈyati, na nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ nissÈya 
jhÈyati, na idhalokaÑ nissÈya 
______________________________________________________________ 
 1. PurisÈjÈnÊyo jhÈyati, so (SÊ, SyÈ, I), purisÈjÈnÊyo, so (Ka) 
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jhÈyati, na paralokaÑ nissÈya jhÈyati, yampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ 
viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ tampi nissÈya na jhÈyati 
jhÈyati ca pana. KathaÑ jhÈyaÒca pana bhante bhadraÑ purisÈjÈnÊyaÑ 
sa-indÈ devÈ sabrahmakÈ sapajÈpatikÈ ÈrakÈva namassanti– 

  Namo te purisÈjaÒÒa, namo te purisuttama. 
  Yassa te nÈbhijÈnÈma, yampi nissÈya jhÈyasÊti. 

 Idha Saddha bhadrassa purisÈjÈnÊyassa pathaviyaÑ pathavisaÒÒÈ 
vibh|tÈ hoti, ÈpasmiÑ ÈposaÒÒÈ vibh|tÈ hoti, tejasmiÑ tejosaÒÒÈ vibh|tÈ 
hoti, vÈyasmiÑ vÈyosaÒÒÈ vibh|tÈ hoti, ÈkÈsÈnaÒcÈyatane 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÈ vibh|tÈ hoti, viÒÒÈÓaÒcÈyatane 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÈ vibh|tÈ hoti, ÈkiÒcaÒÒÈyatane ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÈ 
vibh|tÈ hoti, nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÈ 
vibh|tÈ hoti, idhaloke idhalokasaÒÒÈ vibh|tÈ hoti, paraloke paralokasaÒÒÈ 
vibh|tÈ hoti, yampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ 
anuvicaritaÑ manasÈ tatrÈpi saÒÒÈ vibh|tÈ hoti. EvaÑ jhÈyÊ kho Saddha 
bhadro purisÈjÈnÊyo neva pathaviÑ nissÈya jhÈyati -pa- yampidaÑ diÔÔhaÑ 
sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ tampi 
nissÈya na jhÈyati, jhÈyati ca pana. EvaÑ jhÈyiÒca pana Saddha bhadraÑ 
purisÈjÈnÊyaÑ sa-indÈ devÈ sabrahmakÈ sapajÈpatikÈ ÈrakÈva namassanti– 

  Namo te purisÈjaÒÒa, namo te purisuttama. 
  Yassa te nÈbhijÈnÈma, yampi nissÈya jhÈyasÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. MoranivÈpasutta 

 10. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati MoranivÈpe 
paribbÈjakÈrÈme. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti. 
“Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu accantaniÔÔho hoti 
accantayogakkhemÊ accantabrahmacÈrÊ accantapariyosÈno seÔÔho 
devamanussÈnaÑ. Katamehi tÊhi? Asekhena sÊlakkhandhena asekhena 
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samÈdhikkhandhena asekhena paÒÒÈkkhandhena. Imehi kho bhikkhave tÊhi 
dhammehi samannÈgato bhikkhu accantaniÔÔho hoti accantayogakkhemÊ 
accantabrahmacÈrÊ accantapariyosÈno seÔÔho devamanussÈnaÑ. 

 Aparehipi bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato bhikkhu accantaniÔÔho 
hoti accantayogakkhemÊ accantabrahmacÈrÊ accantapariyosÈno seÔÔho 
devamanussÈnaÑ. Katamehi tÊhi? IddhipÈÔihÈriyena ÈdesanÈpÈÔihÈriyena 
anusÈsanÊpÈÔihÈriyena. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato 
bhikkhu accantaniÔÔho hoti accantayogakkhemÊ accantabrahmacÈrÊ 
accantapariyosÈno seÔÔho devamanussÈnaÑ. 

 Aparehipi bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato bhikkhu accantaniÔÔho 
hoti accantayogakkhemÊ accantabrahmacÈrÊ accantapariyosÈno seÔÔho 
devamanussÈnaÑ. Katamehi tÊhi? SammÈdiÔÔhiyÈ sammÈÒÈÓena 
sammÈvimuttiyÈ. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato bhikkhu 
accantaniÔÔho hoti accantayogakkhemÊ accantabrahmacÈrÊ accantapariyosÈno 
seÔÔho devamanussÈnaÑ. 

 DvÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu accantaniÔÔho hoti 
accantayogakkhemÊ accantabrahmacÈrÊ accantapariyosÈno seÔÔho 
devamanussÈnaÑ. Katamehi dvÊhi? VijjÈya caraÓena. Imehi kho bhikkhave 
dvÊhi dhammehi samannÈgato bhikkhu accantaniÔÔho hoti 
accantayogakkhemÊ accantabrahmacÈrÊ accantapariyosÈno seÔÔho 
devamanussÈnaÑ. BrahmunÈpesÈ bhikkhave sana~kumÈrena gÈthÈ bhÈsitÈ– 

   “Khattiyo seÔÔho janetasmiÑ, ye gottapaÔisÈrino. 
   VijjÈcaraÓasampanno, so seÔÔho devamÈnuse”ti. * 

 SÈ kho panesÈ bhikkhave sana~kumÈrena gÈthÈ bhÈsitÈ subhÈsitÈ, no 
dubbhÈsitÈ, atthasaÑhitÈ no anatthasaÑhitÈ, anumatÈ mayÈ, ahampi 
bhikkhave evaÑ vadÈmi– 
______________________________________________________________ 
 * DÊ 1. 92; SaÑ 1. 155; 471 piÔÔhesupi.
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  “Khattiyo seÔÔho janetasmiÑ, ye gottapaÔisÈrino. 
  VijjÈcaraÓasampanno, so seÔÔho devamÈnuse”ti.  . DasamaÑ. 

Nissayavaggo1 paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   KimatthiyÈ CetanÈ tayo, UpanisÈ Byasanena ca. 
   Dve SaÒÒÈ ManasikÈro, Saddho MoranivÈpakanti. 

_____ 
 

2. Anussativagga 
 

1. PaÔhamamahÈnÈmasutta 

 11. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati KapilavatthusmiÑ 
NigrodhÈrÈme. Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| Bhagavato 
cÊvarakammaÑ karonti “niÔÔhitacÊvaro BhagavÈ temÈsaccayena cÈrikaÑ 
pakkamissatÊ”ti. Assosi kho MahÈnÈmo Sakko “sambahulÈ kira bhikkh| 
Bhagavato cÊvarakammaÑ karonti ‘niÔÔhitacÊvaro BhagavÈ temÈsaccayena 
cÈrikaÑ pakkamissatÊ’ti”. 

 Atha kho MahÈnÈmo Sakko yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho MahÈnÈmo Sakko BhagavantaÑ etadavoca “sutaÑ metaÑ 
bhante sambahulÈ kira bhikkh| Bhagavato cÊvarakammaÑ karonti, 
niÔÔhitacÊvaro BhagavÈ temÈsaccayena cÈrikaÑ pakkamissatÊti. TesaÑ no 
bhante nÈnÈvihÈrehi viharataÑ kenassa2 vihÈrena vihÈtabban”ti. 

 SÈdhu sÈdhu MahÈnÈma, etaÑ kho MahÈnÈma tumhÈkaÑ patir|paÑ 
kulaputtÈnaÑ, yaÑ tumhe TathÈgataÑ upasa~kamitvÈ puccheyyÈtha “tesaÑ 
no bhante nÈnÈvihÈrehi viharataÑ kenassa vihÈrena vihÈtabban”ti. Saddho 
kho MahÈnÈma ÈrÈdhako hoti, no assaddho. ŒraddhavÊriyo ÈrÈdhako hoti, 
no kusÊto. UpaÔÔhitassati ÈrÈdhako 
______________________________________________________________ 
 1. NissÈyavaggo (SyÈ, KaÑ) 2. Kena (SyÈ, KaÑ) 
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hoti, no muÔÔhassati. SamÈhito ÈrÈdhako hoti, no asamÈhito. PaÒÒavÈ 
ÈrÈdhako hoti, no duppaÒÒo. Imesu kho tvaÑ MahÈnÈma paÒcasu 
dhammesu patiÔÔhÈya cha dhamme uttari1 bhÈveyyÈsi. * Idha tvaÑ 
MahÈnÈma TathÈgataÑ anussareyyÈsi “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 tasmiÑsamaye 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, dhammasotasamÈpanno BuddhÈnussatiÑ bhÈveti. 

 Puna caparaÑ tvaÑ MahÈnÈma dhammaÑ anussareyyÈsi “svÈkkhÈto 
BhagavatÈ dhammo sandiÔÔhiko akÈliko ehipassiko opaneyyiko2 paccattaÑ 
viditabbo 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, dhammasotasamÈpanno dhammÈnussatiÑ bhÈveti. 

 Puna caparaÑ tvaÑ MahÈnÈma saÑghaÑ anussareyyÈsi “suppaÔipanno 
Bhagavato sÈvakasaÑgho ujuppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho 
ÒÈyappaÔipanno 
______________________________________________________________ 
 1. UttariÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) * AÑ 2. 252 piÔÔhepi. 2. Opanayiko (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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Bhagavato sÈvakasaÑgho sÈmÊcippaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho, 
yadidaÑ cattÈri purisayugÈni aÔÔha purisapuggalÈ, esa 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, dhammasotasamÈpanno saÑghÈnussatiÑ bhÈveti. 

 Puna caparaÑ tvaÑ MahÈnÈma attano sÊlÈni anussareyyÈsi 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, 
dhammasotasamÈpanno sÊlÈnussatiÑ bhÈveti. 

 Puna caparaÑ tvaÑ MahÈnÈma attano cÈgaÑ anussareyyÈsi “lÈbhÈ vata 
me suladdhaÑ vata me, yohaÑ maccheramalapariyuÔÔhitÈya pajÈya 
vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasÈmi muttacÈgo payatapÈÓi 
vosaggarato yÈcayogo dÈnasaÑvibhÈgarato”ti. YasmiÑ 
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MahÈnÈma samaye ariyasÈvako cÈgaÑ anussarati, nevassa tasmiÑ samaye 
rÈgapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ hoti, na dosapariyuÔÔhitaÑ cittaÑ 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, dhammasotasamÈpanno cÈgÈnussatiÑ bhÈveti.  

 Puna caparaÑ tvaÑ MahÈnÈma devatÈ anussareyyÈsi “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 tatth|papannÈ, mayhampi tathÈr|pÈ saddhÈ saÑvijjati. 
YathÈr|pena sÊlena samannÈgatÈ tÈ devatÈ ito cutÈ tatth|papannÈ, mayhampi 
tathÈr|paÑ sÊlaÑ saÑvijjati. YathÈr|pena sutena samannÈgatÈ tÈ devatÈ ito 
cutÈ tatth|papannÈ, mayhampi tathÈr|paÑ sutaÑ saÑvijjati. YathÈr|pena 
cÈgena samannÈgatÈ tÈ devatÈ ito cutÈ tatth|papannÈ, mayhampi tathÈr|po 
cÈgo saÑvijjati. YathÈr|pÈya paÒÒÈya samannÈgatÈ tÈ devatÈ ito cutÈ 
tatth|papannÈ, 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 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 
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samappatto viharati, sabyÈpajjÈya pajÈya abyÈpajjo viharati, 
dhammasotasamÈpanno devatÈnussatiÑ bhÈvetÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. DutiyamahÈnÈmasutta 

 12. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati KapilavatthusmiÑ 
NigrodhÈrÈme. Tena kho pana samayena MahÈnÈmo Sakko gilÈnÈ vuÔÔhito 
hoti aciravuÔÔhito gelaÒÒÈ. Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| 
Bhagavato cÊvarakammaÑ karonti “niÔÔhitacÊvaro BhagavÈ temÈsaccayena 
cÈrikaÑ pakkamissatÊ”ti. 

 Assosi kho MahÈnÈmo Sakko “sambahulÈ kira bhikkh| Bhagavato 
cÊvarakammaÑ karonti ‘niÔÔhitacÊvaro BhagavÈ temÈsaccayena cÈrikaÑ 
pakkamissatÊ’ti”. Atha kho MahÈnÈmo Sakko yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho MahÈnÈmo Sakko BhagavantaÑ etadavoca “sutaÑ metaÑ 
bhante ‘sambahulÈ kira bhikkh| Bhagavato cÊvarakammaÑ karonti 
niÔÔhitacÊvaro BhagavÈ temÈsaccayena cÈrikaÑ pakkamissatÊ’ti. TesaÑ no 
bhante nÈnÈvihÈrehi viharataÑ kenassa vihÈrena vihÈtabban”ti. 

 SÈdhu sÈdhu MahÈnÈma, etaÑ kho MahÈnÈma tumhÈkaÑ patir|paÑ 
kulaputtÈnaÑ, yaÑ tumhe TathÈgataÑ upasa~kamitvÈ puccheyyÈtha “tesaÑ 
no bhante nÈnÈvihÈrehi viharataÑ kenassa vihÈrena vihÈtabban”ti. Saddho 
kho MahÈnÈma ÈrÈdhako hoti, no assaddho. ŒraddhavÊriyo ÈrÈdhako hoti, 
no kusÊto. UpaÔÔhitassati ÈrÈdhako hoti, no muÔÔhassati. SamÈhito ÈrÈdhako 
hoti, no asamÈhito. PaÒÒavÈ ÈrÈdhako hoti, no duppaÒÒo. Imesu kho tvaÑ 
MahÈnÈma paÒcasu dhammesu patiÔÔhÈya cha dhamme uttari bhÈveyyÈsi. 

 * Idha tvaÑ MahÈnÈma TathÈgataÑ anussareyyÈsi “itipi so BhagavÈ 
-pa- 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 
______________________________________________________________ 
 * AÑ 2. 252 piÔÔhepi. 
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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. ImaÑ kho tvaÑ MahÈnÈma 
BuddhÈnussatiÑ gacchantopi bhÈveyyÈsi, Ôhitopi bhÈveyyÈsi, nisinnopi 
bhÈveyyÈsi, sayÈnopi bhÈveyyÈsi, kammantaÑ adhiÔÔhahantopi bhÈveyyÈsi, 
puttasambÈdhasayanaÑ ajjhÈvasantopi bhÈveyyÈsi. 

 Puna caparaÑ tvaÑ MahÈnÈma dhammaÑ anussareyyÈsi -pa- saÑghaÑ 
anussareyyÈsi -pa- attano sÊlaÑ anussareyyÈsi -pa- attano cÈgaÑ 
anussareyyÈsi -pa- devatÈ anussareyyÈsi “santi devÈ CÈtumahÈrÈjikÈ -pa- 
santi devÈ tatuttari. YathÈr|pÈya saddhÈya samannÈgatÈ tÈ devatÈ ito cutÈ 
tatth|papannÈ, mayhampi tathÈr|pÈ saddhÈ saÑvijjati. YathÈr|pena sÊlena. 
Sutena. CÈgena. PaÒÒÈya samannÈgatÈ tÈ devatÈ ito cutÈ tatth|papannÈ, 
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 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. ImaÑ kho tvaÑ MahÈnÈma devatÈnussatiÑ 
gacchantopi bhÈveyyÈsi, Ôhitopi bhÈveyyÈsi, nisinnopi bhÈveyyÈsi, sayÈnopi 
bhÈveyyÈsi, kammantaÑ adhiÔÔhahantopi bhÈveyyÈsi, 
puttasambÈdhasayanaÑ ajjhÈvasantopi bhÈveyyÈsÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Nandiyasutta 

 13. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati KapilavatthusmiÑ 
NigrodhÈrÈme. Tena kho pana samayena BhagavÈ SÈvatthiyaÑ vassÈvÈsaÑ 
upagantukÈmo hoti1. 
______________________________________________________________ 
 1. Ahosi (Ka) 
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 Assosi kho Nandiyo Sakko “BhagavÈ kira SÈvatthiyaÑ vassÈvÈsaÑ 
upagantukÈmo”ti. Atha kho Nandiyassa Sakkassa “etadahosi 
‘yaÑn|nÈhampi SÈvatthiyaÑ vassÈvÈsaÑ upagaccheyyaÑ, tattha 
kammantaÒceva adhiÔÔhahissÈmi, BhagavantaÒca lacchÈmi kÈlena kÈlaÑ 
dassanÈyÈ’ti”. 

 Atha kho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ vassÈvÈsaÑ upagacchi1. Nandiyopi kho 
Sakko SÈvatthiyaÑ vassÈvÈsaÑ upagacchi. Tattha kammantaÒceva 
adhiÔÔhÈsi2, BhagavantaÒca labhi3 kÈlena kÈlaÑ dassanÈya. Tena kho pana 
samayena sambahulÈ bhikkh| Bhagavato cÊvarakammaÑ karonti 
“niÔÔhitacÊvaro BhagavÈ temÈsaccayena cÈrikaÑ pakkamissatÊ”ti. 

 Assosi kho Nandiyo Sakko “sambahulÈ kira bhikkh| Bhagavato 
cÊvarakammaÑ karonti ‘niÔÔhitacÊvaro BhagavÈ temÈsaccayena cÈrikaÑ 
pakkamissatÊ’ti”. Atha kho Nandiyo Sakko yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho Nandiyo Sakko BhagavantaÑ etadavoca “sutaÑ metaÑ bhante 
‘sambahulÈ kira bhikkh| Bhagavato cÊvarakammaÑ karonti, niÔÔhitacÊvaro 
BhagavÈ temÈsaccayena cÈrikaÑ pakkamissatÊ’ti. TesaÑ no bhante 
nÈnÈvihÈrehi viharataÑ kenassa vihÈrena vihÈtabban”ti. 

 SÈdhu sÈdhu Nandiya, etaÑ kho Nandiya tumhÈkaÑ patir|paÑ 
kulaputtÈnaÑ, yaÑ tumhe TathÈgataÑ upasa~kamitvÈ puccheyyÈtha “tesaÑ 
no bhante nÈnÈvihÈrehi viharataÑ kenassa vihÈrena vihÈtabban”ti. Saddho 
kho Nandiya ÈrÈdhako hoti, no assaddho. SÊlavÈ ÈrÈdhako hoti, no dussÊlo. 
ŒraddhavÊriyo ÈrÈdhako hoti, no kusÊto. UpaÔÔhitassati ÈrÈdhako hoti, no 
muÔÔhassati. SamÈhito ÈrÈdhako hoti, no asamÈhito. PaÒÒavÈ ÈrÈdhako hoti, 
no duppaÒÒo. Imesu kho te Nandiya chasu dhammesu patiÔÔhÈya paÒcasu 
dhammesu ajjhattaÑ sati upaÔÔhÈpetabbÈ. 

 Idha tvaÑ Nandiya TathÈgataÑ anussareyyÈsi “itipi so BhagavÈ 
ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro 
______________________________________________________________ 
 1. UpagaÒchi (SÊ, I) 2. AdhiÔÔhÈya (SyÈ), adhiÔÔhÈti (Ka) 3. Lacchati (SyÈ, Ka) 
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purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Iti kho te 
Nandiya TathÈgataÑ Èrabbha ajjhattaÑ sati upaÔÔhÈpetabbÈ. 

 Puna caparaÑ tvaÑ Nandiya dhammaÑ anussareyyÈsi “svÈkkhÈto 
BhagavatÈ dhammo sandiÔÔhiko akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ 
veditabbo viÒÒ|hÊ”ti. Iti kho te Nandiya dhammaÑ Èrabbha ajjhattaÑ sati 
upaÔÔhÈpetabbÈ. 

 Puna caparaÑ tvaÑ Nandiya kalyÈÓamitte anussareyyÈsi “lÈbhÈ vata 
me, suladdhaÑ vata me, yassa me kalyÈÓamittÈ anukampakÈ atthakÈmÈ 
ovÈdakÈ anusÈsakÈ”ti. Iti kho te Nandiya kalyÈÓamitte Èrabbha ajjhattaÑ 
sati upaÔÔhÈpetabbÈ. 

 Puna caparaÑ tvaÑ Nandiya attano cÈgaÑ anussareyyÈsi “lÈbhÈ vata 
me, suladdhaÑ vata me, yohaÑ maccheramalapariyuÔÔhitÈya pajÈya 
vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasÈmi muttacÈgo payatapÈÓi 
vosaggarato yÈcayogo dÈnasaÑvibhÈgarato”ti. Iti kho te Nandiya cÈgaÑ 
Èrabbha ajjhattaÑ sati upaÔÔhÈpetabbÈ. 

 Puna caparaÑ tvaÑ Nandiya devatÈ anussareyyÈsi “yÈ devatÈ 
atikkammeva kabaÄÊkÈrÈhÈrabhakkhÈnaÑ1 devatÈnaÑ sahabyataÑ 
aÒÒataraÑ manomayaÑ kÈyaÑ upapannÈ, tÈ karaÓÊyaÑ attano na 
samanupassanti katassa vÈ paticayaÑ”. SeyyathÈpi Nandiya bhikkhu 
asamayavimutto karaÓÊyaÑ attano na samanupassati katassa vÈ paticayaÑ. 
EvamevaÑ kho Nandiya yÈ tÈ devatÈ atikkammeva 
kabaÄÊkÈrÈhÈrabhakkhÈnaÑ devatÈnaÑ sahabyataÑ aÒÒataraÑ manomayaÑ 
kÈyaÑ upapannÈ, tÈ karaÓÊyaÑ attano na samanupassanti katassa vÈ 
paticayaÑ. Iti kho te Nandiya devatÈ Èrabbha ajjhattaÑ sati upaÔÔhÈpetabbÈ. 

 Imehi kho Nandiya ekÈdasahi dhammehi samannÈgato ariyasÈvako 
pajahateva pÈpake akusale dhamme na upÈdiyati. SeyyathÈpi Nandiya 
kumbho nikkujjo2 vamateva udakaÑ, no vantaÑ paccÈvamati3. SeyyathÈpi 
vÈ pana Nandiya sukkhe tiÓadÈye aggi mutto ÉahaÒÒeva gacchati, no 
daÉÉhaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. KabaÄiÑkÈrabhakkhÈnaÑ (SÊ), kabaÄÊkÈrabhakkhÈnaÑ (SyÈ, KaÑ, I)  
 2. Nikujjo (Ka) 3. PaccÈmasati (SyÈ) 
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paccudÈvattati. EvamevaÑ kho Nandiya imehi ekÈdasahi dhammehi 
samannÈgato ariyasÈvako pajahateva pÈpake akusale dhamme na upÈdiyatÊti.  
. TatiyaÑ. 
 

4. Subh|tisutta 

 14. Atha kho ÈyasmÈ Subh|ti Saddhena bhikkhunÈ saddhiÑ yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ Subh|tiÑ 
BhagavÈ etadavoca “ko nÈmÈyaÑ1 Subh|ti bhikkh|”ti. Saddho nÈmÈyaÑ 
bhante bhikkhu Sudattassa2 upÈsakassa putto saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajitoti. 

 Kacci panÈyaÑ Subh|ti Saddho bhikkhu Sudattassa upÈsakassa putto 
saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito sandissati saddhÈpadÈnes|ti. Etassa 
BhagavÈ kÈlo etassa Sugata kÈlo, yaÑ BhagavÈ saddhassa saddhÈpadÈnÈni 
bhÈseyya, idÈnÈhaÑ jÈnissÈmi “yadi vÈ ayaÑ bhikkhu sandissati 
saddhÈpadÈnesu, yadi vÈ no”ti. 

 Tena hi Subh|ti suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ 
bhante”ti kho ÈyasmÈ Subh|ti Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca– 

 Idha Subh|ti bhikkhu sÊlavÈ hoti pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati 
ÈcÈragocarasampanno, aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati 
sikkhÈpadesu. Yampi Subh|ti bhikkhu sÊlavÈ hoti -pa- samÈdÈya sikkhati 
sikkhÈpadesu, idampi Subh|ti saddhassa saddhÈpadÈnaÑ hoti. 

 Puna caparaÑ Subh|ti bhikkhu 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, yampi Subh|ti bhikkhu 
______________________________________________________________ 
 1. Ko nÈmo ayaÑ (SÊ, Ka), ko nÈma ayaÑ (SyÈ, KaÑ) 
 2. Saddhassa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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bahussuto hoti -pa- diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ, idampi Subh|ti saddhassa 
saddhÈpadÈnaÑ hoti. 

 Puna caparaÑ Subh|ti bhikkhu kalyÈÓamitto hoti kalyÈÓasahÈyo 
kalyÈÓasampava~ko. Yampi Subh|ti bhikkhu kalyÈÓamitto hoti 
kalyÈÓasahÈyo kalyÈÓasampava~ko, idampi Subh|ti saddhassa 
saddhÈpadÈnaÑ hoti. 

 Puna caparaÑ Subh|ti bhikkhu suvaco hoti sovacassakaraÓehi 
dhammehi samannÈgato khamo padakkhiÓaggÈhÊ anusÈsaniÑ. Yampi 
Subh|ti bhikkhu suvaco hoti sovacassakaraÓehi dhammehi samannÈgato 
khamo padakkhiÓaggÈhÊ anusÈsaniÑ, idampi Subh|ti saddhassa 
saddhÈpadÈnaÑ hoti. 

 Puna caparaÑ Subh|ti bhikkhu yÈni tÈni sabrahmacÈrÊnaÑ uccÈvacÈni 
kiÑkaraÓÊyÈni, tatra dakkho hoti analaso, tatrupÈyÈya vÊmaÑsÈya 
samannÈgato alaÑ kÈtuÑ alaÑ saÑvidhÈtuÑ. Yampi Subh|ti bhikkhu yÈni 
tÈni sabrahmacÈrÊnaÑ uccÈvacÈni kiÑkaraÓÊyÈni, tatra dakkho hoti analaso, 
tatrupÈyÈya vÊmaÑsÈya samannÈgato alaÑ kÈtuÑ alaÑ saÑvidhÈtuÑ, 
idampi Subh|ti saddhassa saddhÈpadÈnaÑ hoti. 

 Puna caparaÑ Subh|ti bhikkhu dhammakÈmo hoti piyasamudÈhÈro 
abhidhamme abhivinaye uÄÈrapÈmojjo. Yampi Subh|ti bhikkhu 
dhammakÈmo hoti piyasamuhÈro abhidhamme abhivinaye uÄÈrapÈmojjo, 
idampi Subh|ti saddhassa saddhÈpadÈnaÑ hoti. 

 Puna caparaÑ Subh|ti bhikkhu ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya, thÈmavÈ 
daÄhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. Yampi Subh|ti 
bhikkhu ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya 
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya, thÈmavÈ daÄhaparakkamo 
anikkhittadhuro kusalesu dhammesu, idampi Subh|ti saddhassa 
saddhÈpadÈnaÑ hoti. 

 Puna caparaÑ Subh|ti bhikkhu catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. 
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Yampi Subh|ti bhikkhu catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ, 
idampi Subh|ti saddhassa saddhÈpadÈnaÑ hoti. 

 Puna caparaÑ Subh|ti bhikkhu anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. 
SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo tissopi jÈtiyo catassopi jÈtiyo 
paÒcapi jÈtiyo dasapi jÈtiyo vÊsampi jÈtiyo tiÑsampi jÈtiyo cattÈrÊsampi 
jÈtiyo paÒÒÈsampi jÈtiyo jÈtisatampi jÈtisahassampi jÈtisatasahassampi 
anekepi saÑvaÔÔakappe anekepi vivaÔÔakappe anekepi saÑvaÔÔavivaÔÔakappe 
amutrÈsiÑ “evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro 
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto. So tato cuto amutra 
udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro 
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto. So tato cuto 
idh|papanno”ti iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarati. Yampi Subh|ti bhikkhu anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. 
SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ 
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati, idampi Subh|ti saddhassa 
saddhÈpadÈnaÑ hoti. 

 Puna caparaÑ Subh|ti bhikkhu dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈti “ime vata 
bhonto sattÈ kÈyaduccaritena samannÈgatÈ vacÊduccaritena samannÈgatÈ 
manoduccaritena samannÈgatÈ, ariyÈnaÑ upavÈdakÈ micchÈdiÔÔhikÈ 
micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ. Te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannÈ. Ime vÈ pana bhonto sattÈ 
kÈyasucaritena samannÈgatÈ vacÊsucaritena samannÈgatÈ manosucaritena 
samannÈgatÈ, ariyÈnaÑ anupavÈdakÈ sammÈdiÔÔhikÈ 
sammÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ. Te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapannÈ”ti. Iti dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈti. Yampi 
Subh|ti bhikkhu dibbena cakkhunÈ visuddhena -pa- yathÈkamm|page satte 
pajÈnÈti, idampi Subh|ti saddhassa saddhÈpadÈnaÑ hoti. 
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 Puna caparaÑ Subh|ti bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharati. Yampi Subh|ti bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ -pa- 
sacchikatvÈ upasampajja viharati, idampi Subh|ti saddhassa saddhÈpadÈnaÑ 
hotÊti. 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ Subh|ti BhagavantaÑ etadavoca–yÈnimÈni bhante 
BhagavatÈ saddhassa saddhÈpadÈnÈni bhÈsitÈni, saÑvijjanti tÈni imassa 
bhikkhuno, ayaÒca bhikkhu etesu sandissati. 

 AyaÑ bhante bhikkhu sÊlavÈ hoti, pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati 
ÈcÈragocarasampanno, aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati 
sikkhÈpadesu. 

 AyaÑ bhante bhikkhu 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. 

 AyaÑ bhante bhikkhu kalyÈÓamitto hoti kalyÈÓasahÈyo 
kalyÈÓasampava~ko. 

 AyaÑ bhante bhikkhu suvaco hoti -pa- anussÈsaniÑ. 

 AyaÑ bhante bhikkhu yÈni tÈni sabrahmacÈrÊnaÑ uccÈvacÈni 
kiÑkaraÓÊyÈni, tattha dakkho hoti analaso. TatrupÈyÈya vÊmaÑsÈya 
samannÈgato alaÑ kÈtuÑ alaÑ saÑvidhÈtuÑ. 

 AyaÑ bhante bhikkhu dhammakÈmo hoti piyasamudÈhÈro abhidhamme 
abhivinaye uÄÈrapÈmojjo. 

 AyaÑ bhante bhikkhu ÈraddhavÊriyo viharati -pa- thÈmavÈ 
daÄhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. 

 AyaÑ bhante bhikkhu catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. 
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 AyaÑ bhante bhikkhu anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. 
SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ 
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. 

 AyaÑ bhante bhikkhu dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena -pa- yathÈkamm|page satte pajÈnÈti. 

 AyaÑ bhante bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ -pa- sacchikatvÈ upasampajja 
viharati, yÈnimÈni bhante BhagavatÈ saddhassa saddhÈpadÈnÈni bhÈsitÈni, 
saÑvijjanti tÈni imassa bhikkhuno, ayaÒca bhikkhu etesu sandissatÊti. 

 SÈdhu sÈdhu Subh|ti, tena hi tvaÑ Subh|ti iminÈ ca Saddhena 
bhikkhunÈ saddhiÑ vihareyyÈsi. YadÈ ca tvaÑ Subh|ti Èka~kheyyÈsi 
TathÈgataÑ dassanÈya. IminÈ Saddhena bhikkhunÈ saddhiÑ 
upasa~kameyyÈsi TathÈgataÑ dassanÈyÈti.  . CatutthaÑ. 
 

5. MettÈsutta 

 15. * MettÈya bhikkhave cetovimuttiyÈ ÈsevitÈya bhÈvitÈya 
bahulÊkatÈya yÈnÊkatÈya vatthukatÈya anuÔÔhitÈya paricitÈya susamÈraddhÈya 
ekÈdasÈnisaÑsÈ pÈÔika~khÈ– 

 Katame ekÈdasa? SukhaÑ supati, sukhaÑ paÔibujjhati, na pÈpakaÑ 
supinaÑ passati, manussÈnaÑ piyo hoti, amanussÈnaÑ piyo hoti, devatÈ 
rakkhanti, nÈssa aggi vÈ visaÑ vÈ satthaÑ vÈ kamati, tuvaÔaÑ cittaÑ 
samÈdhiyati, mukhavaÓÓo vippasÊdati, asamm|Äho kÈlaÑ karoti, uttari 
appaÔivijjhanto brahmalok|pago hoti. MettÈya bhikkhave cetovimuttiyÈ 
ÈsevitÈya bhÈvitÈya bahulÊkatÈya yÈnÊkatÈya vatthukatÈya anuÔÔhitÈya 
paricitÈya susamÈraddhÈya ime ekÈdasÈnisaÑsÈ pÈÔika~khÈti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. AÔÔhakanÈgarasutta 

 16. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Œnando VesÈliyaÑ viharati 
BeluvagÈmake1, tena kho pana samayena Dasamo gahapati AÔÔhakanÈgaro 
PÈÔaliputtaÑ anuppatto hoti kenacideva karaÓÊyena. 
______________________________________________________________ 
 * Khu 9. 314; Khu 11. 195 piÔÔhesu. 1. VeÄuvagÈmake (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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 Atha kho Dasamo gahapati AÔÔhakanÈgaro yena KukkuÔÈrÈmo, yena 
aÒÒataro bhikkhu tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ bhikkhuÑ etadavoca 
“kahaÑ nu kho bhante ÈyasmÈ Œnando etarahi viharati, dassanakÈmÈ hi 
mayaÑ bhante ÈyasmantaÑ Œnandan”ti. Eso gahapati ÈyasmÈ Œnando 
VesÈliyaÑ viharati BeluvagÈmaketi. 

 Atha kho Dasamo gahapati AÔÔhakanÈgaro PÈÔaliputte taÑ karaÓÊyaÑ 
tÊretvÈ yena VesÈlÊ BeluvagÈmako, yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho Dasamo gahapati AÔÔhakanÈgaro ÈyasmantaÑ 
ŒnandaÑ etadavoca “atthi nu kho bhante Œnanda tena BhagavatÈ jÈnatÈ 
passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena ekadhammo sammadakkhÈto, yattha 
bhikkhuno appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato avimuttaÑ vÈ cittaÑ 
vimuccati, aparikkhÊÓÈ vÈ ÈsavÈ parikkhayaÑ gacchanti, ananuppattaÑ vÈ 
anuttaraÑ yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈtÊ”ti. Atthi kho gahapati tena BhagavatÈ 
jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena ekadhammo sammadakkhÈto, 
yattha bhikkhuno appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato avimuttaÑ vÈ 
cittaÑ vimuccati, aparikkhÊÓÈ vÈ ÈsavÈ parikkhayaÑ gacchanti, 
ananuppattaÑ vÈ anuttaraÑ yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈtÊti. 

 Katamo pana bhante Œnanda tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ 
SammÈsambuddhena ekadhammo sammadakkhÈto, yattha bhikkhuno 
appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato avimuttaÑ vÈ cittaÑ vimuccati, 
aparikkhÊÓÈ vÈ ÈsavÈ parikkhayaÑ gacchanti, ananuppattaÑ vÈ anuttaraÑ 
yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈtÊti. Idha gahapati bhikkhu vivicceva kÈmehi 
vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. So iti paÔisaÒcikkhati “idampi kho 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ abhisa~khataÑ abhisaÒcetayitaÑ, yaÑ kho pana kiÒci 
abhisa~khataÑ abhisaÒcetayitaÑ, tadaniccaÑ nirodhadhamman”ti pajÈnÈti, 
so tattha Ôhito ÈsavÈnaÑ khayaÑ pÈpuÓÈti, no ce ÈsavÈnaÑ khayaÑ 
pÈpuÓÈti, teneva dhammarÈgena tÈya dhammanandiyÈ paÒcannaÑ 
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko hoti, tattha 
parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. Ayampi kho gahapati tena 
BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ 
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SammÈsambuddhena ekadhammo sammadakkhÈto, yattha bhikkhuno 
appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato avimuttaÑ vÈ cittaÑ vimuccati, 
aparikkhÊÓÈ vÈ ÈsavÈ parikkhayaÑ gacchanti, ananuppattaÑ vÈ anuttaraÑ 
yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈti. 

 Puna caparaÑ gahapati bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ 
sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ 
pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati, so iti paÔisaÒcikkhati “idampi kho catutthaÑ jhÈnaÑ 
abhisa~khataÑ abhisaÒcetayitaÑ, yaÑ kho pana kiÒci abhisa~khataÑ 
abhisaÒcetayitaÑ, tadaniccaÑ nirodhadhamman”ti pajÈnÈti. So tattha Ôhito 
ÈsavÈnaÑ khayaÑ pÈpuÓÈti, no ce ÈsavÈnaÑ khayaÑ pÈpuÓÈti, teneva 
dhammarÈgena tÈya dhammanandiyÈ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ 
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko hoti, tattha parinibbÈyÊ 
anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. Ayampi kho gahapati tena BhagavatÈ jÈnatÈ 
passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena ekadhammo sammadakkhÈto, yattha 
bhikkhuno appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato avimuttaÑ vÈ cittaÑ 
vimuccati, aparikkhÊÓÈ vÈ ÈsavÈ parikkhayaÑ gacchanti, ananuppattaÑ vÈ 
anuttaraÑ yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈti. 

 Puna caparaÑ gahapati bhikkhu mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ 
pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti 
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ 
mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharati vipulena mahaggatena 
appamÈÓena averena abyÈpajjena pharitvÈ viharati, so iti paÔisaÒcikkhati 
“ayampi kho mettÈ cetovimutti abhisa~khatÈ abhisaÒcetayitÈ, yaÑ kho pana 
kiÒci abhisa~khataÑ abhisaÒcetayitaÑ, tadaniccaÑ nirodhadhamman”ti 
pajÈnÈti, so tattha Ôhito ÈsavÈnaÑ khayaÑ pÈpuÓÈti, no ce ÈsavÈnaÑ khayaÑ 
pÈpuÓÈti. Teneva dhammarÈgena tÈya dhammanandiyÈ paÒcannaÑ 
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko hoti. Tattha 
parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. Ayampi kho gahapati tena 
BhagavatÈ jÈnatÈ -pa- ananuppattaÑ vÈ anuttaraÑ yogakkhemaÑ 
anupÈpuÓÈti. 

 Puna caparaÑ gahapati bhikkhu karuÓÈsahagatena cetasÈ -pa- muditÈ 
sahagatena cetasÈ -pa- upekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ 
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viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho 
tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ upekkhÈsahagatena cetasÈ 
vipulena mahaggatena appamÈÓena averena abyÈpajjena pharitvÈ viharati. 
So iti paÔisaÒcikkhati “ayampi kho upekkhÈcetovimutti abhisa~khatÈ 
abhisaÒcetayitÈ, yaÑ kho pana kiÒci abhisa~khataÑ abhisaÒcetayitaÑ, 
tadaniccaÑ nirodhadhamman”ti pajÈnÈti. So tattha Ôhito ÈsavÈnaÑ khayaÑ 
pÈpuÓÈti. No ce ÈsavÈnaÑ khayaÑ pÈpuÓÈti, teneva dhammarÈgena tÈya 
dhammanandiyÈ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ 
opapÈtiko hoti tattha parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. Ayampi kho 
gahapati tena BhagavatÈ jÈnatÈ -pa- ananuppattaÑ vÈ anuttaraÑ 
yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈti. 

 Puna caparaÑ gahapati bhikkhu sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ 
paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto 
ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. So iti paÔisaÒcikkhati 
“ayampi kho ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasamÈpatti abhisa~khatÈ abhisaÒcetayitÈ, yaÑ 
kho pana kiÒci abhisa~khataÑ abhisaÒcetayitaÑ, tadaniccaÑ 
nirodhadhamman”ti pajÈnÈti. So tattha Ôhito ÈsavÈnaÑ khayaÑ pÈpuÓÈti. No 
ce ÈsavÈnaÑ khayaÑ pÈpuÓÈti, teneva dhammarÈgena tÈya dhammanandiyÈ 
paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko hoti 
tattha parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. Ayampi kho gahapati tena 
BhagavatÈ jÈnatÈ-pa- ananuppattaÑ vÈ anuttaraÑ yogakkhemaÑ 
anupÈpuÓÈti. 

 Puna caparaÑ gahapati bhikkhu sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja 
viharati -pa- sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajjaviharati. So iti paÔisaÒcikkhati “ayampi kho 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasamÈpatti abhisa~khatÈ abhisaÒcetayitÈ, yaÑ kho pana kiÒci 
abhisa~khataÑ abhisaÒcetayitaÑ, tadaniccaÑ nirodhadhamman”ti pajÈnÈti. 
So tattha Ôhito ÈsavÈnaÑ khayaÑ pÈpuÓÈti. No ce ÈsavÈnaÑ khayaÑ 
pÈpuÓÈti, teneva dhammarÈgena tÈya dhammanandiyÈ paÒcannaÑ 
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko hoti tattha 
parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. 
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Ayampi kho gahapati tena BhagavatÈ jÈnatÈ -pa- ananuppattaÑ vÈ anuttaraÑ 
yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈtÊti. 

 EvaÑ vutte Dasamo gahapati AÔÔhakanÈgaro ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ 
etadavoca “seyyathÈpi bhante Œnanda puriso ekaÑ nidhimukhaÑ gavesanto 
sakideva1 ekÈdasa nidhimukhÈni adhigaccheyya. EvamevaÑ kho ahaÑ 
bhante ekaÑ amatadvÈraÑ gavesanto sakideva ekÈdasa amatadvÈrÈni2 
alatthaÑ sevanÈya3. SeyyathÈpi bhante purisassa agÈraÑ ekÈdasa dvÈraÑ. 
So tasmiÑ agÈre Èditte ekamekenapi dvÈrena sakkuÓeyya attÈnaÑ sotthiÑ 
kÈtuÑ. EvamevaÑ kho ahaÑ bhante imesaÑ ekÈdasannaÑ amatadvÈrÈnaÑ 
ekamekenapi amatadvÈrena sakkuÓissÈmi attÈnaÑ sotthiÑ kÈtuÑ. Ime hi 
nÈma bhante aÒÒatitthiyÈ Ècariyassa ÈcariyadhanaÑ pariyesissanti, kiÑ4 
panÈhaÑ Èyasmato Œnandassa p|jaÑ na karissÈmÊ”ti. 

 Atha kho Dasamo gahapati AÔÔhakanÈgaro VesÈlikaÒca PÈÔaliputtakaÒca 
bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ 
santappesi sampavÈresi. EkamekaÒca bhikkhuÑ paccekaÑ dussayugena 
acchÈdesi ÈyasmantaÒca ŒnandaÑ ticÊvarena, Èyasmato Œnandassa 
paÒcasataÑ vihÈraÑ kÈrÈpesÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. GopÈlasutta 

 17. EkÈdasahi bhikkhave a~gehi samannÈgato gopÈlako abhabbo 
gogaÓaÑ pariharituÑ phÈtiÑ kÈtuÑ5. Katamehi ekÈdasahi? Idha bhikkhave 
gopÈlako na r|paÒÒ| hoti, na lakkhaÓakusalo hoti, na ÈsÈÔikaÑ hÈretÈ6 hoti, 
na vaÓaÑ paÔicchÈdetÈ hoti, na dh|maÑ kattÈ hoti, na titthaÑ jÈnÈti, na 
pÊtaÑ jÈnÈti, na vÊthiÑ jÈnÈti, na gocarakusalo hoti, anavasesadohÊ ca hoti, 
ye te usabhÈ gopitaro gopariÓÈyakÈ, te na atirekap|jÈya p|jetÈ 
______________________________________________________________ 
  1. Sabbatthapi evameva dissati. 
 2. EkÈdasannaÑ amatadvÈrÈnaÑ (sabbattha) Ma 2. 15 piÔÔhe passitabbaÑ. 
 3. SavanÈya (SyÈ) SÊ-I-MajjhimapaÓÓÈsakadutiyasuttepi, bhÈvanÈya (Ma 2. 15 piÔÔhe.) 
 4. Kima~gaÑ(Ma 2. 15) 5. PhÈtikattuÑ (SÊ), phÈtikÈtuÑ (SyÈ, I) 
 6. SÈÔetÈ (SÊ, SyÈ, I) 
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hoti. Imehi kho bhikkhave ekÈdasahi a~gehi samannÈgato gopÈlako abhabbo 
gogaÓaÑ pariharituÑ phÈtiÑ kÈtuÑ. 

 EvamevaÑ kho bhikkhave ekÈdasahi dhammehi samannÈgato bhikkhu 
abhabbo imasmiÑ dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjituÑ. 
Katamehi ekÈdasahi? Idha bhikkhave bhikkhu na r|paÒÒ| hoti, na 
lakkhaÓakusalo hoti, na ÈsÈÔikaÑ hÈretÈ hoti, na vaÓaÑ paÔicchÈdetÈ hoti, na 
dh|maÑ kattÈ hoti, na titthaÑ jÈnÈti, na pÊtaÑ jÈnÈti, na vÊthiÑ jÈnÈti, na 
gocarakusalo hoti, anavasesadohÊ ca hoti, ye te bhikkh| therÈ rattaÒÒ| 
cirapabbajitÈ saÑghapitaro saÑghapariÓÈyakÈ, te na atirekap|jÈya p|jetÈ 
hoti. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu na r|paÒÒ| hoti? Idha bhikkhave bhikkhu 
“yaÑ kiÒci r|paÑ (  )1 cattÈri mahÈbh|tÈni catunnaÒca mahÈbh|tÈnaÑ 
upÈdÈyar|pan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu na 
r|paÒÒ| hoti. (1) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu na lakkhaÓakusalo hoti? Idha bhikkhave 
bhikkhu “kammalakkhaÓo bÈlo kammalakkhaÓo paÓÉito”ti yathÈbh|taÑ 
nappajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu na lakkhaÓakusalo hoti. (2) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu na ÈsÈÔikaÑ hÈretÈ hoti? Idha bhikkhave 
bhikkhu uppannaÑ kÈmavitakkaÑ adhivÈseti nappajahati na vinodeti, na 
byantÊkaroti na anabhÈvaÑ gameti. UppannaÑ byÈpÈdavitakkaÑ. UppannaÑ 
vihiÑsÈvitakkaÑ. Uppannuppanne pÈpake akusale dhamme adhivÈseti 
nappajahati na vinodeti na byantÊkaroti na anabhÈvaÑ gameti. EvaÑ kho 
bhikkhave bhikkhu na ÈsÈÔikaÑ hÈretÈ hoti. (3) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu na vaÓaÑ paÔicchÈdetÈ hoti? Idha 
bhikkhave bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ nimittaggÈhÊ hoti 
anubyaÒjanaggÈhÊ, yatvÈdhikaraÓamenaÑ cakkhundriyaÑ asaÑvutaÑ 
viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, 
tassa saÑvarÈya na paÔipajjati, na rakkhati cakkundriyaÑ, cakkhundriye 
saÑvaraÑ nÈpajjati. Sotena saddaÑ sutvÈ. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ. 
JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. (SabbaÑ r|paÑ) Ma 1. 282 piÔÔhe. (  ) Katthaci dissati. 
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ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya nimittaggÈhÊ hoti anubyaÒjanaggÈhÊ, 
yatvÈdhikaraÓamenaÑ manindriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ 
abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa 
saÑvarÈya na paÔipajjati, na rakkhati manindriyaÑ, manindriye saÑvaraÑ 
nÈpajjati. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu na vaÓaÑ paÔicchÈdetÈ hoti. (4) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu na dh|maÑ kattÈ hoti? Idha bhikkhave 
bhikkhu na1 yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ vitthÈrena paresaÑ 
desetÈ hoti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu na dh|maÑ kattÈ hoti. (5) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu na titthaÑ jÈnÈti? Idha bhikkhave bhikkhu 
ye te bhikkh| bahussutÈ ÈgatÈgamÈ dhammadharÈ vinayadharÈ mÈtikÈdharÈ, 
te kÈlena kÈlaÑ upasa~kamitvÈ na paripucchÈti na paripaÒhati “idaÑ bhante 
kathaÑ imassa ko attho”ti. Tassa te Èyasmanto avivaÔaÒceva na vivaranti, 
anuttÈnÊkataÒca na uttÈnÊkaronti, anekavihitesu ca ka~khÈÔhÈniyesu 
dhammesu ka~khaÑ na paÔivinodenti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu na 
titthaÑ jÈnÈti. (6) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu na pÊtaÑ jÈnÈti? Idha bhikkhave bhikkhu 
TathÈgatappavedite dhammavinaye desiyamÈne na labhati atthavedaÑ, na 
labhati dhammavedaÑ, na labhati dhamm|pasaÑhitaÑ pÈmojjaÑ. EvaÑ 
kho bhikkhave bhikkhu na pÊtaÑ jÈnÈti. (7) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu na vÊthiÑ jÈnÈti? Idha bhikkhave bhikkhu 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. EvaÑ kho 
bhikkhave bhikkhu na vÊthiÑ jÈnÈti. (8) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu na gocarakusalo hoti? Idha bhikkhave 
bhikkhu cattÈro satipaÔÔhÈne yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu na gocarakusalo hoti. (9) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu anavasesadohÊ hoti? Idha bhikkhave 
bhikkhuÑ saddhÈ gahapatikÈ abhihaÔÔhuÑ pavÈrenti cÊvarapiÓÉapÈta-
senÈsanagilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈrehi. Tatra bhikkhu mattaÑ na jÈnÈti 
paÔiggahaÓÈya. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu anavasesadohÊ hoti. (10) 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 283 piÔÔhe pana ayaÑ nakÈro dhammantipadassa anantaraÑ dissati. 
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 KathaÒca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkh| therÈ rattaÒÒ| cirapabbajitÈ 
saÑghapitaro saÑghapariÓÈyakÈ, te na atirekap|jÈya p|jetÈ hoti? Idha 
bhikkhave bhikkhu ye te bhikkh| therÈ rattaÒÒ| cirapabbajitÈ saÑghapitaro 
saÑghapariÓÈyakÈ, tesu na mettaÑ kÈyakammaÑ paccupaÔÔhÈpeti Èvi ceva 
raho ca. Na mettaÑ vacÊkammaÑ. Na mettaÑ manokammaÑ 
paccupaÔÔhÈpeti Èvi ceva raho ca. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu ye te 
bhikkh| therÈ rattaÒÒ| cirapabbajitÈ saÑghapitaro saÑghapariÓÈyakÈ, na te 
atirekap|jÈya p|jetÈ hoti. (11) 

 Imehi kho bhikkhave ekÈdasahi dhammehi samannÈgato bhikkhu 
abhabbo imasmiÑ dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjituÑ. 

 EkakÈdasahi bhikkhave a~gehi samannÈgato gopÈlako bhabbo gogaÓaÑ 
pariharituÑ phÈtiÑ kÈtuÑ. Katamehi ekÈdasahi? Idha bhikkhave gopÈlako 
r|paÒÒ| hoti, lakkhaÓakusalo hoti, ÈsÈÔikaÑ hÈretÈ hoti, vaÓaÑ paÔicchÈdetÈ 
hoti, dh|maÑ kattÈ hoti, titthaÑ jÈnÈti, pÊtaÑ jÈnÈti, vÊthiÑ jÈnÈti, 
gocarakusalo hoti, sÈvasesadohÊ ca hoti, ye te usabhÈ gopitaro gopariÓÈyakÈ, 
te atirekap|jÈya p|jetÈ hoti. Imehi kho bhikkhave ekÈdasahi a~gehi 
samannÈgato gopÈlako bhabbo gogaÓaÑ pariharituÑ phÈtiÑ kÈtuÑ. 

 EvamevaÑ kho bhikkhave ekÈdasahi dhammehi samannÈgato bhikkhu 
bhabbo imasmiÑ dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjituÑ. 
Katamehi ekÈdasahi? Idha bhikkhave bhikkhu r|paÒÒ| hoti, lakkhaÓakusalo 
hoti, ÈsÈÔikaÑ hÈretÈ hoti, vaÓaÑ paÔicchÈdetÈ hoti, dh|maÑ kattÈ hoti, 
titthaÑ jÈnÈti, pÊtaÑ jÈnÈti, vÊthiÑjÈnÈti, gocarakusalo hoti, sÈvasesadohÊ ca 
hoti, ye te bhikkh| therÈ rattaÒÒ| cirapabbajitÈ saÑghapitaro 
saÑghapariÓÈyakÈ, te atirekap|jÈya p|jetÈ hoti. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu r|paÒÒ| hoti? Idha bhikkhave bhikkhu 
yaÑ kiÒci r|paÑ cattÈri mahÈbh|tÈni catunnaÒca mahÈbh|tÈnaÑ 
upadÈyar|panti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu 
r|paÒÒ| hoti. (1) 
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 KathaÒca bhikkhave bhikkhu lakkhaÓakusalo hoti? Idha bhikkhave 
bhikkhu “kammalakkhaÓo bÈlo kammalakkhaÓo paÓÉito”ti yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu lakkhaÓakusalo hoti. (2) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu ÈsÈÔikaÑ hÈretÈ hoti? Idha bhikkhave 
bhikkhu uppannaÑ kÈmavitakkaÑ nÈdhivÈseti pajahati vinodeti byantÊkaroti 
anabhÈvaÑ gameti. UppannaÑ byÈpÈdavitakkaÑ. UppannaÑ 
vihiÑsÈvitakkaÑ. Uppannuppanne pÈpake akusale dhamme nÈdhivÈseti 
pajahati vinodeti byantÊkaroti anabhÈvaÑ gameti. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu ÈsÈÔikaÑ hÈretÈ hoti. (3) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu vaÓaÑ paÔicchÈdetÈ 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 vaÓaÑ 
paÔicchÈdetÈ hoti. (4) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu dh|maÑ kattÈ hoti? Idha bhikkhave 
bhikkhu yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ vitthÈrena paresaÑ desetÈ 
hoti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu dh|maÑ kattÈ hoti. (5) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu titthaÑ jÈnati? Idha bhikkhave bhikkhu ye 
te bhikkh| bahussutÈ ÈgatÈgamÈ dhammadharÈ vinayadharÈ mÈtikÈdharÈ, te 
kÈlena kÈlaÑ upasa~kamitvÈ paripucchati paripaÒhati “idaÑ bhante kathaÑ 
imassa ko attho”ti. Tassa te Èyasmanto avivaÔaÒceva vivaranti, 
anuttÈnÊkataÒca uttÈnÊkaronti, anekavihitesu ca ka~khÈÔhÈniyesu dhammesu 
ka~khaÑ paÔivinodenti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu titthaÑ jÈnÈti. (6) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu pÊtaÑ jÈnÈti? Idha bhikkhave bhikkhu 
TathÈgatappavedite dhammavinaye desiyamÈne labhati atthavedaÑ, labhati 
dhammavedaÑ, labhati dhamm|pasaÑhitaÑ pÈmojjaÑ. EvaÑ kho 
bhikkhave bhikkhu pÊtaÑ jÈnÈti. (7) 
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 KathaÒca bhikkhave bhikkhu vÊthiÑ jÈnÈti? Idha bhikkhave bhikkhu 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu vÊthiÑ jÈnÈti. (8) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu gocarakusalo hoti? Idha bhikkhave 
bhikkhu cattÈro satipaÔÔhÈne yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu gocarakusalo hoti. (9) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu sÈvasesadohÊ hoti? Idha bhikkhave 
bhikkhu saddhÈ gahapatikÈ abhihaÔÔhuÑ pavÈrenti 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈrehi. Tatra bhikkhu 
mattaÑ jÈnÈti paÔiggahaÓÈya. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu sÈvasesadohÊ 
hoti. (10) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkh| therÈ rattaÒÒ| cirapabbajitÈ 
saÑghapitaro saÑghapariÓÈyakÈ, te atirekap|jÈya p|jetÈ hoti, idha 
bhikkhave bhikkhu ye te therÈ rattaÒÒ| cirapabbajitÈ saÑghapitaro 
saÑghapariÓÈyakÈ, tesu mettaÑ kÈyakammaÑ paccupaÔÔhÈpeti Èvi ceva raho 
ca. MettaÑ vacÊkammaÑ. MettaÑ manokammaÑ paccupaÔÔhÈpeti Èvi ceva 
raho ca. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu ye te bhikkh| therÈ rattaÒÒ| 
cirapabbajitÈ saÑghapitaro saÑghapariÓÈyakÈ, te atirekap|jÈya p|jetÈ hoti. 
(11) 

 Imehi kho bhikkhave ekÈdasahi dhammehi samannÈgato bhikkhu 
bhabbo imasmiÑ dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ Èpajjitunti.  . 
SattamaÑ. 
 

8. PaÔhamasamÈdhisutta 

 18. * Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ 
nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ– 

 SiyÈ nu kho bhante bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ neva 
pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa, na ÈpasmiÑ ÈposaÒÒÊ assa, na tejasmiÑ 
tejosaÒÒÊ assa, na vÈyasmiÑ vÈyosaÒÒÊ assa, na 
______________________________________________________________ 
 * HeÔÔhÈ 262 piÔÔhepi. 
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ÈkÈsÈnaÒcÈyatane ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÊ assa, na viÒÒÈÓaÒcÈyatane 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÊ assa, na ÈkiÒcaÒÒÈyatane ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, 
na nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, na idhaloke 
idhalokasaÒÒÊ assa, na paraloke paralokasaÒÒÊ assa, yampidaÑ diÔÔhaÑ 
sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tatrÈpi na 
saÒÒÊ assa, saÒÒÊ ca pana assÈti. 

 SiyÈ bhikkhave bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ neva 
pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa -pa- yampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ 
viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tatrÈpi na saÒÒÊ assa, 
saÒÒÊ ca pana assÈti. 

 YathÈ kathaÑ pana bhante siyÈ bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho, 
yathÈ neva pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa -pa- yampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ 
mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tatrÈpi na saÒÒÊ 
assa, saÒÒÊ ca pana assÈti. 

 Idha bhikkhave bhikkhu evaÑsaÒÒÊ hoti “etaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ, 
yadidaÑ sabbasa~khÈrasamatho sabb|padhipaÔinissaggo taÓhÈkkhayo virÈgo 
nirodho nibbÈnan”ti. EvaÑ kho bhikkhave siyÈ bhikkhuno tathÈr|po 
samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ neva pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa, na ÈpasmiÑ 
ÈposaÒÒÊ assa, na tejasmiÑ tejosaÒÒÊ assa, na vÈyasmiÑ vÈyosaÒÒÊ assa, na 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatane ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÊ assa, na viÒÒÈÓaÒcÈyatane 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÊ assa, na ÈkiÒcaÒÒÈyatane ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, 
na nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, na idhaloke 
idhalokasaÒÒÊ assa, na paraloke paralokasaÒÒÊ assa, yampidaÑ diÔÔhaÑ 
sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tatrÈpi na 
saÒÒÊ assa, saÒÒÊ ca pana assÈti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. DutiyasamÈdhisutta 

 19. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te 
bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 
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 SiyÈ nu kho bhikkhave bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ 
neva pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa, na ÈpasmiÑ ÈposaÒÒÊ assa -pa- na 
ÈkiÒcaÒÒÈyatane ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, na nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, na idhaloke idhalokasaÒÒÊ assa, na 
paraloke paralokasaÒÒÊ assa, yampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ 
pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tatrÈpi na saÒÒÊ assa, saÒÒÊ ca 
pana assÈti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ BhagavaÑnettikÈ 
BhagavaÑpaÔisaraÓÈ. SÈdhu vata bhante BhagavantaÑyeva paÔibhÈtu etassa 
bhÈsitassa attho, Bhagavato sutvÈ bhikkh| dhÈressantÊti. 

 Tena hi bhikkhave suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. 
“EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca– 

 SiyÈ bhikkhave bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ neva 
pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa -pa- yampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ 
viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tatrÈpi na saÒÒÊ assa, 
saÒÒÊ ca pana assÈti. 

 YathÈ kathaÑ pana bhante siyÈ bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho, 
yathÈ neva pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa -pa- yampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ 
mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tatrÈpi na saÒÒÊ 
assa, saÒÒÊ ca pana assÈti. 

 Idha bhikkhave bhikkhu evaÑsaÒÒÊ hoti “etaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ, 
yadidaÑ sabbasa~khÈrasamatho sabb|padhipaÔinissaggo taÓhÈkkhayo virÈgo 
nirodho nibbÈnan”ti. EvaÑ kho bhikkhave siyÈ bhikkhuno tathÈr|po 
samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ neva pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa -pa- yampidaÑ 
diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, 
tatrÈpi na saÒÒÊ assa, saÒÒÊ ca pana assÈti.  . NavamaÑ. 
 

10. TatiyasamÈdhisutta 

 20. * Atha kho sambahulÈ bhikkh| yenÈyasmÈ SÈriputto 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ SÈriputtena saddhiÑ 
sammodiÑsu, 
______________________________________________________________ 
 * HeÔÔhÈ 263 piÔÔhepi. 
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sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, 
ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavocuÑ– 

 SiyÈ nu kho Èvuso SÈriputta bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho, 
yathÈ neva pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa -pa- yampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ 
mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tatrÈpi na saÒÒÊ 
assa, saÒÒÊ ca pana assÈti. SiyÈ Èvuso bhikkhuno tathÈr|po 
samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ neva pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa -pa- yampidaÑ 
diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, 
tatrÈpi na saÒÒÊ assa, saÒÒÊ ca pana assÈti. 

 YathÈ kathaÑ pana Èvuso SÈriputta siyÈ bhikkhuno tathÈr|po 
samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ neva pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa -pa- yampidaÑ 
diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, 
tatrÈpi na saÒÒÊ assa, saÒÒÊ ca pana assÈti. 

 Idha Èvuso bhikkhu evaÑsaÒÒÊ hoti “etaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ, 
yadidaÑ sabbasa~khÈrasamatho sabb|padhipaÔinissaggo taÓhÈkkhayo virÈgo 
nirodho nibbÈnan”ti. EvaÑ kho Èvuso siyÈ bhikkhuno tathÈr|po 
samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ neva pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa -pa- yampidaÑ 
diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, 
tatrÈpi na saÒÒÊ assa, saÒÒÊ ca pana assÈti.  . DasamaÑ. 
 

11. CatutthasamÈdhisutta 

 21. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi–siyÈ nu kho Èvuso 
bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ neva pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ 
assa, na ÈpasmiÑ ÈposaÒÒÊ assa, na tejasmiÑ tejosaÒÒÊ assa, na vÈyasmiÑ 
vÈyosaÒÒÊ assa, na ÈkÈsÈnaÒcÈyatane ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÊ assa, na 
viÒÒÈÓaÒcÈyatane viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÊ assa, na ÈkiÒcaÒÒÈyatane 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, na nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈ-
yatanasaÒÒÊ assa, na idhaloke idhalokasaÒÒÊ assa, na paraloke paralokasaÒÒÊ 
assa, yampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ 
anuvicaritaÑ manasÈ, tatrÈpi na saÒÒÊ assa, saÒÒÊ ca pana assÈti. 
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 D|ratopi kho mayaÑ Èvuso ÈgaccheyyÈma Èyasmato SÈriputtassa 
santike etassa bhÈsitassa atthamaÒÒÈtuÑ, sÈdhu vatÈyasmantaÑyeva 
SÈriputtaÑ paÔibhÈtu etassa bhÈsitassa attho, Èyasmato SÈriputtassa sutvÈ 
bhikkh| dhÈressantÊti. 

 TenahÈvuso suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. 
“EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ 
SÈriputto etadavoca– 

 SiyÈ Èvuso bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ neva 
pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa -pa- yampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ 
viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tatrÈpi na saÒÒÊ assa, 
saÒÒÊ ca pana assÈti. 

 YathÈ kathaÑ panÈvuso siyÈ bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho, 
yathÈ neva pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa -pa- yampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ 
mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tatrÈpi na saÒÒÊ 
assa, saÒÒÊ ca pana assÈti. 

 Idha Èvuso bhikkhu evaÑsaÒÒÊ hoti “etaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ, 
yadidaÑ sabbasa~khÈrasamatho sabb|padhipaÔinissaggo taÓhÈkkhayo virÈgo 
nirodho nibbÈnan”ti. EvaÑ kho Èvuso siyÈ bhikkhuno tathÈr|po 
samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ neva pathaviyaÑ pathavisaÒÒÊ assa, na ÈpasmiÑ 
ÈposaÒÒÊ assa, na tejasmiÑ tejosaÒÒÊ assa, na vÈyasmiÑ vÈyosaÒÒÊ assa, na 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatane ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÊ assa, na viÒÒÈÓaÒcÈyatane 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÊ assa, na ÈkiÒcaÒÒÈyatane ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, 
na nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÊ assa, na idhaloke 
idhalokasaÒÒÊ assa, na paraloke paralokasaÒÒÊ assa, yampidaÑ diÔÔhaÑ 
sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tatrÈpi na 
saÒÒÊ assa, saÒÒÊ ca pana assÈti.  . EkÈdasamaÑ. 
 

Anussativaggo dutiyo. 
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TassuddÈnaÑ 

   Dve vuttÈ MahÈnÈmena, Nandiyena Subh|tinÈ. 
   MettÈ AÔÔhako GopÈlo, cattÈro ca SamÈdhinÈti. 

_____ 
 

3. SÈmaÒÒavagga 

 22-29. EkÈdasahi bhikkhave a~gehi samannÈgato gopÈlako abhabbo 
gogaÓaÑ pariharituÑ phÈtiÑ kÈtuÑ. Katamehi ekÈdasahi? Idha bhikkhave 
gopÈlako na r|paÒÒ| hoti, na lakkhaÓakusalo hoti, na ÈsÈÔikaÑ hÈretÈ hoti, 
na vaÓaÑ paÔicchÈdetÈ hoti, na dh|maÑ kattÈ hoti, na titthaÑ jÈnÈti, na 
pÊtaÑ jÈnÈti, na vÊthiÑ jÈnÈti, na gocarakusalo hoti, anavasesadohÊ ca hoti, 
ye te usabhÈ gopitaro gopariÓÈyakÈ, te na atirekap|jÈya p|jetÈ hoti. Imehi 
kho bhikkhave ekÈdasahi a~gehi samannÈgato gopÈlako abhabbo gogaÓaÑ 
pariharituÑ phÈtiÑ kÈtuÑ. 

 EvamevaÑ kho bhikkhave ekÈdasahi dhammehi samannÈgato bhikkhu 
abhabbo cakkhusmiÑ aniccÈnupassÊ viharituÑ -pa- abhabbo cakkhusmiÑ 
dukkhÈnupassÊ viharituÑ. Abhabbo cakkhusmiÑ anattÈnupassÊ viharituÑ. 
Abhabbo cakkhusmiÑ khayÈnupassÊ viharituÑ. Abhabbo cakkhusmiÑ 
vayÈnupassÊ viharituÑ. Abhabbo cakkhusmiÑ virÈgÈnupassÊ viharituÑ. 
Abhabbo cakkhusmiÑ nirodhÈnupassÊ viharituÑ. Abhabbo cakkhusmiÑ 
paÔinissaggÈnupassÊ viharituÑ. (1-8) 
 
 30-69. SotasmiÑ. GhÈnasmiÑ. JivhÈya. KÈyasmiÑ. ManasmiÑ. (9-48) 
 
 70-117. R|pesu. Saddesu. Gandhesu. Rasesu. PhoÔÔhabbesu. 
Dhammesu. (49-96) 
 
 118-165. CakkhuviÒÒÈÓe. SotaviÒÒÈÓe. GhÈnaviÒÒÈÓe. JivhÈviÒÒÈÓe. 
KÈyaviÒÒÈÓe. ManoviÒÒÈÓe. (97-144) 
 
 116-213. Cakkhusamphasse. Sotasamphasse. GhÈnasamphasse. 
JivhÈsamphasse. KÈyasamphasse. Manosamphasse. (145-192)
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 214-261. CakkhusamphassajÈya vedanÈya. SotasamphassajÈya 
vedanÈya. GhÈnasamphassajÈya vedanÈya. JivhÈsamphassajÈya vedanÈya. 
KÈyasamphassajÈya vedanÈya. ManosamphassajÈya vedanÈya. (193-240) 
 
 262-309. R|pasaÒÒÈya. SaddasaÒÒÈya. GandhasaÒÒÈya. RasasaÒÒÈya. 
phoÔÔhabbasaÒÒÈya. DhammasaÒÒÈya. (241-288) 
 
 310-357. R|pasaÒcetanÈya. SaddasaÒcetanÈya. GandhasaÒcetanÈya. 
RasasaÒcetanÈya. PhoÔÔhabbasaÒcetanÈya. DhammasaÒcetanÈya. (289-336) 
 
 358-405. R|pataÓhÈya. SaddataÓhÈya. GandhataÓhÈya. RasataÓhÈya. 
PhoÔÔhabbataÓhÈya. DhammataÓhÈya. (337-384) 
 
 406-453. R|pavitakke. Saddavitakke. Gandhavitakke. Rasavitakke. 
PhoÔÔhabbavitakke. Dhammavitakke. (385-432) 
 
 454-501. R|pavicÈre. SaddavicÈre. GandhavicÈre. RasavicÈre. 
PhoÔÔhabbavicÈre. DhammavicÈre aniccÈnupassÊ viharituÑ. DukkhÈnupassÊ 
viharituÑ. AnattÈnupassÊ viharituÑ. KhayÈnupassÊ viharituÑ. VayÈnupassÊ 
viharituÑ. VirÈgÈmupassÊ viharituÑ. NirodhÈnupassÊ viharituÑ. 
PaÔinissaggÈnupassÊ viharituÑ -pa-. (433-480) 

_____ 
 

4. RÈgapeyyÈla 

 502. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya ekÈdasa dhammÈ bhÈvetabbÈ. 
Katame ekÈdasa? PaÔhamaÑ jhÈnaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ tatiyaÑ jhÈnaÑ 
catutthaÑ jhÈnaÑ mettÈcetovimutti karuÓÈcetovimutti muditÈcetovimutti 
upekkhÈcetovimutti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya ime ekÈdasa dhammÈ 
bhÈvetabbÈ. (1) 
 
 503-511. RÈgassa bhikkhave pariÒÒÈya. ParikkhayÈya. PahÈnÈya. 
KhayÈya. VayÈya. VirÈgÈya. NirodhÈya. CÈgÈya. PaÔinissaggÈya ime 
ekÈdasa dhammÈ bhÈvetabbÈ. (2-10) 
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  512-671. Dosassa -pa-. Mohassa. Kodhassa. UpanÈhassa. Makkhassa. 
PaÄÈsassa. IssÈya. Macchariyassa. MÈyÈya. SÈÔheyyassa. Thambhassa. 
SÈrambhassa. MÈnassa. AtimÈnassa. Madassa. PamÈdassa abhiÒÒÈya -pa- 
pariÒÒÈya. ParikkhayÈya. PahÈnÈya. KhayÈya. VayÈya. VirÈgÈya. 
NirodhÈya. CÈgÈya. PaÔinissaggÈya -pa-. Ime ekÈdasa dhammÈ bhÈvetabbÈti. 
(11. 170) 

 Idamavoca BhagavÈ, attamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

RÈgapeyyÈlaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
   Nava suttasahassÈni, bhiyyo paÒcasatÈni ca1. 
   SattapaÒÒÈsa suttantÈ2, A~guttarasamÈyutÈ3ti. 
 

 

EkÈdasakanipÈtapÈÄi niÔÔhitÈ. 
 
 

A~guttaranikÈyo samatto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒca suttasatÈni ca (®Ôha) 2. SuttÈni (®Ôha) 3. Honti A~guttarÈgame (®Ôha) 

 



 

A~guttaranikÈye tatiyaganthe 

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AkiriyavÈdo 20 
AkusalaÑ 453 
AkkosakaparibhÈsako 393 
AkkhaÓavedhÊ 220 
AkhettaÒÒ| 216 
A~gÈrakÈs|pamÈ 59 
Accayo 183 
Acchariyo sÈsanÈdÊnaÑ 39,  
 47, 53, 224 
Ajito 443 
AÔÔha akkhaÓÈ 61 
AÔÔha acchariyÈ 47 
AÔÔha garudhamme 103 
AÔÔha dÈnÈni 68 
AÔÔha dhammÈ 147, 161 
AÔÔha paccayÈ 2, 132 
AÔÔha parisÈ 128, 132 
AÔÔha puggalÈ 115, 118 
AÔÔha malÈni 37 
AÔÔha lokadhammÈ 7 
AÔÔha sampadÈ 140 
AÔÔhÈnisaÑsÈ 1 
Atippago kho 185, 295 
Adhammo 437, 464 
AdhivuttipadÈnaÑ 285 
AnacchariyaÑ 49, 52 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AnariyavohÈrÈ 127 
AnÈdeyyavÈcÈ 78 
AnÈnÈkathiko 4 
AniccasaÒÒino 
   anattasaÒÒÈ 165, 169 
AnupubbavihÈrÈ 209 
AnupubbanirodhÈ 208 
Anupubbanirodho 249 
AnupubbiÑ kathaÑ 48 
Anuruddho 62 
AntarÈ vosÈnaÑ 382, 358 
Apagabbho 21 
ApÈyamuttÈ 185 
AppaÔisaÑveditvÈ byantiÑ   
   vadÈmi 497 
AppamÈdo 273 
Appassuto 288 
ApÈyamukhÈni 109, 112 
AppÈyukasaÑvattaniko 77 
Appiyo 6 
AbbudÈdinirayo 396 
AbyÈkataÑ sassatÈdi 412 
AbhijjhÈlu 387 
AbhiÓhaÑ 325 
AbhibhÈyatanÈni 125, 304 
AyamantarÈkathÈ 184 
Arasar|po 19 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AriyamaggaÑ 455 
AriyavohÈrÈ 127 
AriyasÈvako 76 
AriyÈvÈsÈ 279 
AruÓuggaÑ 449 
AlaÑ attano 145 
AvippaÔisÈro 258 
AveccappasannÈ 351 
AsappurisasaÑsevo 346 
Asutavato 7 
Asekho 436 
AsoceyyaÑ 473 
AssakhaÄu~kÈ 33, 198 
Assadoso 33 
Assaddho 354 
AssaparassÈ 200 
AssÈjÈnÊyÈ 200 

[ Œ ] 
Œka~kheyya 361 
ŒkiÓÓo 231 
ŒghÈtapaÔivinayÈ 208, 376 
ŒghÈtavatth|ni 208, 375 
Œdittacelo 139, 330 
ŒdÊnavÈ 320 
Œnando 102, 224, 443 
ŒnÈpÈnassati 344 
ŒyamukhÈni 109, 112 
ŒyasmÈ Œnando 315 
ŒyuppamÈÓaÑ devÈnaÑ 82 
Œyusa~khÈraÑ 131 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
ŒrakkhasampadÈ 108 
ŒraddhavÊriyo 3 
Œrambhavatth|ni 149 
ŒsavÈnaÑ khayÈ 285 
Œhuneyyo 274, 417 

[ I ] 
IcchÈna~galakÈ 154 
Iccho 143 
ItthÊ vÈ 183 
IddhipÈdÈ 255 
Idha TathÈgato 421 
IssÈso 220 

[ U ] 
Uggo 47 
UcchedavÈdo 20 
Ujjayo 111 
UÔÔhÈnasampadÈ 107 
Uttamapurisa 269 
Uttaro 11 
Uttiyo 412 
UdapÈnapanÈÄiyatthiko 17 
UdayabbayÈnupassÊ 4 
UdÈyÊ 224, 242 
UddhambhÈgiyÈni 252 
Upanisasampanno 260 
UpamÈ 12, 414 
Upavuttho 81 
UpasampadÈ 313 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 561 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
UpÈdÈnakkhandhÈ 251 
UpÈli 311 
UpÈsakÈ 158 
UpÈsako 56 
UpÈsikÈ 93, 294 
UposathaÑ 45, 321 
Uposatho 79, 192 
UbbÈhikÈ 312 
UbhatobhÈgavimutto 245 
UmmattakasaÑvattaniko 78 

[ E ] 
Ekaccassa dÈnamayaÑ 72 
Ekacco dÈnaÑ deti 70 
Ekacco puggalo 369 
Eko 121 
EtadaggaÑ 174 

[ O ] 
OkÈsÈdhigamo 242 
OgÈhÈ 231 
OÓojesiÑ 51 
OttappÊ 53 
OdÈtÈ 91 
ObhaggobhaggaÑ 230 
OrambhÈgiyÈni 251 
OrimaÑ tÊraÑ 446, 463 
OvaÔo 104 
OhitabhÈro 178 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
Kaja~galikÈ 300 
KaÓÔakÈ 363 
KaÓhamaggaÑ 455 
KathÈpÈbhataÑ 233 
KammassakÈ sattÈ 495 
KammÈraputto 472 
KammÈsadhammaÑ 280 
KalyÈÓamittatÈ 108 
KasiÓÈyatanÈni 293, 304 
KÈko 375 
KÈmaÑ tacaÒca 33 
KÈmabhogÊ 398 
KÈmasukhaÑ 213 
KÈmesumicchÈcÈrÊ 473 
KÈyasakkhÊ 244 
KÈsikosalÈ 303 
KÈÄÈnusÈriyaÑ 274 
KÈÄÊ upÈsikÈ 293 
KiÑogadhÈ 190 
KiÑdiÔÔhikÈ 407 
KiÑm|lakÈ 340 
KittÈvatÈ 56 
KimatthiyÈni 257, 515 
KimÈrammaÓÈ 190 
KiriyavÈdo 25 
KÊvamahapphalo 85 
KulaÑ 192 
Kulaputto 14 
KusalÈdidhammÈ 173 
KusÊtavatthu 147 

 



562 A~guttaranikÈye tatiyaganthe 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
Kokanudo 415 
KokÈliko 393 
KoÔi na paÒÒÈyati 346 
Koviseso 7 
Kosalo 308 

[ Kha ] 
KhaÓakicco 60 
KhaÓÉakÈrÊ 383 
KhattiyÈ 87 
KhÊÓÈsavassa balÈni 58, 397 
KhÊÓÈsavo 58, 178 
KhÊrassa dÈyikÈ 103 
KhuddarÈjÈno 274 
KhettabÊjaÑ 69 
KhemaÑ 248 

[ Ga ] 
GaÓÉo 114, 191 
GandhohanamattaÑ 197 
GayÈsÊse 123 
GÈmanigamo 177 
GÈvÊ 216 
GirimÈnando 342 
GihÊ 233 
GotamÊ 101 
Gotamo 295 
GopÈlako 546 

[ Ca ] 
CaÓÉÈlakumÈrako 182 
Catasso komÈriyo 48 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
Catasso parisÈ 14 
CaturÈsÊtikaÒÒÈsahassÈni 196 
Cat|hi dhammehi 119 
CattÈri sa~gahavatth|ni 55 
CattÈro 111, 113 
CattÈro dhammÈ 110, 165 
CattÈro purisÈ 226 
CandappabhÈ 274 
CandikÈputto 203 
Candimas|riyÈ 303 
CÈgavatÊ 93 
CÈgasampanno 98 
Ciranisinno 44 
CÊvaraÑ 176, 335 
Cumbati pÈde 308 
CetasovinibandhÈ 252 
CetokhÊlÈ 252, 270 
Cetosamathassa 334 
Codakena 318 

[ Cha ] 
Chandam|lakÈ 153 
Chahi dhammehi 119 
ChaÄa~gasamannÈgato 280 
ChinnavisÈÓo 183 
ChinnaggÈni 231 

[ Ja ] 
JanapadapadesaÑ 336 
Janapadapadeso 177 
JambudÊpakÈ 198 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 563 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ja-Jha ] 
Javasampanno 199 
JÈÓussoÓi 447, 478 
JÊvako 57 
JegucchÊ 20 
JeÔÔhÈ pajÈpati 48 
JhÈyatha 194 

[ ©a ] 
©ÈÓavÈdaÑ 289 
©ÈtisÈlohitÈ 87, 479 

[ Ta ] 
TaÓhÈm|lakÈ 201 
TatiyÈ vijjÈ 23 
TathÈgatabalÈni 283 
TathÈgato 286 
TathÈr|po 263 
TadÈyatanaÑ 224 
TapassÊ 20 
Tapusso 233 
Tayo dhammÈ 370 
TÈvatiÑsÈ 198 
TikicchakÈ 433 
TibbarÈgo 368 
TiracchÈnakathaÑ 358 
Tisso samaÓasaÒÒÈ 427 

[ Da ] 
Dasa akusalakammakathÈ 475 
Dasa kathÈvatth|ni 359 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
Dasa kusalakammakathÈ 477 
DaÄhaparakkamo 5 
DÈnaÑ 195 
DÈnakathaÑ 48 
DÈnaphalaÑ petÈnaÑ 478 
DÈnavatth|ni 69 
DÈn|papattiyo 70 
DiÔÔhadhammanibbÈnaÑ 246 
DiÔÔhadhammavedanÊyaÑ 188 
Dibbena cakkhunÈ 284 
DÊghajÈÓu 107 
DukkhavipÈkaÑ 455 
DuccaritavipÈka 77 
DutiyampÈhaÑ 221 
DutiyÈ vijjÈ 23 
DurabhisambhavÈni 420 
DullabhÈ dasa 368 
D|teyyaÑ 37 
DevatÈ 193 
Devadattavipatti 9 
Devadatto 10, 204 
DevÈnamindo 12 
DevÈsurasa~gÈmo 228 
Dve dhammÈ 103 

[ Dha ] 
Dhammakathiko 134, 265 
DhammadÈnaÑ etadaggaÑ 174 
DhammapariyÈyaÑ 495 
Dhammavinaye acchariyÈ 41 

 



564 A~guttaranikÈye tatiyaganthe 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Dha ] 
DhammasavanaÑ Buddhassa 169 
DhammasÈkacchÈ 171 
DhovanaÑ 431 

[ Na ] 
Nandako 169 
Nando 14 
Na vaÓÓavÈdÊ 389 
Nava puggalÈ 180 
Nava dhammÈ 256 
Nava sattÈvÈsÈ 202 
NaÄakapÈnaÑ 353 
NÈthakaraÓo 275 
NigaÓÔhÈ 375 
Nijjaravatth|ni 430 
NiddhamanÊyÈ 435 
NibbÈnaÑ sukhaÑ 213 
NibbidÈvirÈgo 259 
Nibbhogo 19 
NimbabÊjaÑ 428 
Nissayo 313 
NÊlÈ 91 
NÊvaraÓÈni 250 
NetaÑ ÔhÈnaÑ vijjati 377 

[ Pa ] 
PaccorohaÓÊ 449, 461 
PacchÈbh|makÈ 472 
PaÒca kÈmaguÓÈ 227, 251 
PaÒca gatiyo 251 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaÒca~gasamannÈgato 268 
PaÒca ÔhÈnÈni 179 
PaÒca dhammÈ 168 
PaÒca bhayÈni 205, 404 
PaÒcahi dhammehi 119 
PaÒÒÈya disvÈ 28, 215, 244 
PaÒÒÈvimutto 245 
PaÒÒÈsampanno 98 
PaÒÒÈsavassÈni 82 
PaÔisÈraÓÊyakammaÑ 159 
PaÔhamampÈhaÑ 220 
PaÔhamÈ vijjÈ 22 
PaÓÉito 511 
Pattanikujjana... 158 
PadajÈtÈni 273 
PanuÓÓapaccekasacco 281 
PabbajjÈ 341 
ParacittapariyÈyakusalo 329 
ParibbÈjakÈ 163, 296 
ParibbÈjako 177 
ParisÈvacaro 266 
ParihÈnadhammo 337 
ParihÈni 354 
PahÈnasaÒÒÈ 344 
PahÈrÈdo 38 
PÈÓÈtipÈtaÑ 470 
PÈtimokkhaÑ 44, 311 
PÈtimokkhaÔÔhapanÈ 312 
PÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto 32 
PÈtimokkhÈni 106 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 565 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PÈpabhikkhu 375 
PiÓÉapÈtaÑ 336 
PiÓÉapÈto 176 
Piyo 6 
PÊtÈ 91 
PuÒÒakiriyavatth|ni 72 
PuÒÒÈbhisandÈ 76 
PuÓÓiyo 151, 379 
PubbakoÔi na paÒÒÈyati 346 
PubbenivÈsaÑ 784 
PurisakhaÄu~kÈ 199 
PurisakhaÄu~ko 34 
PurisaparassÈ 200 
PurisÈjÈnÊyÈ 200 
Puriso 38, 183 

[ Pha ] 
PharusavÈco 490 
PharusÈ 78 

[ Ba ] 
BalÈni 58, 173 
Bahu-ÈdÊnavo 343 
Bahuratano 40 
BahulÊkatÈ 138 
Bahussuto 3, 265 
BÈlo 511 
BÊjaÑ 69 
BojjhÈ 88 
BrahmacariyapaÒcamÈni 48 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
Bhajitabbo 458 
BhaÓÉanakalaha... 317 
Bhattu manÈpaÑ 97 
Bhabbo 249 
BhayaÑ 114 
BhÈvanÈvÈdaÑ 290 
BhedanasaÑvattaniko 78 
BhogabyasanasaÑvattaniko 77 
BhogÈ iÔÔhÈ 364 

[ Ma ] 
Maggo 148 
MacchariyÈni 251 
ManÈpakÈyikÈ devatÈ 90 
MaraÓassati 135 
Mahapphalo 88 
MahÈ-udakarahado 420 
MahÈkaccÈno 293 
MahÈkassapo 386 
MahÈkoÔÔhiko 187 
MahÈcundo 289, 382 
MahÈcoro 153 
MahÈdÈnaÑ  195 
MahÈdÈnÈni 76 
MahÈdhaÒÒarÈsi 12 
MahÈnadiyo 39 
MahÈnÈmo 55, 530 
MahÈpaÒhÈ 295, 300 
MahÈpurisavitakkÈ 65 
MahÈbh|micÈlo 131 

 



566 A~guttaranikÈye tatiyaganthe 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MahÈmegho 75 
MahÈmoggallÈno 380 
MahÈsamudde acchariyÈ 39 
MahÈsamuddo 274 
MÈ anÈthÈ 275 
MÈtugÈmo 92, 493 
MÈturakkhitÈ 473 
MigasÈlÈ 365 
MigÈramÈtÈ 84 
MicchattaÑ 428 
MicchÈdiÔÔhiko 474 
Meghiyo 166 
MettÈ bhÈvetabbÈ 504 
MettÈya 1, 542 

[ Ya ] 
YaÑ disvÈ disvÈ 40 
YaÑn|nÈhaÑ 103, 216 
YathÈkamm|page 23 
YamunÈ 39 
YavakÈraÓÉavo 16 
YavÈnaÑ 16 
YÈcayogÈ 98 
YÈdisakaÑ 90 
YÈdisako 128 
YÈnikatÈya 1 
YÈnÊkatÈ 129 
YÈvajÊvaÑ 79, 192 
YÈvatikÈ 26 
Ye disvÈ disvÈ 41 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ya-Ra ] 
Yo ca mettaÑ 2 
YojanasatikÈpi 40 
RajanÊyo 92 
RajokiÓÓena 102 
RajoharaÓaÑ 182 
RatanÈni 40, 43 
RattaÒÒÈni 76 
Rattindivo 82 
RathÊsÈya 33 
RamaÓÊyÈ 129 
RÈgassa 161 
RÈjaporisena 141 
RÈjabhoggo 32 
RÈjÈraho 32 
RuÓÓabalÈ 58 
RudamÈnÈ 101 
R|pabhogÈ 19 
R|parasÈ 19 
R|passa samudayo 5 
RogÈ bahuvidhÈ 343 

[ La ] 
LÈbhaÑ 10 
LÈbhakÈmo 6 
LÈbhÈya lÈbho 143 
LÈbho 7 
LicchavÊ 25 
LokavijayÈya 97 
Lokassa antaÑ 226 
LokÈnukampÈya 129 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 567 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ La ] 
LokÈyatikÈ 225 
Loke uppanno 60 
LoÓaraso 40 
Lobho 289 
Lohitako 40 
LohitacandanaÑ 274 
LohitapÈÓi 490 

[ Va ] 
Vaggu 92 
Va~keyyÈni 32 
VajjiyamÈhito 409 
VaÔajÈlikÈyaÑ 11 
VaÓÓaÑ 25 
VamanaÑ 434 
Vayo 141 
VassasatÈni 82 
VÈyo 182 
VÈseÔÔho 87 
VikatthÊ 382 
Vigatathinamiddho 153, 356 
VighÈtapariÄÈhÈ 13 
VijjÈ uppannÈ 23 
ViÒÒÈÓassa samudayo 5 
ViÒÒÈtÈ 37 
Viditadhammo 30 
VinÊvaraÓacittaÑ 50 
Vimalo 153 
Vimuttiraso 42 
VimokkhÈ 126, 161 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VilokitaÑ 16 
VivÈdam|lÈni 317 
VivekajaÑ 22 
VivekapoÓaÑ 59 
Viharanto 2 
VÊriyaÑ ahosi 21 
VuddhasÊlino 111 
V|pakÈsena 4 
Vedag| 153 
Venayiko 20 
VeraÒjo 18 
VelaÑ 39 
VelÈmo bodhisatto 195 
VelÈyaÑ 131 
VesÈliyaÑ 31 
VessavaÓo 11 
VeÄuriyo 40 
VossaggaratÈ 98 

[ Sa ] 
SaÑghagato 5 
SaÑghabhedo 314 
SaÑghasÈmaggÊ 315 
SaÑyojanÈni 269 
SaÑvaÔÔamÈno loko 303 
SaÑsappanÊyaÑ 495 
Sa-upÈdisesÈ 185 
Sa~kassarasamÈcÈraÑ 44 
Sa~gahavatth|ni 174 
Sa~gahitaparijano 97 

 



568 A~guttaranikÈye tatiyaganthe 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sa~gÈravo 445, 462 
SacittapariyÈyakusalo 331 
Sajjho 178 
SaÒÒÈ 192, 306 
SatisampajaÒÒe 150 
Satta bojjha~gÈ 427 
SattÈvÈsÈ 201 
Saddhammo Ôhassati 105 
SaddhÈpadÈnaÑ 538 
SaddhÈsampanno 98 
Santi mahÈsamudde 40 
SandiÔÔhikaÑ 246 
SandiÔÔhiko 245 
SapattaverasaÑvattaniko 77 
Saparikkamano 471 
SappurisadÈnÈni 74 
SappurisadhammaÑ 456 
SappurisasaÑsevo 348 
Sappuriso 75 
SabbÈvantaÑ 193 
Samaggo 316 
SamajÊvitÈ 108, 112 
SamaÓakÈraÓÉavo 17 
SamaÓapalÈpo 17 
SamÈdapito 55 
SamÈdhipaÔilÈbho 262 
SampadÈ aÔÔha 140 
SambodhipakkhikÈnaÑ 163 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SambhataÑ 97 
Sarabh| 39 
SarÊraÔÔhÈ 325 
Savantiyo 42 
SÈdhu bhante 101, 117 
SÈmaÓero 314 
SÈmukkaÑsikÈ 30, 48 
SÈratthiko 440, 466 
SÈriputtasÊhanÈdaÑ 181 
SÈhÈraÑ 346 
SikkhÈdubbalyÈni 250 
SilÈy|po 204 
SÊlavato 72 
SÊlavÈ 5, 57 
SÊho senÈpati 24 
Sutavato 8 
Sutadharo 5 
SurÈdhutto 112 
SuvaÓÓap|rÈni 196 
SusaÑvihitakammanto 97 
SetaÔÔhikÈ 105 
SenÈsanaÑ 176, 336 
SevanÈ 175 
Sevitabbo 458 
SotÈpannassa a~ga 205, 404 
SovaggikÈ 76 
SoÄasannaÑ 81 
SoÄasavassasatÈni 83 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 569 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ha ] [ Ha ] 
Hat|paniso 150, 259, 261, Hatthiniyo 230 
 517 HÈni 332 
HatthakaparisÈ 55 HiraÒÒap|rÈni 196 
Hatthako 53 HirÊmÈ 53 
HatthigÈmake 50 HirottappaÑ 2

 



  

 



   

A~guttaranikÈye tatiyaganthe 
 

NÈnÈpÈÔhÈ 
PaÔhamo m|lapÈÔho, SÊ = SÊhaÄapotthakaÑ, SyÈ = SyÈmapotthakaÑ, 

KaÑ = KambojapotthakaÑ, I = I~galisapotthakaÑ, Ka = kesuci 
Marammapotthakesu dissamÈnapÈÔho, Ka-SÊ = kesuci SÊhaÄapotthakesu 
dissamÈnapÈÔho, ®Ôha = AÔÔhakathÈ. 
 

AÔÔhakanipÈtÈdipÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AggÈya parentÊti = ArahattÈya p|rentÊti (SyÈ) 258 
A~guttarasamÈyutÈ = Honti A~guttarÈgame (®Ôha) 558 
A~gulipatodakena = A~gulipatodakehi (SÊ, I, Ka) 156 
AcittÊkatvÈ = AcittiÑ katvÈ (Ka) ApacittiÑ katvÈ (SyÈ) AcittikatvÈ (I) 195 
AjeÔÔhamaraÓaÑvÈyaÑ = AjaddhumÈrikaÑ vÈyaÑ (SÊ, I) 
 AddhamÈrakaÑ cÈyaÑ (SyÈ) 109 
Ajjhosanno = AjjhÈpanno (sabbattha) 400 
AÉÉhaÔÔharatano = AÔÔharatano (SÊ, I) 420 
AttakÈmena = AtthakÈmena (SÊ, SyÈ, Ka) 61 
Atth|paparikkhitÈ = Atth|paparikkhÊ (SÊ, SyÈ, I) 118 
Atthoti abhinibbattesuÑ = AtthÈbhinibbattesuÑ (SÊ, SyÈ) 294 
AdhippayÈso (Adhi + pa + yasu + Óa) = AdhippÈyo (SÊ) 
 AdhippÈyaso (SyÈ, KaÑ) 8 
AdhimuttakamÈlaÑ = AtimuttakamÈlaÑ (SÊ) 105 
AdhivuttipadÈnaÑ = AdhimuttipadÈnaÑ (Ka) 285 
AnabhÈvaÑkatÈ = AnabhÈvakatÈ (SÊ, I) 19 
AnabhiratisaÒÒÈ = AnabhiratasaÒÒÈ (SÊ, SyÈ, I) 192, 342 
AnupubbiÑ kathaÑ = AnupubbikathaÑ (sabbattha) 30 
AnelagaÄÈya = AneÄagaÄÈya (SÊ, Ka) 106

 



572 A~guttaranikÈye tatiyaganthe 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
Apaneyyeso = Apaneyyo so (SÊ) Apaneyyo (SyÈ) 16 
ApayiÑsuyeva = ApayaÑsveva (SÊ) 228 
Apavahati = Apakassati (SÊ) 17 
ApaviddhaÑ = ApaviÔÔhaÑ (SyÈ) 195 
AppaÔikuÔÔhÈni = AppatikuÔÔhÈni (SÊ) 76 
AppaÔisaÑveditvÈ = AppaÔisaÑviditvÈ (SÊ, SyÈ, I) 497 
AbyÈpajjena = AbyÈbajjhena (Ka) AbyÈpajjhena (?) 193 
AbyÈbajjhaÑ = AbyÈpajjhaÑ (Ka) 74 
AbhijjhÈtÈ = AbhijjhitÈ (Ka) 474 
AbhinibbajjayÈtha = Abhinibbijjayetha (Ka) 18 
AbhiyiÑsu = AbhiyaÑsu (SÊ) 228 
Abhisambuddhoti = Abhisambuddho (SÊ, SyÈ, I) 125 
AbbhutÈ dhammÈ = AbbhutadhammÈ (SyÈ, Ka) Vi 4. 419 piÔÔhe 
 passitabbaÑ. 39 
Abbhutehi dhammehi = Abbhutadhammehi (SyÈ, Ka) 47 
AbbhussakkamÈno = AbbhussukkamÈno (SÊ) 274 
AmmakÈ ammakapaÒÒÈ = AmbakÈ ambakapaÒÒÈ (SÊ, I)  
 AndhakÈ andhakapaÒÒÈ (SyÈ) 367 
Ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ = Ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ (SyÈ, I, Ka) 126 
Avitakka-avicÈrampi = Avitakkampi avicÈraÑ (SÊ, SyÈ, I) 121 
Avitakkampi vicÈramattaÑ = AvitakkavicÈramattampi (Ka) 121 
AsandiddhaÒca bhaÓati = Asandiddhoca akkhÈti (Vi 4. 365 piÔÔhe) 38 
AsucÊyeva = Asucicceva (SyÈ) 475 
AssakhaÄu~ke = Assakhalu~ke (SÊ) 33 

  [ Œ ] 
ŒgacchatÊti = Dissat|ti (sabbattha) ®ÊkÈyampi pÈÔhantaraÑ. 167 
Œdibrahmacariyakoti = Œdibrahmacariyiko (SÊ, Ka) 14 
ŒnÈpÈnassati = ŒnÈpÈnasati (SÊ, I) 165 
ŒbhassarasaÑvattanikÈ = ŒbhassaravattanikÈ (SÊ, SyÈ) 303 
ŒmuttamaÓikuÓÉalÈyo = ŒmukkamaÓikuÓÉalÈyo (?) 196 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 573 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Œ ] 
ŒraÒÒako = ŒraÒÒiko (?) 265 
ŒraddhavÊriyo ca = Œraddhaviriyo ca (SÊ, I) Œraddhaviriyo (SyÈ) 427 
Œveni = ŒveniÑ (Vi 4. 368 piÔÔhe) ŒveÓi, ŒveÓikaÑ tattheva adholipi. 314 
  [ I ] 
IminÈpa~gena = IminÈpi a~gena (SÊ, I)  AÑ 1. 212 piÔÔhepi. 79 
Issattena = Issatthena (SÊ, SyÈ, I) 108 

  [ U ] 
UggavÈdiniÑ = UggavÈdinaÑ (SÊ) UggahavÈdinaÑ (SyÈ, I) 
 UggatavÈdiniÑ (Ka) 37 
UÓÓakiÑ = UnnatiÑ (I) 49 
Uttari = UttariÑ (SÊ, SyÈ, I) 165, 504 
UdumbarakhÈdÊvÈyaÑ = UdumbarakhÈdikaÑ vÈyaÑ (SÊ, I) 
 UdumbarakhÈdakaÑ cÈyaÑ (SyÈ) 109 
Unnatan”ti = UÓÓatanti (Ka) 108 
Upagacchi = UpagaÒchi (SÊ, I) 536 
Upapajjanti -pa- = Upapajjanti.  (SyÈ, Ka) 503 
Upapajje vÈ = UpapajjaÑ vÈ (Ka, AÑ 2. 363) 
 Upapajja vÈ (Ma 3. 257 piÔÔhe) 497 
UpaveseyyuÑ = Upavaseyya (?) 87 
UpÈraddhÈva jÈnanti = UpÈraddhÈ pajÈnanti (SÊ) 443 
Uplavissati vÈ”ti = Uppilavissati vÈ (SÊ, SyÈ, I) 420 

  [ E ] 
EkantapaÔibhÈnÈ = EkantapaÔibhÈnaÑ (sabbattha) 152, 380 
EkÈdasa amatadvÈrÈni = EkÈdasannaÑ amatadvÈrÈnaÑ (sabbattha) 546 
EvaÑdiÔÔhi = EvaÑdiÔÔhiko (SyÈ) 415 
Eso ceva tassa = Eso cevetassa (Ma 1. 161 piÔÔhÈdÊsu) 303, 443 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ O ] 
OgÈhÈ ca = OgÈhÈpi ca (SyÈ, Ka) 231 
Opaneyyiko = Opanayiko (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 531 
Obhaggo -pa- na khÈdanti = Na obhaggo -pa- khÈdati (SyÈ, Ka) 231 

  [ Ka ] 
KattÈ = PavattÈ (Ka) 66 
Kadali -pa- paccattharaÓo = KÈdali -pa- paccattharaÓo (SÊ) 65 
KabaÄÊkÈrÈhÈrabhakkhÈnaÑ = KabaÄiÑkÈrabhakkhÈnaÑ (SÊ) 
 KabaÄÊkÈrabhakkhÈnaÑ (SyÈ, KaÑ, I) 537 
KÈmasaÒÒÈ = ŒmissasaÒÒÈ (SyÈ) 208 
KÈraÓÉavaÑ = KaraÓÉavaÑ (Ka) 18 
KÈla~kataÑ bhikkhuÑ = KalandakaÑ bhikkhuÑ (SÊ)  
 KÈÄakabhikkhuÑ (SyÈ) 389 
KÈla~katÈ = KÈlakatÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 361 
KÈlasseva = SakÈlasseva (SyÈ) 472 
KiÑ nvajja = KiÑ nu ajja (SyÈ) KiÑ nu kho ajja (I) 
 KiÑ nu khvajja (Ka) 
KiÒci desaÑ = KiÒci deva desaÑ (SÊ, SyÈ) 
KuÔhÈriÑ = KudhÈriÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
Kuraraghare = Kulaghare (Ka) Kururaghare (Vi 3. 283 piÔÔhe) 293 
Kusobbhe = Kusombhe (Ka) Kussubbhe (SÊ) Kusubbhe (SyÈ) 347 
Ke ca = Keci (SyÈ, I) Te ca (Ka) 185 
Ko nÈmÈyaÑ = Ko nÈmo ayaÑ (SÊ, Ka) Ko nÈma ayaÑ (SyÈ, KaÑ) 538 
KoliyadhÊtÈ = KoÄiyadhÊtÈ (SyÈ, I) 160 

  [ Kha ] 
Khippameva = KhippaÑyeva (SÊ) KhippaÑ eva (I) 
 KhippaÒÒeva (Vi 4. 420 piÔÔhe) 39 
KhuddarÈjÈno = KuÉÉarÈjÈno (SÊ, SyÈ, I)  KuÔÔarÈjÈno, K|ÔarÈjÈno (Ka) 274 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ga ] 
Gadhito = Gathito (SÊ) ®ÊkÈya sameti. 399 
GandhamÈcare = GandhamÈdhare (Ka) 83 
Gandhohanamattampi = Gandh|hanamattampi (SÊ)  
 Gadd|hanamattampi (SyÈ, I) 197 
GamiyÈbhisa~khÈro = GamikÈbhisa~khÈro (Ka-SÊ) 25 
GaruÑ katvÈ = GarukatvÈ (SÊ, SyÈ, I) 103 
GaruÑ karoti = Garukaroti (SÊ, SyÈ, I) 93 
GilÈnÈ vuÔÔhito = Ettha AÑ 2. 263 piÔÔhe, suttavaÓÓan ®ÊkÈsÈdhakaÑ. 148 
  [ Ca ] 
CatutthaÑ = CatutthiÑ (?) 504 
CatuddisaÑ = CatuddisÈ (SyÈ, Ka) 282 
CÈtumahÈbh|tikassa = CÈtummahÈbh|tikassa (SÊ, SyÈ, I) 191 
CÈtumahÈrÈjikÈ = CÈtummahÈrÈjikÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 71 
CÈpÈlaÑ cetiyaÑ = PÈvÈlacetiyaÑ (SyÈ) CÈpÈlacetiyaÑ (I, Ka) 128 
Ci~gulakaÑ = Pi~gulikaÑ (SyÈ) Ci~kulakaÑ (Ka) 412 
CetasovinibandhÈ = CetovinibaddhÈ (SÈrattha) 252 
Cetovimutti = Vimutti (Ka-SÊ, Ka) 125, 241 

  [ Ja ] 
Ja~galÈnaÑ = Ja~gamÈnaÑ (SÊ, I) 273 
Ja~ghÈvihÈraÑ = Ja~ghavihÈraÑ (SyÈ, Ka) 166 
JantugÈmaÑ = JatugÈmaÑ (SÊ-®Ôha, SyÈ-®Ôha) JattugÈmaÑ (Ka) 
 AÔÔhakathÈyampi pÈÔhantaraÑ. 166 
JÈÓussoÓi = JÈnussoni (Ka-SÊ) JÈnussoÓi (Ka-SÊ) JÈÓusoÓi (Ka) 447 
JÊvikaÑ = JÊvitaÑ (Ka) 108 

  [ �a ] 
�Èho = �aho (SÊ, SyÈ) 343 

 



576 A~guttaranikÈye tatiyaganthe 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ta ] 
TaÑ sabbakÈmadaÑ = TaÑ sabbakÈmaharaÑ (SÊ, SyÈ, I)  
 SabbakÈmaharaÑ (AÑ 2. 32 piÔÔhepi) 94 
TatrupÈyÈya = Tatr|pÈyÈya (SÊ) 93 
Tapode = TapodÈya (SyÈ, I) 415 
TintiÓo = Nillajjo (Ka) 375 
TibbÈnaÑ = TippÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 361 
Timi -pa- pi~galo = Timi -pa- pi~galÈ (SÊ)  Timi -pa- mi~galÈ (SyÈ, I) 40 
T|riyassa = Turiyassa (SÊ, SyÈ, I) 91 
Tur| paccekabrahmÈ = TuduppaccekabrahmÈ (SÊ, I)  
 Tudi paccekabrahmÈ (SyÈ)  
 Turi paccekabrahmÈ (Ka) SaÑ 1. 151 piÔÔhe. 394 
  [ Da ] 
DaÄhadhammÈ = DaÄhadhammo (sabbattha) 226 
DaÄhuddhÈpaÑ = DaÄhuddÈpaÑ (SÊ, I) 414 
DiÔÔhippatto = DiÔÔhappatto (Ka) 52 
DiÔÔhi hissa = DiÔÔhi hi (SÊ, SyÈ, I) 428 
Duk|lasandhanÈni = Duk|lasandassanÈni (SÊ) Duk|lasaÓÔhanÈni (SyÈ)   
 Duk|lasanthanÈni (I) DuhasandanÈni (DÊ 2. 153)   
 Duk|lasandanÈni (Tattha pÈÔhantaraÑ) 196 
DukkhavedaniyaÑ = DukkhavedanÊyaÑ (SÊ, Ka) 187 

  [ Dha ] 
DhÈtÈ = DhatÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 3 
DhÈtÈnaÒca = DhatÈnaÒca (SÊ, SyÈ, I) 118 
DhÈraÓajÈtiko = DhÈrakajÈtiko (SÊ, SyÈ, I) 118 

  [ Na ] 
Na attÈnaÑ -pa- na pÊÓeti = Na attÈnaÑ -pa- pÊÓeti (SÊ, SyÈ, I) 
 idameva yuttataraÑ. 398 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Na ] 
NappaÔibhÈyeyya = NappaÔibhÈseyyÈma (Ka) NappaÔibhÈseyya (bah|su)  
 Ma 3. 172 piÔÔhe passitabbaÑ. 417 
Na phÈtiseyyaÑ = Na phÈtiseyyanti (SÊ, SyÈ, Ka) 
 Na phÈtiseyyÈ (katthaci) 69 
Na byathati = Na vedhati (SÊ) Na byÈdhati (SyÈ, I) 37 
Na hi n|name = Na han|name (SÊ, SyÈ, I) 155 
NÈÔaputto = NÈthaputto (Ka-SÊ) NÈtaputto (Ka-SÊ) 24 
NÈtike = NÈdike (SÊ, SyÈ) NÈÔike (I) 135 
NÈdhibhoti = NÈbhibhoti (SÊ) 489 
NikÈma -pa- lÈbhiniyo = NikÈma -pa- lÈbhiniyo (?) 155 
NikkujjitaÑ = NikujjitaÑ (Ka) 24 
Nikkujjo = Nikujjo (Ka) 537 
Nibbinnassa = Nibbindassa (SÊ, Ka) 259 
NiyÈmataÑ = NiyÈmitaÑ (SyÈ) 62 
Necayiko = Nerasiko (SÊ) 375 
No ca = No (SyÈ) evamuparipi. 133 
NhatvÈ = NahÈtvÈ (SÊ, I) NhatvÈ (SyÈ) 420 
NhÈru  = NahÈru (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 33 

  [ Pa ] 
PaccaÑsena = Paccayena (SyÈ) PaccattaÑsena (Ka) 93 
PaccÈvamati = PaccÈmasati (SyÈ) 537 
PaccÈsÊsati = PaccÈsiÑsati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 71 
PaccÈsÊsitabbÈ = PaccÈsiÑsitabbÈ (SÊ, SyÈ, I) 103 
PaÒhaÑ = ImaÑ paÒhaÑ (SyÈ, Ka) 414 
PaÔikacceva = PaÔigacceva (SÊ, I) 106 
PaÔik|lasaÒÒÈ = PaÔikk|lasaÒÒÈ (SÊ, SyÈ, I) 192 
PaÔipuccheyyÈma = PuccheyyÈma (SÊ, SyÈ, I) 439 
PaÔivÈpetvÈ = PatiÔÔhÈpetvÈ (SyÈ) PaÔipÈdetvÈ (Ka) 220 
PaÔivÈpeti = PatiÔÔhÈpeti (SyÈ) PaÔipÈdeti (Ka) 220 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
PaÔisanthÈrako = PaÔisandhÈrako (Ka) 390 
PaÔissato = Patissato (SÊ) 2 
PaÓunnapaccekasacco = PanuÓÓapaccekasacco (Ka) 279 
PatihitÈya = PaÔihitÈya (I) PatigatÈya (AÑ 2. 270 piÔÔhe) 138 
PatodalaÔÔhiÑ = PatodaÑ (SÊ, I) PatodayaÔÔhiÑ (SyÈ, KaÑ) 34 
PathavisaÒÒÊ = PaÔhavisaÒÒÊ (SÊ)  PaÔhavÊsaÒÒÊ (SyÈ) 262 
PanujjamÈnena = PaÓujjamÈnena (?) 176 
PayatapÈÓinÊ = PayatapÈÓi (SÊ) PayatapÈÓÊ (SyÈ, I, Ka) 93 
ParapurÈya = ParaÑ purÈya (SyÈ-®Ôha) 362 
ParÈjayiÑsu = ParÈjiyiÑsu (SÊ, SyÈ, Ka) 228 
ParÈmasati = Parimasati (SÊ) 418 
ParipanthÈ = ParibandhÈ (Ka) 364 
Pah|tarattaratanÈnaÑ = Pah|tasattaratanÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 81 
PÈmokkho = Mokkho (Ka-SÊ) 403 
PÈmojjattho pÈmojjÈnisaÑsoti = PÈmujjattho pÈmujjÈnisaÑsoti 
 (SÊ, SyÈ, I) 257 
PÈra~gatÈ = PÈragatÈ (SÊ, SyÈ, I) 62 
PÈvÈyaÑ = CampÈyaÑ (Ka-SÊ) 472 
PitÈmaho me = PettÈpi yo me (SÊ) Pitu piyo me (SyÈ)  
 AÑ 2. 305 piÔÔhepi. 366 
PiyakaraÓÈ garukaraÓÈ = PiyakarÈÓÈ garukarÈÓÈ (?) 326 
PiyattÈya garuttÈya = PiyatÈya garutÈya (SyÈ) 4 
PurisÈdhippÈyÈ = PurisÈdhippÈyo (SÊ, SyÈ, I)  Idameva yuttaÑ. 48 
PuÄavakasaÒÒÈ = PuÄuvakasaÒÒÈ (Ka) PulavakasaÒÒÈ (SÊ, I) 340, 512 
Ponobhaviko = Ponobbhaviko (Ka) 325 

  [ Pha ] 
PhÈtiÑ kÈtuÑ  = PhÈtikattuÑ (SÊ) PhÈtikÈtuÑ (SyÈ, I) 546 
PhÈsuÑ = PhÈsu (SyÈ, Ka) 363 
PhÈsu = PhÈsuÑ (?) 317 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pha ] 
PhuÓamÈnassa = VuyhamÈnassa (SÊ, I) PhusayamÈnassa (SyÈ) 
 PunamÈnassa (?) 17 

  [ Ba ] 
BaddhÈti = BandhÈti (SÊ, SyÈ, Ka) 37 
Baddho = Bandho (SyÈ, Ka) 526 
BahutthikÈni = BahukitthikÈni (SÊ, I) BahuitthikÈni (SyÈ) 105 
BahulaÑ kareyyaÑ = BahulÊkareyyaÑ (SÊ, SyÈ, I) 234 
BahussutÈ = Bah| sutÈ (?) 275 
Bah|naÑ = BahunnaÑ (SÊ, I) 75 
BeluvagÈmake = VeÄuvagÈmake (SyÈ, KaÑ, Ka) 542 
ByÈpannacittassa = ByÈpÈdassa (SÊ, I, Ka) ByÈpannassa (SyÈ) 472 
BrahmacÈrayo = BrahmacÈrino (SyÈ) 75 

  [ Bha ] 
BhavaÒca = SambhavaÒca (SÊ, SyÈ) 341 
Bhikkhave”ti = Bhikkhavoti (SÊ, SyÈ, I) 337, 519 
BhinditvÈ = BhetvÈna (SÊ, SyÈ) BhitvÈna (Ka) 315 
Bhiyyo paÒca satÈni ca = PaÒca suttasatÈni ca (®Ôha) 558 
BhettÈ = BhedÈtÈ (Ka) 474 

  [ Ma ] 
MacchÈnaÑ = MajjÈnaÑ (Ka) 81 
MaÒjiÔÔhikÈ  = MaÒjeÔÔhikÈ (SÊ, SyÈ) 105 
MaÒÒatha = MaÒÒetha (SÊ) MaÒÒeyyÈtha (Ka) 466 
MaÓÉanakajÈtiko = MaÓÉanakajÈtiyo (SÊ, I) 105 
ManÈpÈ nÈma te = ManÈpakÈyikÈ (SÊ, Ka) 94, 95 
ManussalÈbhaÑ = ManussalokaÑ (SyÈ) 61 
MahÈkoÔÔhiko = MahÈkoÔÔhito (SÊ, SyÈ, I) 187 
MahÈpajÈpatÊ = MahÈpajÈpati (SyÈ) Vi 4. 442 piÔÔhepi. 101 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ma ] 
MahÈmoggallÈno = MahÈmoggalÈno (Ka) 181 
MahÈsombhe = MahÈsobbhe (SÊ, SyÈ) 347 
MÈtugÈm|pacÈro = MÈtugÈmopavicÈro (SÊ) 
 MÈtugÈm|pavicaro (Ka) 363 
MÈ vÈ ahesun”ti = MÈ vÈ ahesuÑ iti vÈti (SÊ, I, Ka) 474 
MicchÈÒÈÓissa = MicchÈÒÈÓassa (I, Ka) 428 
Milakkhesu = Milakkh|su (SyÈ, Ka) 60 
MuÔÔhassatissa = MuÔÔhasatissa (SÊ, SyÈ, I) 62 
MuttacÈgÈ = MuttacÈgÊ (SyÈ) 93 

  [ Ya ] 
Yattha r|pasaÒÒÈ -pa- r|pasaÒÒaÑ = Yattha -pa- r|pasaÒÒÈ (SÊ, SyÈ, I) 211 
Yavad|sÊ = Yavar|pÊ (Ka) 16 
YasmÈhaÑ = YasmiÑhaÑ (Ka) 157 
YÈvatÈ diÔÔhiÔÔhÈnaÑ -pa- samugghÈto = YÈvatÈ diÔÔhiÔÔhÈna -pa-  
 samugghÈto (SÊ, I) 417 
YÈvadeva = YÈvade (SaÑ 1. 412 piÔÔhe) 63 

  [ Ra ] 
Rattindive = Rattidive (Ka) 323 
RathikÈya rathikaÑ = RathiyÈya rathiyaÑ (bah|su) 31 

  [ La ] 
Labhi = Lacchati (SyÈ, Ka) 536 
L|khaÒcepi = L|khaÑ vÈpi (SyÈ) L|khaÒcÈpi (Ka) 195 
LohitaÑ pittaÑ = LohitapittaÑ (SÊ) 343 

  [ Va ] 
Va~kakaÑ = Va~kaÑ (SÊ, I) 421 
VaÔajÈlikÈyaÑ = DhavajÈlikÈyaÑ (SÊ) VaÔÔajÈlikÈyaÑ (SyÈ) 11 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Va ] 
VÈdÈnuvÈdo = VÈdÈnupÈto (Ka-SÊ, SyÈ) AÑ 1. 161; AÑ 2. 3 piÔÔhesupi. 26 
Vigatathinamiddho = VigatathÊnamiddho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 353 
VicinaÑ = VisinaÑ (SÊ-®Ôha) 380 
VisesaguÓÈ = Visesabhuno (SÊ, SyÈ, I) 198 
VissaÔÔhÈya = VisaÔÔhÈya (Ka) 106 
VihÈre ÈhiÓÉanti = VihÈrena vihÈraÑ anvÈhiÓÉanti (SÊ, I) 
 VihÈraÑ ÈhiÓÉanti (SyÈ) 181 
ViheÔheti = Viheseti (I, Ka) UdÈnaÔÔhakathÈya sameti. 36 
VÊriyaÑ = ViriyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 354 

  [ Sa ] 
SaÑvasati = SaÑvattati (SyÈ) 39 
SaÑsÈdeti  = SaÑsÈreti (Ka) 199 
SaÑharitvÈ = Sa~kharitvÈ (Ka) 34 
SakadÈgÈmÊ satto = SakadÈgÈmisatto (SÊ, SyÈ, I) 366 
SakkhÊ = SakhÊ (Ka) 294 
SakkhiÑ = SakhiÑ (Ka) SaÑ 1. 127 piÔÔhepi. 294 
Sa~khÈditvÈ = Sa~kharitvÈ (Ka) 136 
Sati = MuÔÔhassati (SÊ, SyÈ) 382 
Sadevakassapissa = Sadevakassa (sabbattha) passitabbaÑ. 87 
SantatakÈrÊ = SatatakÈrÊ (SyÈ, I, Ka) 427 
Santatavutti = Satatavutti (SyÈ, I) 427 
SanthÈgÈre = SandhÈgÈre (Ka) 24 
SabbapÈÓabh|tesu = PÈÓabh|tesu (Ka) 473 
(SabbaÑ taÑ r|paÑ) = (SabbaÑ r|paÑ) Ma 1. 282 piÔÔhe. 
 SyÈ-I-Ka-potthakesu pana ettha  
 taÑ padattayaÑ na dissati. 547 
Sabbalahuso = Sabbalahusoti sabbalahuko (SyÈ-®Ôha) 77 
SamaÑ jÊvikaÑ = SamajÊvikaÑ (SyÈ) SamajÊvitaÑ (Ka) 108 
SamajÊvitÈ = SamajÊvikatÈ (SÊ) 107 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SamaÓakÈraÓÉavoti = SamaÓakaraÓÉavoti (Ka) 16 
SamaÓad|sÊvÈyaÑ = SamaÓar|pÊ cÈyaÑ (Ka) 16 
SamÈdapako = SamÈdÈpako (?) 118 
SamÈdapeti = SamÈdÈpeti (?) 30, 56 
SamÈdinnaÑ = SamÈdiÓÓaÑ (I, Ka) 428 
SamÈdinnÈni = SamÈdiÓÓÈni (SÊ, Ka) 48 
SamiÒjeyya = SammiÒjeyya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 11 
SamiÒjitaÑ = SammiÒjitaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 11 
Samupaby|Äho = Samupabb|Äho (SÊ, I) 228 
SampajaÒÒaÑ = SampajaÒÒe (SyÈ, Ka) 114 
SampajÈnamusÈ = SampajÈnaÑ musÈ (Ka-SÊ) 178 
SambÈdhe gataÑ = SambÈdhe vata (SÊ) 242 
SambodhipakkhikÈnaÑ = SambodhapakkhikÈnaÑ (SÊ, SyÈ, I) 163 
SammÈÒÈÓissa = SammÈÒÈÓassa (I, Ka) 428 
SarÊsapasamphassaÑ = SiriÑsapasamphassaÑ (SÊ, SyÈ, I) 268 
SavitakkasavicÈrampi = Savitakkampi savicÈraÑ (SÊ, SyÈ, I) 121 
Sasa~khÈraniggayhavÈritagato = Sasa~khÈraniggayha vÈritavato  
 (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) Sasa~khÈraniggayhavÈrivÈvaÔo (Ka) 225 
SÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ = SÈtthÈ sabyaÒjanÈ (Ka-SÊ) 3, 275, 312 
SÈdiyatÊ”ti = SÈdayatÊti (SaddanÊti) 91 
SÈraÓÊyaÑ = SÈrÈÓÊyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 18 
SikkhÈsamÈdÈnassa = SikkhÈkÈmassa (Ka) 389 
SÊsaÑnhÈto = SÊsaÑnahÈto (SÊ, I) SÊsanahÈto (SyÈ) 105 
SukhavedaniyaÑ = SukhavedanÊyaÑ (SÊ, Ka) 187 
Sukhettesu = Sukhette (SÊ, I) 74 
Sudattassa = Saddhassa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 538 
SubaddhÈ = SubandhÈ (SÊ, SyÈ, Ka) 38 
SusumÈragire = SuÑsumÈragire (SÊ, SyÈ, I) 95 
S|riyÈnaÑ = SuriyÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 303 
SevanÈya = SavanÈya (SyÈ) BhÈvanÈya (Ma 2. 15 piÔÔhe) 
 SÊ-I-MajjhimapaÓÓÈsake pana tatthapi “sevanÈya”  
 icceva dissati. 546 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SevÈlamÈlikÈ = SevÈlamÈlakÈ (SÊ, SyÈ, I) 472 
So ajÈnaÑ vÈ Èha -pa- passÈmÊ”ti = So ajÈnaÑ vÈ ahaÑ -pa- passÈmÊti  
 (I, Ka) 474 
SoÓÉaÑ saÑharati = KaÓÉuÑ saÑhanti (SÊ, I) KaÓÉuÑ saÑhanati (SyÈ) 232 

  [ Ha ] 
HaÒÒe = HÈne (SÊ) Hane (Ka) 83 
HÈretÈ = SÈÔetÈ (SÊ, SyÈ, I) 546 
HirÊ = Hiri (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 354 
HÊne vimuttaÑ = HÊnedhimuttaÑ (SyÈ, I) Vimuttanti adhimuttaÑ,  
 Vimuttanti vÈ vissaÔÔhaÑ. (®ÊkÈ) 71 
HemajÈlappaÔicchannÈni = HemajÈlasaÒchannÈni (SÊ, I) 196

 



  

 



   

A~guttaranikÈye tatiyaganthe 

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AggÈÄava 53-4 
AciravatÊ 39 
Ajita 443 
AÔÔhakanagara 542 
AnÈthapiÓÉika 1, 195, 205, 
  398, 409 
Anuruddha 62, 90 
AvantÊ 293 

[ Œ-I ] 
Œnanda 44, 102-6, 128, 181,  
 224, 233, 242, 257, 261, 263,  
 285, 365, 377, 415, 439,  
 514, 520-4, 542 
ŒÄavÊ 53-4 
IcchÈna~gala 154 

[ U ] 
Ugga (gahapati) 47, 50 
Ujjaya 111 
Uttara 11 
Uttiya 412 
UdÈyÊ 224 
UpacÈla 362 
UpÈli 311-18, 420 
Uruvelakappa 233 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
Kakkarapatta 107 
Kaja~galÈ 300 
KaÔissaha 362 
Kapilavatthu 55, 101, 321-5 
KammÈsadhamma 280 
KaÄimbha (thera) 362 
KÈÄÊ 293 
KimikÈÄÈ 166 
KukkuÔa (thera) 362 
Kuru 280 
KusinÈrÈ 318 
Kokanuda (paribbÈjaka) 415 
KokÈlika 393 
Koliya 107 
KosambÊ 90, 224, 242 
Kosala 154, 303-7, 353 

[ Ga ] 
GaggarÈ 16, 376, 409 
Ga~gÈ 39 
GaÓÉa (adhivacana) 114, 191 
Gabbha (adhivacana) 114 
GayÈ 123 
GayÈsÊsa 123 
Gijjhak|Ôa 9, 177-8 
GirimÈnanda 342 
GotamÊ 101, 106 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[  Ga - Gha ] 
Gotama 19, 154, 225, 295,  
 406, 410-12 
GhositÈrÈma 90, 224 

[ Ca ] 
CandikÈputta 203 
CampÈ 16, 376, 409 
CÈpÈla 128 
CÈla 362 
CÈlikÈ 166 
Cunda 472 
Ceti (raÔÔha) 289, 382 

[ Ja ] 
JÈÓussoÓi 447, 459, 478 
JÊvaka 57 
JÊvakambavana 57 
Jetavana 1 

[ ©a ] 
©ÈÓÊ (adhivacana) 153 

[ Ta ] 
Tapussa 233 
TapodÈ 415 
TapodÈrÈma 415 
Timi 40, 45 
Timi~galo 40, 45 
Timirapi~galo 40, 45 
Tur| 394 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
Dasamo (gahapati) 542 
DÊghajÈÓu 107 
Dukkha (adhivacana) 114 
Devadatta 9, 203 

[ Na ] 
NakulamÈtÈ 95 
Nanda 14 
Nandaka 169 
Nandiya 536 
NaÄakapÈna (nigama) 353-6 
NÈgita 154 
NÈÔaputta 24, 226 
NÈtika 135-8, 526 
NÈÄakagÈma 352 
NikaÔa (thera) 362 
NigrodhÈrÈma 55, 101, 321,  
 530-5 
Nimmala (adhivacana) 153 

[ Pa ] 
Pa~ka (adhivacana) 114 
Paduma (niraya) 395 
Passenadi 303, 307 
PahÈrÈda 38 
PÈvÈ 472 
PuÓÓiya 151, 379 
PubbÈrÈma 44, 84, 94, 96 
P|raÓa 225 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
BeluvagÈma 542 
BojjhÈ 88 
BrÈhmaÓa (adhivacana) 153 

[ Bha ] 
Bhagga 62, 95 
Bhaya (adhivacana) 114 
Bhisakka (adhivacana) 153 
BhesakaÄÈvana 62, 95 

[ Ma ] 
Magadha 352 
ManÈpakÈyikÈ 90 
Malla (raÔÔha) 233 
MahÈkaccÈna 293 
MahÈkassapa 386 
MahÈkoÔÔhika 187 
MahÈcunda 289, 382 
MahÈnÈma 55, 530-5 
MahÈpajÈpatÊ 101, 106 
MahÈmoggallÈna 44, 181, 380 
MahÈli 324 
MahÈvana 24, 47, 87 
MahiÑsavatthu 11 
MahÊ 39 
MÈra 130 
MigadÈya 62 
MigasÈlÈ 365 
Meghiya 166 
MoggallÈna 393 
MoranivÈpa 528 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ya-Ra ] 
YamunÈ 39 
RÈjagaha 9, 57, 177-8, 203,  
 213, 386, 415, 528 
Roga (adhivacana) 114 

[ Va ] 
VajjiyamÈhita 409 
VajjÊ 50 
VaÔajÈlikÈ 11 
VÈseÔÔha 87 
VÈhana 376 
Vimala 153 
Vimutta (adhivacana) 154 
VisÈkhÈ 84, 94-6 
Vedag| (adhivacana) 153 
VeraÒja 18 
VelÈma 195 
VessavaÓa 11 
VesÈlÊ 24, 47, 87, 101, 106,  
 128, 324, 362, 542 
VeÄuvana 203, 213, 300 

[ Sa ] 
Sakka 55, 101, 321, 530-5 
Sa~kheyyaka 11 
Sa~ga (adhivacana) 114 
Sa~gÈrava 445, 462 
Sajjha (paribbÈjaka) 178 
Sana~kumÈra 529 
Saddha (thera) 526, 538 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] [ Sa ] 
SamaÓa (adhivacana) 153 
Samiddhi 190 

SÈvatthÊ 1, 44, 79, 84,  

Sarabh| 39 
 88 ÈdipiÔÔhesu 
SÊha 24, 282 

Salla (adhivacana) 114 
Sahampati 395 

SutavÈ 177 

SÈmaÓÉakÈni 353 
Subh|ti 530 
SusumÈragira 62, 95 

SÈriputta 37, 58, 143-5, 174 
[ Ha ]  187, 190, 203, 213, 260, 

Hatthaka 53-4  330, 337, 352, 393, 396,  
 519, 553-4 HatthigÈma 50

 



   

A~guttaranikÈye tatiyaganthe 
 

GÈthÈs|ci

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Œ - I - U ] 
AÔÔha~gupetassa uposathassa 84, 
 87, 90 
Atthassa pattiÑ hadayassa  
   santiÑ 294, 295 
AnÊtisampadÈ hoti 70 
AppakÈ te manussesu 445, 
 446, 463 
Appamattako ayaÑ kali 394, 
 396 
AvijjÈnivuto poso 62 
AsajjhÈyamalÈ mantÈ 37 
Asekhena ca sÊlena 269 
Iccete aÔÔha dhammÈ ca 98, 100, 
 110, 113, 140, 142 
Idha ce naÑ virÈdheti 62 
UÔÔhÈtÈ kammadheyyesu 110, 
 113, 140, 142 
UÔÔhÈhikÈ analasÈ 94, 95, 96 

[ E ] 
Ekampi ce pÈÓamaduÔÔhacitto 2 
EtasmiÑ yaÑ vijjati antare    
   dhanaÑ 84, 86, 90 
Ete ca ÒatvÈ satimÈ sumedho 7, 9 
EvaÑ yajitvÈ medhÈvÊ 74 
EvaÑ sampannasÊlesu 70 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ O ] 
OtiÓÓo sÈtar|pena 114 
OdhunitvÈ malaÑ sabbaÑ 70 

[ Ka - Kha - Ca ] 

KaÓhaÑ dhammaÑ  
   vippahÈya 446, 463, 464 
KathaÑ vijaÒÒÈ saddhammaÑ 62 
KÈmacchando ca byÈpÈdo 269 
KÈraÓÉavaÑ niddhamatha 18 
KhaÓaÑ paccaviduÑ loke 62 
Khattiyo seÔÔho 
   janetasmiÑ 529, 530 
CattÈro ca paÔipannÈ 116 
Cando ca suriyo ca  
   ubho sudassanÈ 84, 86, 90 

[ Ta ] 
TatrÈbhiratimiccheyya 446, 
 463, 464 
TayidaÑ sammukhÊbh|taÑ 61 
TasmÈ sampadamÈka~khÊ 70 
TasmÈ hi nÈrÊ ca naro ca  
   sÊlavÈ 84, 87, 90 
TassÈnurodhÈ atha vÈ  
   virodhÈ 7, 9 
TassÈhaÑ dhammamaÒÒÈya 68 
TulamatulaÒca sambhavaÑ 131 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Da - Dha ] 
DiÔÔhadhammahitatthÈya 110, 113,  
 140, 142 
Dhanena dhaÒÒena ca yodha 
   vaÉÉhati 365 

[ Na - Pa - Ba - Bha ] 
Na cÈpi sotthi bhattÈraÑ  94, 
 95, 96 
Namo te purisÈjaÒÒa 527, 528 
NiddhamitvÈna pÈpicche 18 
NiviÔÔhasaddho p|jeti 75 
Neva vippaÔisÈrissa 74 
PÈÓaÑ na haÒÒe na 
   cadinnamÈdiye 83, 86, 89 
Purisassa hi jÈtassa 394, 396 
P|jeti sahadhammena 75 
Bah|naÑ vata atthÈya 75 
Bah| hi akkhaÓÈ vuttÈ 61 
BhayaÑ dukkhaÒca rogo ca 114 

[ Ma - Ya ] 
ManussalÈbhaÑ laddhÈna 61 
Mama sa~kappamaÒÒÈya 68 
MalitthiyÈ duccaritaÑ 37 
Mettassa cittassa subhÈvitassa 2 
MÈlaÑ na dhÈre na ca 
   gandhamÈcare 83, 86, 90 
YaÑ nimmalena pattabbaÑ 154 
YaÑ samaÓena pattabbaÑ 154 
YajamÈnÈnaÑ manussÈnaÑ 116 
YathÈpi khette sampanne 70 
YathÈ me ahu sa~kappo 68 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
Yatheva satipaÔÔhÈnÈ 256 
YÈ evaÑ vattati nÈrÊ 94, 95, 96 
Ye ca kho sammadakkhÈte 445,  
 446, 463 
Ye ca laddhÈ manussattaÑ 62 
Ye sattasaÓÉaÑ pathaviÑ 
   vijetvÈ 2 
Ye saÑvarÈ cakkhumatÈ 62 
YesaÑ sambodhiya~gesu 446, 
 463, 464 
Yo naÑ bharati sabbadÈ 94, 96 
Yo na hanti na ghÈteti 2 
Yo nindiyaÑ pasaÑsati 394, 396 
Yo ve na byathati patvÈ 37 

[ La - Va - Sa ] 
LÈbho alÈbho ca 
   yasÈyaso ca 7, 9 
LokaÑ ÒatvÈ yathÈbh|taÑ 70 
VijjÈcaraÓasampanne 70 
SaÑvÈsÈ’yaÑ vijÈnÈtha 18 
SaÑsappÊ ca musÈvÈdÊ 18 
SataÑ sahassÈnaÑ  
   nirabbudÈnaÑ 396 
SaddhÈya sÊlena ca yodha 
   vaÉÉhati  365 
SaddhÈ sÊlena sampannÈ 98, 100 
SaddhÈ hiriyaÑ kusalaÒca  
   dÈnaÑ 68 
Saddho sÊlena sampanno 110,  
 113, 140, 142 
SantavÈco janavati 18 
Sabbe anusaye chetvÈ 62

 



 GÈthÈs|ci 591 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SabbesaÑ so hito hoti 75 
SambÈdhe gataÑ okÈsaÑ 242 
Sa ve paÒca~gasampanno 269 
SukhÈ saÑghassa sÈmaggÊ 316

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 
[ Sa ] 

SuciÑ paÓÊtaÑ kÈlena  74 
SusaÑvihitakammantÈ 98, 100 
So imaÑ palipathaÑ duggaÑ 114 
SohaÑ vijitasa~gÈmo 154 
SoÄasÈkÈrasampannÈ 98, 100 
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