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 *¾ gga  Íä Òcha Mw tra Eé nna rÇ mbha ó ssa 
 *¢ ggha  ÍÆ Òja '́ dda Es nya r® mma o® sma 
 *s gya  Íöß Òjha '̈ ddha ES nha rs mya oG sva  

 j* gra  ¥ ÔÔa 's dya yÜ ppa rS mha [® hma 
 uF ~ka | ÔÔha j' dra yæ ppha ,s yya [G hva 
 cF ~kha × ÉÉa 'G dva ys pya ,S yha V§ Äha 
 *F ~ga          

1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 



 

 
 

UparipaÓÓÈsapÈÄi 
_____ 

 
 MÈtikÈ PiÔÔha~ka 

1.  Devadahavagga 

 1.  Devadahasutta ... ... 1 
 2.  PaÒcattayasutta ... ... 18 
 3.  Kintisutta ... ... 26 
 4.  SÈmagÈmasutta ... ... 32 
 5.  Sunakkhattasutta ... ... 39 
 6.  ŒneÒjasappÈyasutta ... ... 48 
 7.  GaÓakamoggallÈnasutta ... ... 52 
 8.  GopakamoggallÈnasutta ... ... 58 
 9.  MahÈpuÓÓamasutta ... ... 66 
10.  C|ÄapuÓÓamasutta ... ... 70 
 UddÈnagÈthÈ ... ... 74 
 

2.  Anupadavagga 

 1.  Anupadasutta ... ... 75 
 2.  Chabbisodhanasutta ... ... 79 
 3.  Sappurisasutta ... ... 86 
 4.  SevitabbÈsevitabbasutta ... ... 93 
 5.  BahudhÈtukasutta ... ... 106 
 6.  Isigilisutta ... ... 112 
 7.  MahÈcattÈrÊsakasutta ... ... 116 
 8.  ŒnÈpÈnassatisutta ... ... 122 
 9.  KÈyagatÈsatisutta ... ... 130 
10.  Sa~khÈrupapattisutta ... ... 140 
 UddÈnagÈthÈ ... ... 146

 



ii UparipaÓÓÈsapÈÄi 

 MÈtikÈ PiÔÔha~ka 

3.  SuÒÒatavagga 

 1.  C|ÄasuÒÒatasutta ... ... 147 
 2.  MahÈsuÒÒatasutta ... ... 151 
 3.  Acchariya-abbhutasutta ... ... 159 
 4.  BÈkulasutta ... ... 165 
 5.  Dantabh|misutta ... ... 169 
 6.  Bh|mijasutta ... ... 177 
 7.  Anuruddhasutta ... ... 184 
 8.  Upakkilesasutta ... ... 191 
 9.  BÈlapaÓÉitasutta ... ... 201 
10.  Devad|tasutta ... ... 216 
 UddÈnagÈthÈ ... ... 225 
 

4.  Vibha~gavagga 

 1.  Bhaddekarattasutta ... ... 226 
 2.  Œnandabhaddekarattasutta ... ... 228 
 3.  MahÈkaccÈnabhaddekarattasutta ... ... 231 
 4.  Lomasaka~giyabhaddekarattasutta ... ... 240 
 5.  C|Äakammavibha~gasutta ... ... 243 
 6.  MahÈkammavibha~gasutta ... ... 249 
 7.  SaÄÈyatanavibha~gasutta ... ... 258 
 8.  Uddesavibha~gasutta ... ... 265 
 9.  AraÓavibha~gasutta ... ... 273 
10.  DhÈtuvibha~gasutta ... ... 281 
11.  Saccavibha~gasutta ... ... 291 
12.  DakkhiÓÈvibha~gasutta ... ... 295 
 UddÈnagÈthÈ ... ... 300 

 



 UparipaÓÓÈsapÈÄi iii 

 MÈtikÈ PiÔÔha~ka 

5.  SaÄÈyatanavagga 

 1.  AnÈthapiÓÉikovÈdasutta ... ... 301 
 2.  ChannovÈdasutta ... ... 307 
 3.  PuÓÓovÈdasutta ... ... 311 
 4.  NandakovÈdasutta ... ... 314 
 5.  C|ÄarÈhulovÈdasutta ... ... 324 
 6.  Chachakkasutta ... ... 327 
 7.  MahÈsaÄÈyatanikasutta ... ... 335 
 8.  Nagaravindeyyasutta ... ... 339 
 9.  PiÓÉapÈtapÈrisuddhisutta ... ... 342 
10.  IndriyabhÈvanÈsutta ... ... 347 
 UddÈnagÈthÈ ... ... 352 
 

 
UparipaÓÓÈsapÈÄimÈtikÈ niÔÔhitÈ. 

 



 

 

MajjhimanikÈya 
 

UparipaÓÓÈsapÈÄi 
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Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. Devadahavagga 
 

1. Devadahasutta  

 1. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati 
DevadahaÑ nÈma SakyÈnaÑ nigamo. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi 
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca–santi bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino 
“yaÑ kiÒcÈyaÑ purisapuggalo paÔisaÑvedeti sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, sabbaÑ taÑ pubbekatahetu. Iti purÈÓÈnaÑ 
kammÈnaÑ tapasÈ byantÊbhÈvÈ navÈnaÑ kammÈnaÑ akaraÓÈ ÈyatiÑ 
anavassavo, ÈyatiÑ anavassavÈ kammakkhayo, kammakkhayÈ 
dukkhakkhayo, dukkhakkhayÈ vedanÈkkhayo, vedanÈkkhayÈ sabbaÑ 
dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ bhavissatÊ”ti. EvaÑvÈdino bhikkhave NigaÓÔhÈ. 

 EvaÑvÈdÈhaÑ bhikkhave NigaÓÔhe upasa~kamitvÈ evaÑ vadÈmi 
“saccaÑ kira tumhe Èvuso NigaÓÔhÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino ‘yaÑ 
kiÒcÈyaÑ purisapuggalo paÔisaÑvedeti sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, sabbaÑ taÑ pubbekatahetu. Iti purÈÓÈnaÑ 
kammÈnaÑ tapasÈ byantÊbhÈvÈ navÈnaÑ kammÈnaÑ akaraÓÈ ÈyatiÑ 
anavassavo, ÈyatiÑ anavassavÈ kammakkhayo, kammakkhayÈ 
dukkhakkhayo, dukkhakkhayÈ vedanÈkkhayo, vedanÈkkhayÈ sabbaÑ 
dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ bhavissatÊ’ti”. Te ca me bhikkhave NigaÓÔhÈ evaÑ 
puÔÔhÈ “ÈmÈ”ti paÔijÈnanti. 
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 TyÈhaÑ evaÑ vadÈmi “kiÑ pana tumhe Èvuso NigaÓÔhÈ jÈnÈtha 
‘ahuvamheva mayaÑ pubbe, na nÈhuvamhÈ’ti”. No hidaÑ Èvuso.  

 “KaÑ pana tumhe Èvuso NigaÓÔhÈ jÈnÈtha ‘akaramheva mayaÑ pubbe 
pÈpakammaÑ, na nÈkaramhÈ’ti”. No hidaÑ Èvuso. 

 “KiÑ pana tumhe Èvuso NigaÓÔhÈ jÈnÈtha ‘evar|paÑ vÈ evar|paÑ vÈ 
pÈpakammaÑ akaramhÈ’ti”. No hidaÑ Èvuso.  

 “KiÑ pana tumhe Èvuso NigaÓÔhÈ jÈnÈtha ‘ettakaÑ vÈ dukkhaÑ 
nijjiÓÓaÑ, ettakaÑ vÈ dukkhaÑ nijjÊretabbaÑ, ettakamhi vÈ dukkhe nijjiÓÓe 
sabbaÑ dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ bhavissatÊ’ti”. No hidaÑ Èvuso.  

 “KiÑ pana tumhe Èvuso NigaÓÔhÈ jÈnÈtha ‘diÔÔheva dhamme 
akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
upasampadan’ti”. No hidaÑ Èvuso. 
 
 2. Iti kira tumhe Èvuso NigaÓÔhÈ na jÈnÈtha “ahuvamheva mayaÑ 
pubbe, na nÈhuvamhÈ”ti. Na jÈnÈtha “akaramheva mayaÑ pubbe 
pÈpakammaÑ, na nÈkaramhÈ”ti. Na jÈnÈtha “evar|paÑ vÈ evar|paÑ vÈ 
pÈpakammaÑ akaramhÈ”ti. Na jÈnÈtha “ettakaÑ vÈ dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ, 
ettakaÑ vÈ dukkhaÑ nijjÊretabbaÑ, ettakamhi vÈ dukkhe nijjiÓÓe sabbaÑ 
dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ bhavissatÊ”ti. Na jÈnÈtha–diÔÔheva dhamme akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ pahÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadaÑ. EvaÑ sante 
ÈyasmantÈnaÑ NigaÓÔhÈnaÑ na kallamassa veyyÈkaraÓÈya “yaÑ kiÒcÈyaÑ 
purisapuggalo paÔisaÑvedeti sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, 
sabbaÑ taÑ pubbekatahetu. Iti purÈÓÈnaÑ kammÈnaÑ tapasÈ byantÊbhÈvÈ 
navÈnaÑ kammÈnaÑ akaraÓÈ ÈyatiÑ anavassavo, ÈyatiÑ anavassavÈ 
kammakkhayo, kammakkhayÈ dukkhakkhayo, dukkhakkhayÈ 
vedanÈkkhayo, vedanÈkkhayÈ sabbaÑ dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ bhavissatÊ”ti. 

 Sace pana tumhe Èvuso NigaÓÔhÈ jÈneyyÈtha “ahuvamheva mayaÑ 
pubbe, na nÈhuvamhÈ”ti. JÈneyyÈtha “akaramheva mayaÑ pubbe 
pÈpakammaÑ, na nÈkaramhÈ”ti. JÈneyyÈtha “evar|paÑ vÈ evar|paÑ vÈ 
pÈpakammaÑ akaramhÈ”ti. JÈneyyÈtha “ettakaÑ vÈ dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ, 
ettakaÑ vÈ dukkhaÑ nijjÊretabbaÑ, ettakamhi vÈ dukkhe nijjiÓÓe sabbaÑ 
dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ bhavissatÊ”ti. JÈneyyÈtha–diÔÔheva dhamme akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ pahÈnaÑ kusalÈnaÑ 
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dhammÈnaÑ upasampadaÑ. EvaÑ sante ÈyasmantÈnaÑ NigaÓÔhÈnaÑ 
kallamassa veyyÈkaraÓÈya “yaÑ kiÒcÈyaÑ purisapuggalo paÔisaÑvedeti 
sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, sabbaÑ taÑ pubbekatahetu. 
Iti purÈÓÈnaÑ kammÈnaÑ tapasÈ byantÊbhÈvÈ navÈnaÑ kammÈnaÑ akaraÓÈ 
ÈyatiÑ anavassavo, ÈyatiÑ anavassavÈ kammakkhayo, kammakkhayÈ 
dukkhakkhayo, dukkhakkhayÈ vedanÈkkhayo, vedanÈkkhayÈ sabbaÑ 
dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ bhavissatÊ”ti. 
 
 3. SeyyathÈpi Èvuso NigaÓÔhÈ puriso sallena viddho assa savisena 
gÈÄh|palepanena1, so sallassapi vedhanahetu2 dukkhÈ tibbÈ3 kaÔukÈ vedanÈ 
vediyeyya. Tassa mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ bhisakkaÑ sallakattaÑ 
upaÔÔhÈpeyyuÑ. Tassa so bhisakko sallakatto satthena vaÓamukhaÑ 
parikanteyya, so satthenapi vaÓamukhassa parikantanahetu dukkhÈ tibbÈ 
kaÔukÈ vedanÈ vediyeyya. Tassa so bhisakko sallakatto esaniyÈ sallaÑ 
eseyya, so esaniyÈpi sallassa esanÈhetu dukkhÈ tibbÈ kaÔukÈ vedanÈ 
vediyeyya. Tassa so bhisakko sallakatto sallaÑ abbuheyya4, so sallassapi 
abbuhanahetu5 dukkhÈ tibbÈ kaÔukÈ vedanÈ vediyeyya. Tassa so bhisakko 
sallakatto agada~gÈraÑ vaÓamukhe odaheyya, so agada~gÈrassapi 
vaÓamukhe odahanahetu dukkhÈ tibbÈ kaÔukÈ vedanÈ vediyeyya. So aparena 
samayena r|Ähena vaÓena saÒchavinÈ arogo assa sukhÊ serÊ sayaÑvasÊ yena 
kÈma~gamo. Tassa evamassa “ahaÑ kho pubbe sallena viddho ahosiÑ 
savisena gÈÄh|palepanena, sohaÑ sallassapi vedhanahetu dukkhÈ tibbÈ 
kaÔukÈ vedanÈ vediyiÑ. Tassa me mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ bhisakkaÑ 
sallakattaÑ upaÔÔhapesuÑ. Tassa me so bhisakko sallakatto satthena 
vaÓamukhaÑ parikanti, sohaÑ satthenapi vaÓamukhassa parikantanahetu 
dukkhÈ tibbÈ kaÔukÈ vedanÈ vediyiÑ. Tassa me so bhisakko sallakatto 
esaniyÈ sallaÑ esi, so ahaÑ esaniyÈpi sallassa esanÈhetu dukkhÈ tibbÈ 
kaÔukÈ vedanÈ vediyiÑ. Tassa me so 
______________________________________________________________ 
 1. GÈÄhapalepanena (Ka)  2. VedanÈhetu (SÊ, I, Ka) 
 3. TippÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 4. Abbuyheyya (SÊ), abbh|Óheyya (SyÈ, KaÑ) 
 5. Abbuyhanahetu (SÊ), abbh|Óhanahetu (SyÈ, KaÑ) 
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bhisakko sallakatto sallaÑ abbuhi1, sohaÑ sallassapi abbuhanahetu dukkhÈ 
tibbÈ kaÔukÈ vedanÈ vediyiÑ. Tassa me so bhisakko sallakatto agada~gÈraÑ 
vaÓamukhe odahi, sohaÑ agada~gÈrassapi vaÓamukhe odahanahetu dukkhÈ 
tibbÈ kaÔukÈ vedanÈ vediyiÑ. Somhi etarahi r|Ähena vaÓena saÒchavinÈ 
arogo sukhÊ serÊ sayaÑvasÊ yena kÈma~gamo”ti. 

 Evameva kho Èvuso NigaÓÔhÈ sace tumhe jÈneyyÈtha “ahuvamheva 
mayaÑ pubbe, na nÈhuvamhÈ”ti. JÈneyyÈtha “akaramheva mayaÑ pubbe 
pÈpakammaÑ, na nÈkaramhÈ”ti. JÈneyyÈtha “evar|paÑ vÈ evar|paÑ vÈ 
pÈpakammaÑ akaramhÈ”ti. JÈneyyÈtha “ettakaÑ vÈ dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ, 
ettakaÑ vÈ dukkhaÑ nijjÊretabbaÑ, ettakamhi vÈ dukkhe nijjiÓÓe sabbaÑ 
dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ bhavissatÊ”ti. JÈneyyÈtha–diÔÔheva dhamme akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ pahÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadaÑ. EvaÑ sante 
ÈyasmantÈnaÑ NigaÓÔhÈnaÑ kallamassa veyyÈkaraÓÈya “yaÑ kiÒcÈyaÑ 
purisapuggalo paÔisaÑvedeti sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, 
sabbaÑ taÑ pubbekatahetu. Iti purÈÓÈnaÑ kammÈnaÑ tapasÈ byantÊbhÈvÈ 
navÈnaÑ kammÈnaÑ akaraÓÈ ÈyatiÑ anavassavo, ÈyatiÑ anavassavÈ 
kammakkhayo, kammakkhayÈ dukkhakkhayo, dukkhakkhayÈ 
vedanÈkkhayo, vedanÈkkhayÈ sabbaÑ dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ bhavissatÊ”ti. 

 YasmÈ ca kho tumhe Èvuso NigaÓÔhÈ na jÈnÈtha “ahuvamheva mayaÑ 
pubbe, na nÈhuvamhÈ”ti. Na jÈnÈtha “akaramheva mayaÑ pubbe 
pÈpakammaÑ, na nÈkaramhÈ”ti. Na jÈnÈtha “evar|paÑ vÈ evar|paÑ vÈ 
pÈpakammaÑ akaramhÈ”ti. Na jÈnÈtha “ettakaÑ vÈ dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ, 
ettakaÑ vÈ dukkhaÑ nijjÊretabbaÑ, ettakamhi vÈ dukkhe nijjiÓÓe sabbaÑ 
dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ bhavissatÊ”ti. Na jÈnÈtha–diÔÔheva dhamme akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ pahÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadaÑ. TasmÈ 
ÈyasmantÈnaÑ NigaÓÔhÈnaÑ na kallamassa veyyÈkaraÓÈya “yaÑ kiÒcÈyaÑ 
puripuggalo paÔisaÑvedeti sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, 
sabbaÑ taÑ pubbekatahetu. Iti purÈÓÈnaÑ kammÈnaÑ tapasÈ byantÊbhÈvÈ 
navÈnaÑ kammÈnaÑ akaraÓÈ ÈyatiÑ anavassavo, ÈyatiÑ anavassavÈ 
kammakkhayo, kammakkhayÈ dukkhakkhayo, dukkhakkhayÈ 
vedanÈkkhayo, vedanÈkkhayÈ sabbaÑ dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ bhavissatÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Abbuyhi (SÊ), abbh|Óhi (SyÈ, KaÑ) 
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 4. EvaÑ vutte bhikkhave te NigaÓÔhÈ maÑ etadavocuÑ “nigaÓÔho 
Èvuso NÈÔaputto1 sabbaÒÒ| sabbadassÈvÊ aparisesaÑ ÒÈÓadassanaÑ 
paÔijÈnÈti ‘carato ca me tiÔÔhato ca suttassa ca jÈgarassa ca satataÑ samitaÑ 
ÒÈÓadassanaÑ paccupaÔÔhitan’ti. So evamÈha ‘atthi kho vo Èvuso NigaÓÔhÈ 
pubbeva pÈpakammaÑ kataÑ, taÑ imÈya kaÔukÈya dukkarakÈrikÈya 
nijjÊretha. YaÑ panettha etarahi kÈyena saÑvutÈ vÈcÈya saÑvutÈ manasÈ 
saÑvutÈ, taÑ ÈyatiÑ pÈpakammassa akaraÓaÑ. Iti purÈÓÈnaÑ kammÈnaÑ 
tapasÈ byantÊbhÈvÈ navÈnaÑ kammÈnaÑ akaraÓÈ ÈyatiÑ anavassavo, ÈyatiÑ 
anavassavÈ kammakkhayo, kammakkhayÈ dukkhakkhayo, dukkhakkhayÈ 
vedanÈkkhayo, vedanÈkkhayÈ sabbaÑ dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ bhavissatÊti, taÒca 
panamhÈkaÑ ruccati ceva khamati ca, tena camhÈ attamanÈ”ti. 
 
 5. EvaÑ vutte ahaÑ bhikkhave te NigaÓÔhe etadavocaÑ “paÒca kho ime 
Èvuso NigaÓÔhÈ dhammÈ diÔÔheva dhamme dvidhÈvipÈkÈ. Katame paÒca, 
saddhÈ ruci anussavo ÈkÈraparivitakko diÔÔhinijjhÈnakkhanti. Ime kho Èvuso 
NigaÓÔhÈ paÒca dhammÈ diÔÔheva dhamme dvidhÈvipÈkÈ. 
TatrÈyasmantÈnaÑ NigaÓÔhÈnaÑ kÈ atÊtaÑse satthari saddhÈ, kÈ ruci, ko 
anussavo, ko ÈkÈraparivitakko, kÈ diÔÔhinijjhÈnakkhantÊ”ti. EvaÑvÈdÊ2 kho 
ahaÑ bhikkhave NigaÓÔhesu na kaÒci3 sahadhammikaÑ vÈdapaÔihÈraÑ 
samanupassÈmi.  

 Puna caparÈhaÑ4 bhikkhave te NigaÓÔhe evaÑ vadÈmi “taÑ kiÑ 
maÒÒatha Èvuso NigaÓÔhÈ, yasmiÑ vo samaye tibbo5 upakkamo hoti tibbaÑ 
padhÈnaÑ, tibbÈ tasmiÑ samaye opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ kaÔukÈ vedanÈ 
vediyetha. YasmiÑ pana vo samaye na tibbo upakkamo hoti na tibbaÑ 
padhÈnaÑ, na tibbÈ tasmiÑ samaye opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ kaÔukÈ 
vedanÈ vediyethÈ”ti? YasmiÑ no Èvuso Gotama samaye tibbo upakkamo 
hoti tibbaÑ padhÈnaÑ, tibbÈ tasmiÑ samaye opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ 
kaÔukÈ vedanÈ vediyÈma. YasmiÑ pana no samaye na tibbo upakkamo hoti 
na tibbaÑ padhÈnaÑ, na tibbÈ tasmiÑ samaye opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ 
kaÔukÈ vedanÈ vediyÈmÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. NÈthaputto (SÊ)  2. EvaÑvÈdÊsu (Ka) 3. KiÒci (SÊ, I, Ka) 
 4. Puna ca panÈhaÑ (SÊ, I, Ka) 5. Tippo (I) 

 



 UparipaÓÓÈsapÈÄi 6 

 6. Iti kira Èvuso NigaÓÔhÈ yasmiÑ vo samaye tibbo upakkamo hoti 
tibbaÑ padhÈnaÑ, tibbÈ tasmiÑ samaye opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ kaÔukÈ 
vedanÈ vediyetha. YasmiÑ pana vo samaye na tibbo upakkamo hoti na 
tibbaÑ padhÈnaÑ, na tibbÈ tasmiÑ samaye opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ 
kaÔukÈ vedanÈ vediyetha. EvaÑ sante ÈyasmantÈnaÑ NigaÓÔhÈnaÑ na 
kallamassa veyyÈkaraÓÈya “yaÑ kiÒcÈyaÑ purisapuggalo paÔisaÑvedeti 
sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, sabbaÑ taÑ pubbekatahetu. 
Iti purÈÓÈnaÑ kammÈnaÑ tapasÈ byantÊbhÈvÈ navÈnaÑ kammÈnaÑ akaraÓÈ 
ÈyatiÑ anavassavo, ÈyatiÑ anavassavÈ kammakkhayo, kammakkhayÈ 
dukkhakkhayo, dukkhakkhayÈ vedanÈkkhayo, vedanÈkkhayÈ sabbaÑ 
dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ bhavissatÊ”ti. Sace Èvuso NigaÓÔhÈ yasmiÑ vo samaye 
tibbo upakkamo hoti tibbaÑ padhÈnaÑ, na tibbÈ tasmiÑ samaye 
opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ kaÔukÈ vedanÈ vediyetha1. YasmiÑ pana vo 
samaye na tibbo upakkamo hoti na tibbaÑ padhÈnaÑ, tibbÈ tasmiÑ samaye 
opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ kaÔukÈ vedanÈ vediyetha1. EvaÑ sante 
ÈyasmantÈnaÑ NigaÓÔhÈnaÑ kallamassa veyyÈkaraÓÈya “yaÑ kiÒcÈyaÑ 
purisapuggalo paÔisaÑvedeti sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, 
sabbaÑ taÑ pubbekatahetu. Iti purÈÓÈnaÑ kammÈnaÑ tapasÈ byantÊbhÈvÈ 
navÈnaÑ kammÈnaÑ akaraÓÈ ÈyatiÑ anavassavo, ÈyatiÑ anavassavÈ 
kammakkhayo, kammakkhayÈ dukkhakkhayo, dukkhakkhayÈ 
vedanÈkkhayo, vedanÈkkhayÈ sabbaÑ dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ bhavissatÊ”ti. 

 YasmÈ ca kho Èvuso NigaÓÔhÈ yasmiÑ vo samaye tibbo upakkamo hoti 
tibbaÑ padhÈnaÑ, tibbÈ tasmiÑ samaye opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ kaÔukÈ 
vedanÈ vediyetha. YasmiÑ pana vo samaye na tibbo upakkamo hoti na 
tibbaÑ padhÈnaÑ, na tibbÈ tasmiÑ samaye opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ 
kaÔukÈ vedanÈ vediyetha. Te tumhe sÈmaÑyeva opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ 
kaÔukÈ vedanÈ vedayamÈnÈ avijjÈ aÒÒÈÓÈ sammohÈ vipaccetha “yaÑ 
kiÒcÈyaÑ purisapuggalo paÔivedeti sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, sabbaÑ taÑ pubbekatahetu. Iti purÈÓÈnaÑ 
kammÈnaÑ tapasÈ byantÊbhÈvÈ navÈnaÑ kammÈnaÑ akaraÓÈ ÈyatiÑ 
anavassavo, ÈyatiÑ anavassavÈ kammakkhayo, kammakkhayÈ 
dukkhakkhayo, dukkhakkhayÈ 
______________________________________________________________ 
 1. PadhÈnaÑ, tiÔÔheyyeva tasmiÑ samaye ... vedanÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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vedanÈkkhayo, vedanÈkkhayÈ sabbaÑ dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ bhavissatÊ”ti. 
EvaÑvÈdÊpi1 kho ahaÑ bhikkhave NigaÓÔhesu na kaÒci sahadhammikaÑ 
vÈdapaÔihÈraÑ samanupassÈmi. 
 
 7. Puna caparÈhaÑ bhikkhave te NigaÓÔhe evaÑ vadÈmi “taÑ kiÑ 
maÒÒathÈvuso NigaÓÔhÈ, yamidaÑ kammaÑ diÔÔhadhammavedanÊyaÑ, taÑ 
upakkamena vÈ padhÈnena vÈ ‘samparÈyavedanÊyaÑ hot|’ti labbhametan”ti. 
No hidaÑ Èvuso. “YaÑ panidaÑ kammaÑ samparÈyavedanÊyaÑ, taÑ 
upakkamena vÈ padhÈnena vÈ ‘diÔÔhadhammavedanÊyaÑ hot|’ti 
labbhametan”ti. No hidaÑ Èvuso. “TaÑ kiÑ maÒÒathÈvuso NigaÓÔhÈ, 
yamidaÑ kammaÑ sukhavedanÊyaÑ, taÑ upakkamena vÈ padhÈnena vÈ 
‘dukkhavedanÊyaÑ hot|’ti labbhametan”ti. No hidaÑ Èvuso. “YaÑ panidaÑ 
kammaÑ dukkhavedanÊyaÑ, taÑ upakkamena vÈ padhÈnena vÈ 
‘sukhavedanÊyaÑ hot|’ti labbhametan”ti. No hidaÑ Èvuso. “TaÑ kiÑ 
maÒÒathÈvuso NigaÓÔhÈ, yamidaÑ kammaÑ paripakkavedanÊyaÑ, taÑ 
upakkamena vÈ padhÈnena vÈ ‘aparipakkavedanÊyaÑ hot|’ti 
labbhametan”ti. No hidaÑ Èvuso. “YaÑ panidaÑ kammaÑ 
aparipakkavedanÊyaÑ, taÑ upakkamena vÈ padhÈnena vÈ 
‘paripakkavedanÊyaÑ hot|’ti labbhametan”ti. No hidaÑ Èvuso. “TaÑ kiÑ 
maÒÒathÈvuso NigaÓÔhÈ, yamidaÑ kammaÑ bahuvedanÊyaÑ, taÑ 
upakkamena vÈ padhÈnena vÈ ‘appavedanÊyaÑ hot|’ti labbhametan”ti. No 
hidaÑ Èvuso. “YaÑ panidaÑ kammaÑ appavedanÊyaÑ, taÑ upakkamena vÈ 
padhÈnena vÈ ‘bahuvedanÊyaÑ hot|’ti labbhametan”ti. No hidaÑ Èvuso. 
“TaÑ kiÑ maÒÒathÈvuso NigaÓÔhÈ, yamidaÑ kammaÑ savedanÊyaÑ, taÑ 
upakkamena vÈ padhÈnena vÈ ‘avedanÊyaÑ hot|’ti labbhametan”ti. No 
hidaÑ Èvuso. “YaÑ panidaÑ kammaÑ avedanÊyaÑ, taÑ upakkamena vÈ 
padhÈnena vÈ ‘savedanÊyaÑ hot|’ti labbhametan”ti. No hidaÑ Èvuso. 
 
 8. Iti kira Èvuso NigaÓÔhÈ yamidaÑ kammaÑ diÔÔhadhammavedanÊyaÑ, 
taÑ upakkamena vÈ padhÈnena vÈ “samparÈyavedanÊyaÑ hot|”ti 
alabbhametaÑ. YaÑ panidaÑ kammaÑ samparÈyavedanÊyaÑ, taÑ 
upakkamena vÈ padhÈnena vÈ “diÔÔhadhammavedanÊyaÑ hot|”ti 
alabbhametaÑ. YamidaÑ kammaÑ sukhavedanÊyaÑ, taÑ upakkamena vÈ 
padhÈnena vÈ “dukkhavedanÊyaÑ hot|”ti alabbhametaÑ. YamidaÑ 
kammaÑ 
______________________________________________________________ 
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dukkhavedanÊyaÑ, taÑ upakkamena vÈ padhÈnena vÈ “sukhavedanÊyaÑ 
hot|”ti alabbhametaÑ. YamidaÑ kammaÑ paripakkavedanÊyaÑ, taÑ 
upakkamena vÈ padhÈnena vÈ “aparipakkavedanÊyaÑ hot|”ti alabbhametaÑ. 
YamidaÑ kammaÑ aparipakkavedanÊyaÑ, taÑ upakkamena vÈ padhÈnena 
vÈ “paripakkavedanÊyaÑ hot|”ti alabbhametaÑ. YamidaÑ kammaÑ 
bahuvedanÊyaÑ, taÑ upakkamena vÈ padhÈnena vÈ “appavedanÊyaÑ hot|”ti 
alabbhametaÑ. YamidaÑ kammaÑ appavedanÊyaÑ, taÑ upakkamena vÈ 
padhÈnena vÈ “bahuvedanÊyaÑ hot|”ti alabbhametaÑ. YamidaÑ kammaÑ 
savedanÊyaÑ, taÑ upakkamena vÈ padhÈnena vÈ “avedanÊyaÑ hot|”ti 
alabbhametaÑ. YamidaÑ kammaÑ avedanÊyaÑ, taÑ upakkamena vÈ 
padhÈnena vÈ “savedanÊyaÑ hot|”ti alabbhametaÑ. EvaÑ sante 
ÈyasmantÈnaÑ NigaÓÔhÈnaÑ aphalo upakkamo hoti aphalaÑ padhÈnaÑ. 
EvaÑvÈdÊ bhikkhave NigaÓÔhÈ, evaÑvÈdÊnaÑ bhikkhave NigaÓÔhÈnaÑ dasa 
sahadhammikÈ vÈdÈnuvÈdÈ gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ Ègacchanti. 
 
 9. Sace bhikkhave sattÈ pubbekatahetu sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedenti, 
addhÈ bhikkhave NigaÓÔhÈ pubbe dukkaÔakammakÈrino, yaÑ etarahi 
evar|pÈ dukkhÈ tibbÈ kaÔukÈ vedanÈ vediyanti. Sace bhikkhave sattÈ 
issaranimmÈnahetu sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedenti, addhÈ bhikkhave 
NigaÓÔhÈ pÈpakena issarena nimmitÈ, yaÑ etarahi evar|pÈ dukkhÈ tibbÈ 
kaÔukÈ vedanÈ vediyanti. Sace bhikkhave sattÈ sa~gatibhÈvahetu 
sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedenti, addhÈ bhikkhave NigaÓÔhÈ pÈpasa~gatikÈ, 
yaÑ etarahi evar|pÈ dukkhÈ tibbÈ kaÔukÈ vedanÈ vediyanti. Sace bhikkhave 
satta abhijÈtihetu sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedenti, addhÈ bhikkhave NigaÓÔhÈ 
pÈpÈbhijÈtikÈ, yaÑ etarahi evar|pÈ dukkhÈ tibbÈ kaÔukÈ vedanÈ vediyanti. 
Sace bhikkhave sattÈ diÔÔhadhamm|pakkamahetu sukhadukkhaÑ 
paÔisaÑvedenti, addhÈ bhikkhave NigaÓÔhÈ evar|pÈ diÔÔhadhamm|pakkamÈ, 
yaÑ etarahi evar|pÈ dukkhÈ tibbÈ kaÔukÈ vedanÈ vediyanti. 

 Sace bhikkhave sattÈ pubbekatahetu sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedenti, 
gÈrayhÈ NigaÓÔhÈ. No ce sattÈ pubbekatahetu sukhadukkhaÑ 
paÔisaÑvedenti, gÈrayhÈ NigaÓÔhÈ. Sace bhikkhave sattÈ issaranimmÈnahetu 
sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedenti, gÈrayhÈ NigaÓÔhÈ. No ce sattÈ 
issaranimmÈnahetu sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedenti, gÈrayhÈ NigaÓÔhÈ. Sace 
bhikkhave sattÈ 
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sa~gatibhÈvahetu sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedenti, gÈrayhÈ NigaÓÔhÈ. No ce 
sattÈ sa~gatibhÈvahetu sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedenti, gÈrayhÈ NigaÓÔhÈ. 
Sace bhikkhave sattÈ abhijÈtihetu sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedenti, gÈrayhÈ 
NigaÓÔhÈ. No ce sattÈ abhijÈtihetu sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedenti, gÈrayhÈ 
NigaÓÔhÈ. Sace bhikkhave sattÈ diÔÔhadhamm|pakkamahetu sukhadukkhaÑ 
paÔisaÑvedenti, gÈrayhÈ NigaÓÔhÈ. No ce sattÈ diÔÔhadhamm|pakkamahetu 
sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedenti, gÈrayhÈ NigaÓÔhÈ. EvaÑvÈdÊ bhikkhave 
NigaÓÔhÈ, evaÑvÈdÊnaÑ bhikkhave NigaÓÔhÈnaÑ ime dasa sahadhammikÈ 
vÈdÈnuvÈdÈ gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ Ègacchanti. EvaÑ kho bhikkhave aphalo 
upakkamo hoti aphalaÑ padhÈnaÑ. 
 
 10. KathaÒca bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalaÑ padhÈnaÑ. 
Idha bhikkhave bhikkhu na heva anaddhabh|taÑ attÈnaÑ dukkhena 
addhabhÈveti, dhammikaÒca sukhaÑ na pariccajati, tasmiÑ ca sukhe 
anadhimucchito hoti. So evaÑ pajÈnÈti “imassa kho me dukkhanidÈnassa 
sa~khÈraÑ padahato sa~khÈrappadhÈnÈ virÈgo hoti, imassa pana me 
dukkhanidÈnassa ajjhupekkhato upekkhaÑ bhÈvayato virÈgo hotÊ”ti. So 
yassa hi khvÈssa1 dukkhanidÈnassa sa~khÈraÑ padahato sa~khÈrappadhÈnÈ 
virÈgo hoti, sa~khÈraÑ tattha padahati. Yassa panassa dukkhanidÈnassa 
ajjhupekkhato upekkhaÑ bhÈvayato virÈgo hoti, upekkhaÑ tattha bhÈveti. 
Tassa tassa dukkhanidÈnassa sa~khÈraÑ padahato sa~khÈrappadhÈnÈ virÈgo 
hoti. Evampissa taÑ dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ hoti. Tassa tassa dukkhanidÈnassa 
ajjhupekkhato upekkhaÑ bhÈvayato virÈgo hoti. Evampissa taÑ dukkhaÑ 
nijjiÓÓaÑ hoti. 
 
 11. SeyyathÈpi bhikkhave puriso itthiyÈ sÈratto paÔibaddhacitto 
tibbacchando tibbÈpekkho, so taÑ itthiÑ passeyya aÒÒena purisena saddhiÑ 
santiÔÔhantiÑ sallapantiÑ saÒjagghantiÑ saÑhasantiÑ. TaÑ kiÑ maÒÒatha 
bhikkhave, api nu tassapurisassa amuÑ itthiÑ disvÈ aÒÒena purisena 
saddhiÑ santiÔÔhantiÑ sallapantiÑ saÒjagghantiÑ saÑhasantiÑ uppajjeyyuÑ 
sokaparidevadukkhadomanass|pÈyÈsÈti. EvaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, amu 
hi bhante puriso amussÈ itthiyÈ sÈratto paÔibaddhacitto tibbacchando 
tibbÈpekkho, tasmÈ taÑ itthiÑ disvÈ aÒÒena purisena saddhiÑ santiÔÔhantiÑ 
sallapantiÑ 
______________________________________________________________ 
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saÒjagghantiÑ saÑhasantiÑ uppajjeyyuÑ 
sokaparidevadukkhadomanass|pÈyÈsÈti. Atha kho bhikkhave tassa purisassa 
evamassa “ahaÑ kho amussÈ itthiyÈ sÈratto paÔibaddhacitto tibbacchando 
tibbÈpekkho, tassa me amuÑ itthiÑ disvÈ aÒÒena purisena saddhiÑ 
santiÔÔhantiÑ sallapantiÑ saÒjagghantiÑ saÑhasantiÑ uppajjanti 
sokaparidevadukkhadomanass|pÈyÈsÈ. YaÑn|nÈhaÑ yo me amussÈ itthiyÈ 
chandarÈgo, taÑ pajaheyyan”ti. So yo amussÈ itthiyÈ chandarÈgo, taÑ 
pajaheyya. So taÑ itthiÑ passeyya aparena samayena aÒÒena purisena 
saddhiÑ santiÔÔhantiÑ sallapantiÑ saÒjagghantiÑ saÑhasantiÑ. TaÑ kiÑ 
maÒÒatha bhikkhave, api nu tassa purisassa amuÑ itthiÑ disvÈ aÒÒena 
purisena saddhiÑ santiÔÔhantiÑ sallapantiÑ saÒjagghantiÑ saÑhasantiÑ 
uppajjeyyuÑ sokaparidevadukkhadomanass|pÈyÈsÈti. No hetaÑ bhante. 
TaÑ kissa hetu, amu hi bhante puriso amussÈ itthiyÈ virÈgo, tasmÈ taÑ 
itthiÑ disvÈ aÒÒena purisena saddhiÑ santiÔÔhantiÑ sallapantiÑ 
saÒjagghantiÑ saÑhasantiÑ na upajjeyyuÑ 
sokaparidevadukkhadomanass|pÈyÈsÈti. 

 Evameva kho bhikkhave bhikkhu na heva anaddhabh|taÑ attÈnaÑ 
dukkhena addhabhÈveti, dhammikaÒca sukhaÑ na pariccajati, tasmiÑ ca 
sukhe anadhimucchito hoti. So evaÑ pajÈnÈti–“imassa kho me 
dukkhanidÈnassa sa~khÈraÑ padahato sa~khÈrappadhÈnÈ virÈgo hoti. 
Imassa pana me dukkhanidÈnassa ajjhupekkhato upekkhaÑ bhÈvayato 
virÈgo hotÊ”ti. So yassa hi khvÈssa dukkhanidÈnassa sa~khÈraÑ padahato 
sa~khÈrappadhÈnÈ virÈgo hoti, sa~khÈraÑ tattha padahati. Yassa panassa 
dukkhanidÈnassa ajjhupekkhato upekkhaÑ bhÈvayato virÈgo hoti, upekkhaÑ 
tattha bhÈveti. Tassa tassa dukkhanidÈnassa sa~khÈraÑ padahato 
sa~khÈrappadhÈnÈ virÈgo hoti. Evampissa taÑ dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ hoti. 
Tassa tassa dukkhanidÈnassa ajjhupekkhato upekkhaÑ bhÈvayato virÈgo 
hoti. Evampissa taÑ dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ hoti. Evampi bhikkhave saphalo 
upakkamo hoti saphalaÑ padhÈnaÑ. 
 
 12. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu iti paÔisaÒcikkhati “yathÈsukhaÑ 
kho me viharato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ 
parihÈyanti. DukkhÈya pana me attÈnaÑ padahato akusalÈ dhammÈ 
parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. YaÑn|nÈhaÑ dukkhÈya attÈnaÑ 
padaheyyan”ti. So dukkhÈya attÈnaÑ padahati, tassa dukkhÈya attÈnaÑ 
padahato 

 



1. Devadahasutta (101) 11 

akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. So na aparena 
samayena dukkhÈya attÈnaÑ padahati. TaÑ kissa hetu, yassa hi so 
bhikkhave bhikkhu atthÈya dukkhÈya attÈnaÑ padaheyya, svÈssa attho 
abhinipphanno hoti. TasmÈ na aparena samayena dukkhÈya attÈnaÑ 
padahati. SeyyathÈpi bhikkhave usukÈro tejanaÑ dvÊsu alÈtesu ÈtÈpeti 
paritÈpeti ujuÑ karoti kammaniyaÑ. Yato kho bhikkhave usukÈrassa 
tejanaÑ dvÊsu alÈtesu ÈtÈpitaÑ hoti paritÈpitaÑ ujuÑ kataÑ1 kammaniyaÑ, 
na so taÑ aparena samayena usukÈro tejanaÑ dvÊsu alÈtesu ÈtÈpeti paritÈpeti 
ujuÑ karoti kammaniyaÑ. TaÑ kissa hetu, yassa hi so bhikkhave atthÈya 
usukÈro tejanaÑ dvÊsu alÈtesu ÈtÈpeyya paritÈpeyya ujuÑ kareyya 
kammaniyaÑ, svÈssa attho abhinipphanno hoti. TasmÈ na aparena samayena 
usukÈro tejanaÑ dvÊsu alÈtesu ÈtÈpeti paritÈpeti ujuÑ karoti kammaniyaÑ. 
Evameva kho bhikkhave bhikkhu iti paÔisaÒcikkhati “yathÈsukhaÑ kho me 
viharato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti. 
DukkhÈya pana me attÈnaÑ padahato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ 
dhammÈ abhivaÉÉhanti. YaÑn|nÈhaÑ dukkhÈya attÈnaÑ padaheyyan”ti. So 
dukkhÈya attÈnaÑ padahati, tassa dukkhÈya attÈnaÑ padahato akusalÈ 
dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. So na aparena 
samayena dukkhÈya attÈnaÑ padahati. TaÑ kissa hetu, yassa hi so 
bhikkhave bhikkhu atthÈya dukkhÈya attÈnaÑ padaheyya, svÈssa attho 
abhinipphanno hoti. TasmÈ na aparena samayena dukkhÈya attÈnaÑ 
padahati. Evampi bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalaÑ padhÈnaÑ. 
 
 13. Puna caparaÑ bhikkhave idha 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 
______________________________________________________________ 
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parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈseti, taÑ dhammaÑ suÓÈti gahapati vÈ 
gahapahiputto vÈ aÒÒatarasmiÑ vÈ kule paccÈjÈto. So taÑ dhammaÑ sutvÈ 
TathÈgate saddhaÑ paÔilabhati, 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 
bhogakkhandhaÑ pahÈya appaÑ vÈ ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya mahantaÑ vÈ 
ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati.  
 
 14. 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 bahujanÈkantÈ bahujanamanÈpÈ, tathÈr|piÑ 
vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. SamphappalÈpaÑ pahÈya samphappalÈpÈ paÔivirato hoti 
kÈlavÈdÊ bh|tavÈdÊ atthavÈdÊ dhammavÈdÊ vinayavÈdÊ, nidhÈnavatiÑ vÈcaÑ 
bhÈsitÈ kÈlena sÈpadesaÑ pariyantavatiÑ atthasaÑhitaÑ. So 
bÊjagÈmabh|tagÈmasamÈrambhÈ paÔivirato hoti. Ekabhattiko hoti 
ratt|parato, virato vikÈlabhojanÈ. NaccagÊtavÈditavis|kadassanÈ paÔivirato 
hoti. 
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MÈlÈgandhavilepanadhÈraÓamaÓÉanavibh|sanaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti. 
UccÈsayanamahÈsayanÈ paÔivirato hoti. JÈtar|parajatapaÔiggahaÓÈ paÔivirato 
hoti. ŒmakadhaÒÒapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. ŒmakamaÑsapaÔiggahaÓÈ 
paÔivirato hoti. ItthikumÈrikapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. 
DÈsidÈsapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. AjeÄakapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. 
KukkuÔas|karapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. HatthigavassavaÄavapaÔiggahaÓÈ 
paÔivirato hoti. KhettavatthupaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. 
D|teyyapahiÓagamanÈnuyogÈ paÔivirato hoti. KayavikkayÈ paÔivirato hoti. 
TulÈk|ÔakaÑsak|ÔamÈnak|ÔÈ paÔivirato hoti. 
UkkoÔanavaÒcananikatisÈciyogÈ1 paÔivirato hoti. 
ChedanavadhabandhanaviparÈmosa-ÈlopasahasÈkÈrÈ paÔivirato hoti2. 

 So santuÔÔho hoti kÈyaparihÈrikena cÊvarena kucchiparihÈrikena 
piÓÉapÈtena, so yena yeneva pakkamati, samÈdÈyeva pakkamati. SeyyathÈpi 
nÈma pakkhÊ sakuÓo yena yeneva Éeti, sapattabhÈrova Éeti. Evameva 
bhikkhu santuÔÔho hoti kÈyaparihÈrikena cÊvarena kucchiparihÈrikena 
piÓÉapÈtena, so yena yeneva pakkamati, samÈdÈyeva pakkamati. So iminÈ 
ariyena sÊlakkhandhena samannÈgato ajjhattaÑ anavajjasukhaÑ 
paÔisaÑvedeti. 
  
 15. 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 -pa-. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ -pa-. JivhÈya 
rasaÑ sÈyitvÈ -pa-. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ -pa-. 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.  
______________________________________________________________ 
 1. SÈviyogÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) ettha sÈcisaddo kuÔilapariyÈyo. 
 2. Passa Ma 1 C|Äahatthipadopame (238) piÔÔhe. 
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 So abhikkante paÔikkante sampajÈnakÈrÊ hoti, Èlokite vilokite 
sampajÈnakÈrÊ hoti, samiÒjite1 pasÈrite sampajÈnakÈrÊ hoti, 
saÑghÈÔipattacÊvaradhÈraÓe sampajÈnakÈrÊ hoti, asite pÊte khÈyite sÈyite 
sampajÈnakÈrÊ hoti, uccÈrapassÈvakamme sampajÈnakÈrÊ hoti, gate Ôhite 
nisinne sutte jÈgarite bhÈsite tuÓhÊbhÈve sampajÈnakÈrÊ hoti. 
 
 16. So iminÈ ca ariyena sÊlakkhandhena samannÈgato (imÈya ca ariyÈya 
santuÔÔhiyÈ samannÈgato)2 iminÈ ca ariyena indriyasaÑvarena samannÈgato 
iminÈ ca ariyena satisampajaÒÒena samannÈgato vivittaÑ senÈsanaÑ bhajati 
araÒÒaÑ rukkham|laÑ pabbataÑ kandaraÑ giriguhaÑ susÈnaÑ 
vanapatthaÑ abbhokÈsaÑ palÈlapuÒjaÑ. So pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya 
parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, so abhijjhaÑ loke pahÈya vigatÈbhijjhena 
cetasÈ viharati, abhijjhÈya cittaÑ parisodheti. ByÈpÈdapadosaÑ pahÈya 
abyÈpannacitto viharati sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ, byÈpÈdapadosÈ cittaÑ 
parisodheti. ThinamiddhaÑ pahÈyavigatathinamiddho 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. Evampi bhikkhave 
saphalo upakkamo hoti saphalaÑ padhÈnaÑ. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ 
ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ 
samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Evampi 
bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalaÑ padhÈnaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SammiÒjite (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. Passa Ma 1 C|Äahatthipadopame (239) piÔÔhe. 
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 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca 
viharati sato ca sampajÈno sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ 
Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti, tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati. Evampi bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalaÑ padhÈnaÑ. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca 
pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Evampi 
bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalaÑ padhÈnaÑ.  
 
 17. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe 
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte 
pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmeti. So anekavihitaÑ 
pubbenivÈsaÑ anussarati, seyyathidaÑ1, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo tissopi 
jÈtiyo catassopi jÈtiyo paÒcapi jÈtiyo dasapi jÈtiyo vÊsampi jÈtiyo tiÑsampi 
jÈtiyo cattÈlÊsampi jÈtiyo paÒÒÈsampi jÈtiyo jÈtisatampi jÈtisahasampi 
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. Evampi bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalaÑ padhÈnaÑ. 
  
 18. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe 
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte sattÈnaÑ 
cut|papÈtaÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmeti. So dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate yathÈkamm|page satte 
______________________________________________________________ 
 1. SeyyathÊdaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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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. Evampi 
bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalaÑ padhÈnaÑ.  
 
 19. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe 
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ 
khayaÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmeti. So idaÑ dukkhanti yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti, ayaÑ dukkhasamudayoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ 
dukkhanirodhoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Ime ÈsavÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ 
Èsavasamudayoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ Èsavanirodhoti yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti, ayaÑ ÈsavanirodhagÈminÊ paÔipadÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Tassa 
evaÑ jÈnato evaÑ passato kÈmÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, bhavÈsavÈpi cittaÑ 
vimuccati, avijjÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ 
hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ 
itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. Evampi kho bhikkhave saphalo upakkamo hoti 
saphalaÑ padhÈnaÑ. EvaÑvÈdÊ bhikkhave TathÈgatÈ, evaÑvÈdÊnaÑ 
bhikkhave TathÈgatÈnaÑ1 dasa sahadhammikÈ pÈsaÑsaÔÔhÈnÈ Ègacchanti. 
  
 20. Sace bhikkhave sattÈ pubbekatahetu sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedenti, 
addhÈ bhikkhave TathÈgato pubbe sukatakammakÈrÊ, yaÑ etarahi evar|pÈ 
anÈsavÈ sukhÈ vedanÈ vedeti. Sace bhikkhave sattÈ issaranimmÈnahetu 
sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedenti, addhÈ bhikkhave TathÈgato bhaddakena 
______________________________________________________________ 
 1. TathÈgato, evaÑvÈdiÑ bhikkhave TathÈgataÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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issarena nimmito, yaÑ etarahi evar|pÈ anÈsavÈ sukhÈ vedenÈ vedeti. Sace 
bhikkhave sattÈ sa~gatibhÈvahetu sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedenti, addhÈ 
bhikkhave TathÈgato kalyÈÓasa~gatiko, yaÑ etarahi evar|pÈ anÈsavÈ sukhÈ 
vedanÈ vedeti. Sace bhikkhave sattÈ abhijÈtihetu sukhadukkhaÑ 
paÔisaÑvedenti, addhÈ bhikkhave TathÈgato kalyÈÓÈbhijÈtiko, yaÑ etarahi 
evar|pÈ anÈsavÈ sukhÈ vedanÈ vedeti. Sace bhikkhave sattÈ 
diÔÔhadhamm|pakkamahetu sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedenti, addhÈ 
bhikkhave TathÈgato kalyÈÓadiÔÔhadhamm|pakkamo, yaÑ etarahi evar|pÈ 
anÈsavÈ sukhÈ vedanÈ vedeti. 

 Sace bhikkhave sattÈ pubbekatahetu sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedenti, 
pÈsaÑso TathÈgato. No ce sattÈ pubbekatahetu sukhadukkhaÑ 
paÔisaÑvedenti, pÈsaÑso TathÈgato. Sace bhikkhave sattÈ 
issaranimmÈnahetu sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedenti, pÈsaÑso TathÈgato. No 
ce sattÈ issaranimmÈnahetu sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedenti, pÈsaÑso 
TathÈgato. Sace bhikkhave sattÈ sa~gatibhÈvahetu sukhadukkhaÑ 
paÔisaÑvedenti, pÈsaÑso TathÈgato. No ce sattÈ sa~gatibhÈvahetu 
sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedenti, pÈsaÑso TathÈgato. Sace bhikkhave sattÈ 
abhijÈtihetu sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedenti, pÈsaÑso TathÈgato. No ce sattÈ 
abhijÈtihetu sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedenti, pÈsaÑso TathÈgato. Sace 
bhikkhave sattÈ diÔÔhadhamm|pakkamahetu sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedenti, 
pÈsaÑso TathÈgato. No ce sattÈ diÔÔhadhamm|pakkamahetu sukhadukkhaÑ 
paÔisaÑvedenti, pÈsaÑso TathÈgato. EvaÑvÈdÊ bhikkhave TathÈgatÈ, 
evaÑvÈdÊnaÑ bhikkhave TathÈgatÈnaÑ ime dasa sahadhammikÈ 
pÈsaÑsaÔÔhÈnÈ ÈgacchantÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti.  
 

DevadahasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÔhamaÑ.
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2. PaÒcattayasutta1 

 21. 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–santi bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ aparantakappikÈ 
aparantÈnudiÔÔhino aparantaÑ Èrabbha anekavihitÈni adhivuttipadÈni2 
abhivadanti, “saÒÒÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ”ti ittheke abhivadanti, 
“asaÒÒÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ”ti ittheke abhivadanti,  
“NevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ”ti ittheke abhivadanti, 
sato vÈ pana sattassa ucchedaÑ vinÈsaÑ vibhavaÑ paÒÒapenti3, 
diÔÔhadhammanibbÈnaÑ vÈ paneke abhivadanti. Iti santaÑ vÈ attÈnaÑ 
paÒÒapenti arogaÑ4 paraÑ maraÓÈ, sato vÈ pana sattassa ucchedaÑ vinÈsaÑ 
vibhavaÑ paÒÒapenti, diÔÔhadhammanibbÈnaÑ vÈ paneke abhivadanti. Iti 
imÈni4 paÒca hutvÈ tÊÓi honti, tÊÓi hutvÈ paÒca honti. Ayamuddeso 
paÒcattayassa. 
 
 22. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti 
arogaÑ paraÑ maraÓÈ. R|piÑ vÈ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saÒÒiÑ 
attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. Ar|piÑ vÈ te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. R|piÑ 
ca ar|piÑ ca vÈ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti 
arogaÑ paraÑ maraÓÈ. Nevar|piÑ nÈr|piÑ vÈ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ 
saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. EkattasaÒÒiÑ vÈ te 
bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. 
NÈnattasaÒÒiÑ vÈ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti 
arogaÑ paraÑ maraÓÈ. ParittasaÒÒiÑ vÈ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saÒÒiÑ 
attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. AppamÈÓasaÒÒiÑ vÈ te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. EtaÑ5 
vÈ panekesaÑ6 upÈtivattataÑ viÒÒÈÓakasiÓameke abhivadanti appamÈÓaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒcÈyatanasutta (Ka) 2. AdhimuttipadÈni (SyÈ, KaÑ, Ka) 
 3. PaÒÒÈpenti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 4-4. ParaÑ maraÓÈ. Iti imÈni (Ka) 
 5. EvaÑ (Ka) 6. PanetesaÑ (SyÈ, KaÑ) 
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ÈneÒjaÑ. TayidaÑ bhikkhave TathÈgato abhijÈnÈti1. Ye kho te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. R|piÑ 
vÈ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ 
maraÓÈ. Ar|piÑ vÈ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti 
arogaÑ paraÑ maraÓÈ. R|piÑ ca ar|piÑ ca vÈ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ 
saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. Nevar|piÑ nÈr|piÑ vÈ 
te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ 
maraÓÈ. EkattasaÒÒiÑ vÈ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saÒÒiÑ attÈnaÑ 
paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. NÈnattasaÒÒiÑ vÈ te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. 
ParittasaÒÒiÑ vÈ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti 
arogaÑ paraÑ maraÓÈ. AppamÈÓasaÒÒiÑ vÈ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ 
saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ2. YÈ vÈ panetÈsaÑ 
saÒÒÈnaÑ parisuddhÈ paramÈ aggÈ anuttariyÈ akkhÈyati, yadi 
r|pasaÒÒÈnaÑ, yadi ar|pasaÒÒÈnaÑ, yadi ekattasaÒÒÈnaÑ, yadi 
nÈnattasaÒÒÈnaÑ. Natthi kiÒcÊti ÈkiÒcaÒÒÈyatanameke abhivadanti 
appamÈÓaÑ ÈneÒjaÑ. TayidaÑ sa~khataÑ oÄÈrikaÑ, atthi kho pana 
sa~khÈrÈnaÑ nirodho, atthetanti iti viditvÈ tassa nissaraÓadassÈvÊ TathÈgato 
tadupÈtivatto.  
  
 23. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ asaÒÒiÑ attÈnaÑ 
paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. R|piÑ vÈ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ 
asaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. Ar|piÑ vÈ te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ asaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. 
R|piÑ ca ar|piÑ ca vÈ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ asaÒÒiÑ attÈnaÑ 
paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. Nevar|piÑ nÈr|piÑ vÈ te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ asaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. Tatra 
bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ 
maraÓÈ. Tesamete paÔikkosanti. TaÑ kissa hetu, saÒÒÈ rogo saÒÒÈ gaÓÉo 
saÒÒÈ sallaÑ. EtaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ, yadidaÑ asaÒÒanti. TayidaÑ 
bhikkhave TathÈgato abhijÈnÈti. Ye kho te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ 
asaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. R|piÑ vÈ te  
______________________________________________________________ 
 1. PajÈnÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) AÔÔhakathÈ oloketabbÈ. 2. MaraÓÈti (Ka) 
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bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ asaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ 
maraÓÈ. Ar|piÑ vÈ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ asaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti 
arogaÑ paraÑ maraÓÈ. R|piÑ ca ar|piÑ ca vÈ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ 
asaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. Nevar|piÑ nÈr|piÑ vÈ 
te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ asaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ 
maraÓÈ. Yo hi koci bhikkhave samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ evaÑ vadeyya 
“ahamaÒÒatra r|pÈ aÒÒatra vedanÈya aÒÒatra saÒÒÈya aÒÒatra sa~khÈrehi 
viÒÒÈÓassa1 ÈgatiÑ vÈ gatiÑ vÈ cutiÑ vÈ upapattiÑ vÈ vuddhiÑ vÈ vir|ÄhiÑ 
vÈ vepullaÑ vÈ paÒÒapessÈmÊ”ti, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. TayidaÑ sa~khataÑ 
oÄÈrikaÑ, atthi kho pana sa~khÈrÈnaÑ nirodho, atthetanti iti viditvÈ tassa 
nissaraÓadassÈvÊ TathÈgato tadupÈtivatto. 
 
 24. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ nevasaÒÒÊnÈsaÒÒiÑ attÈnaÑ 
paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. R|piÑ vÈ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ 
nevasaÒÒÊnÈsaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. ArupiÑ vÈ 
te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ nevasaÒÒÊnÈsaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ 
paraÑ maraÓÈ. R|piÑ ca ar|piÑ ca vÈ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ 
nevasaÒÒÊnÈsaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. Nevar|piÑ 
nÈr|piÑ vÈ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ nevasaÒÒÊnÈsaÒÒiÑ attÈnaÑ 
paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ 
saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. Tesamete paÔikkosanti. 
Yepi te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ asaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ 
paraÑ maraÓÈ. Tesamete paÔikkosanti. TaÑ kissa hetu, saÒÒÈ rogo saÒÒÈ 
gaÓÉo saÒÒÈ sallaÑ asaÒÒÈ sammoho. EtaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ, yadidaÑ 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒanti2. TayidaÑ bhikkhave TathÈgato abhijÈnÈti. Ye kho te 
bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ nevasaÒÒÊnÈsaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ 
paraÑ maraÓÈ. R|piÑ vÈ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ nevasaÒÒÊnÈsaÒÒiÑ 
attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. Ar|piÑ vÈ te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ nevasaÒÒÊnÈsaÒÒiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AÒÒatra viÒÒÈÓÈ (SyÈ, KaÑ), aÒÒatra viÒÒÈÓena (Ka)  
 2. NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈti (SyÈ, KaÑ, I, Ka) etantipadaÑ manasikÈtabbaÑ. 
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attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. R|piÑ ca ar|piÑ ca vÈ te 
bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ nevasaÒÒÊnÈsaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ 
paraÑ maraÓÈ. Nevar|piÑ nÈr|piÑ vÈ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ 
nevasaÒÒÊnÈsaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ. Ye hi keci 
bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ1 diÔÔhasutamutaviÒÒÈtabba-
sa~khÈramattena etassa Èyatanassa upasampadaÑ paÒÒapenti. ByasanaÑ 
hetaÑ bhikkhave akkhÈyati2 etassa Èyatanassa upasampadÈya, na hetaÑ 
bhikkhave ÈyatanaÑ sa~khÈrasamÈpattipattabbamakkhÈyati. 
Sa~khÈrÈvasesasamÈpattipattabbametaÑ bhikkhave ÈyatanamakkhÈyati. 
TayidaÑ sa~khataÑ oÄÈrikaÑ, atthi kho pana sa~khÈrÈnaÑ nirodho, 
atthetanti iti viditvÈ tassa nissaraÓadassÈvÊ TathÈgato tadupÈtivatto.  
 
 25. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ sato sattassa ucchedaÑ 
vinÈsaÑ vibhavaÑ paÒÒapenti. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ 
saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ, tesamete paÔikkosanti. 
Yepi te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ asaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ 
paraÑ maraÓÈ, tesamete paÔikkosanti. Yepi te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ 
nevasaÒÒÊnÈsaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti arogaÑ paraÑ maraÓÈ, tesamete 
paÔikkosanti. TaÑ kissa hetu, sabbepime bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ uddhaÑ 
saraÑ3 ÈsattiÑyeva abhivadanti “iti pecca bhavissÈma, iti pecca 
bhavissÈmÈ”ti. SeyyathÈpi nÈma vÈÓijassa vÈÓijjÈya gacchato evaÑ hoti “ito 
me idaÑ bhavissati, iminÈ idaÑ lacchÈmÊ”ti. Evamevime bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ vÈÓij|pamÈ maÒÒe paÔibhanti “iti pecca bhavissÈma, iti 
pecca bhavissÈmÈ”ti. TayidaÑ bhikkhave TathÈgato abhijÈnÈti. Ye kho te 
bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ sato sattassa ucchedaÑ vinÈsaÑ vibhavaÑ 
paÒÒapenti, te sakkÈyabhayÈ sakkÈyaparijegucchÈ sakkÈyaÒÒeva 
anuparidhÈvanti anuparivattanti. SeyyathÈpi nÈma sÈ gaddulabaddho daÄhe 
thambhe vÈ khile4 vÈ upanibaddho tameva thambhaÑ vÈ khilaÑ vÈ 
anuparidhÈvati 
______________________________________________________________ 
 1. SamaÓabrÈhmaÓÈ (SÊ, I) 2. ŒyatanamakkhÈyati (Ka)  
 3. UddhaÑsarÈ (SÊ, I), uddhaÑparÈmasanti (SyÈ, KaÑ) 4. KhÊle (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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anuparivattati. Evamevime bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ sakkÈyabhayÈ 
sakkÈyaparijegucchÈ sakkÈyaÒÒeva anuparidhÈvanti anuparivattanti. 
TayidaÑ sa~khataÑ oÄÈrikaÑ, atthi kho pana sa~khÈrÈnaÑ nirodho, 
atthetanti iti viditvÈ tassa nissaraÓadassÈvÊ TathÈgato tadupÈtivatto.  
  
 26. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ aparantakappikÈ 
aparantÈnudiÔÔhino aparantaÑ Èrabbha anekavihitÈni adhivuttipadÈni 
abhivadanti, sabbe te imÈneva paÒcÈyatanÈni abhivadanti, etesaÑ vÈ 
aÒÒataraÑ. 
 
 27. Santi bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ pubbantakappikÈ 
pubbantÈnudiÔÔhino pubbantaÑ Èrabbha anekavihitÈni adhivuttipadÈni 
abhivadanti, “sassato attÈ ca loko ca, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti 
ittheke abhivadanti, “asassato attÈ ca loko ca, idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan”ti ittheke abhivadanti, “sassato ca asassato ca attÈ ca loko ca, 
idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti ittheke abhivadanti, “nevasassato 
nÈsassato attÈ ca loko ca, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti ittheke 
abhivadanti. “AntavÈ attÈ ca loko ca, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti 
ittheke abhivadanti, “anantavÈ attÈ ca loko ca, idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan”ti ittheke abhivadanti, “antavÈ ca anantavÈ ca attÈ ca loko ca, 
idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti ittheke abhivadanti, “nevantavÈ 
nÈnantavÈ attÈ ca loko ca, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti ittheke 
abhivadanti. “EkattasaÒÒÊ attÈ ca loko ca, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti 
ittheke abhivadanti, “nÈnattasaÒÒÊ attÈ ca loko ca, idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan”ti ittheke abhivadanti, “parittasaÒÒÊ attÈ ca loko ca, idameva 
saccaÑ moghamaÒÒan”ti ittheke abhivadanti, “appamÈÓasaÒÒÊ attÈ ca loko 
ca, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti ittheke abhivadanti. “EkantasukhÊ attÈ 
ca loko ca, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti ittheke abhivadanti, 
“ekantadukkhÊ attÈ ca loko ca, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti ittheke 
abhivadanti, “sukhadukkhÊ attÈ ca loko ca, idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan”ti ittheke abhivadanti, “adukkhamasukhÊ attÈ ca loko ca, 
idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti ittheke abhivadanti. 
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 28. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino 
“sassato attÈ ca loko ca, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. TesaÑ vata 
aÒÒatreva saddhÈya aÒÒatra ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ aÒÒatra 
ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ paccattaÑyeva ÒÈÓaÑ 
bhavissati parisuddhaÑ pariyodÈtanti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. PaccattaÑ kho 
pana bhikkhave ÒÈÓe asati parisuddhe pariyodÈte yadapi1 te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ tattha ÒÈÓabhÈgamattameva pariyodapenti. Tadapi tesaÑ 
bhavataÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ upÈdÈnamakkhÈyati. TayidaÑ sa~khataÑ 
oÄÈrikaÑ, atthi kho pana sa~khÈrÈnaÑ nirodho, atthetanti iti viditvÈ tassa 
nissaraÓadassÈvÊ TathÈgato tadupÈtivatto.  
 
 29. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino 
“asassato attÈ ca loko ca, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti -pa-2 Sassato ca 
asassato ca attÈ ca loko ca. Nevasassato nÈsassato attÈ ca loko ca. AntavÈ 
attÈ ca loko ca. AnantavÈ attÈ ca loko ca. AntavÈ ca anantavÈ ca attÈ ca loko 
ca. NevantavÈ nÈnantavÈ attÈ ca loko ca. EkattasaÒÒÊ attÈ ca loko ca. 
NÈnattasaÒÒÊ attÈ ca loko ca. ParittasaÒÒÊ attÈ ca loko ca. AppamÈÓasaÒÒÊ 
attÈ ca loko ca. EkantasukhÊ attÈ ca loko ca. EkantadukkhÊ attÈ ca loko ca. 
SukhadukkhÊ attÈ ca loko ca. “AdukkhamasukhÊ attÈ ca loko ca, idameva 
saccaÑ moghamaÒÒan”ti. TesaÑ vata aÒÒatreva saddhÈya aÒÒatra ruciyÈ 
aÒÒatra anussavÈ aÒÒatra ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ 
paccattaÑyeva ÒÈÓaÑ bhavissati parisuddhaÑ pariyodÈtanti netaÑ ÔhÈnaÑ 
vijjati. PaccattaÑ kho pana bhikkhave ÒÈÓe asati parisuddhe pariyodÈte 
yadapi te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ tattha ÒÈÓabhÈgamattameva 
pariyodapenti. Tadapi tesaÑ bhavataÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ 
upÈdÈnamakkhÈyati. TayidaÑ sa~khataÑ oÄÈrikaÑ, atthi kho pana 
sa~khÈrÈnaÑ nirodho, atthetanti iti viditvÈ tassa nissaraÓadassÈvÊ TathÈgato 
tadupÈtivatto. 
______________________________________________________________ 
 1. Yadipi (Ka) 2. YathÈ sassatavÈre, tathÈ vitthÈretabbaÑ. 
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 30. Idha bhikkhave ekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ 
pubbantÈnudiÔÔhÊnaÒca paÔinissaggÈ aparantÈnudiÔÔhÊnaÒca paÔinissaggÈ 
sabbaso kÈmasaÑyojanÈnaÑ anadhiÔÔhÈnÈ pavivekaÑ pÊtiÑ upasampajja 
viharati “etaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ, yadidaÑ pavivekaÑ pÊtiÑ upasampajja 
viharÈmÊ”ti. Tassa sÈ pavivekÈ pÊti nirujjhati, pavivekÈya pÊtiyÈ nirodhÈ 
uppajjati domanassaÑ, domanassassa nirodhÈ uppajjati pavivekÈ pÊti. 
SeyyathÈpi bhikkhave yaÑ chÈyÈ jahati, taÑ Ètapo pharati. YaÑ Ètapo 
jahati, taÑ chÈyÈ pharati. Evameva kho bhikkhave pavivekÈya pÊtiyÈ 
nirodhÈ uppajjati domanassaÑ, domanassassa nirodhÈ uppajjati pavivekÈ 
pÊti. TayidaÑ bhikkhave TathÈgato abhijÈnÈti. AyaÑ kho bhavaÑ samaÓo 
vÈ brÈhmaÓo vÈ pubbantÈnudiÔÔhÊnaÒca paÔinissaggÈ aparantÈnudiÔÔhÊnaÒca 
paÔinissaggÈ sabbaso kÈmasaÑyojanÈnaÑ anadhiÔÔhÈnÈ pavivekaÑ pÊtiÑ 
upasampajja viharati “etaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ, yadidaÑ pavivekaÑ pÊtiÑ 
upasampajja viharÈmÊ”ti. Tassa sÈ pavivekÈ pÊti nirujjhati, pavivekÈya pÊtiyÈ 
nirodhÈ uppajjati domanassaÑ, domanassassa nirodhÈ uppajjati pavivekÈ 
pÊti. TayidaÑ sa~khataÑ oÄÈrikaÑ, atthi kho pana sa~khÈrÈnaÑ nirodho, 
atthetanti iti viditvÈ tassa nissaraÓadassÈvÊ TathÈgato tadupÈtivatto.  
 
 31. Idha pana bhikkhave ekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ 
pubbantÈnudiÔÔhÊnaÒca paÔinissaggÈ aparantÈnudiÔÔhÊnaÒca paÔinissaggÈ 
sabbaso kÈmasaÑyojanÈnaÑ anadhiÔÔhÈnÈ pavivekÈya pÊtiyÈ samatikkamÈ 
nirÈmisaÑ sukhaÑ upasampajja viharati “etaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ, 
yadidaÑ nirÈmisaÑ sukhaÑ upasampajja viharÈmÊ”ti. Tassa taÑ nirÈmisaÑ 
sukhaÑ nirujjhati, nirÈmisassa sukhassa nirodhÈ uppajjati pavivekÈ pÊti, 
pavivekÈya pÊtiyÈ nirodhÈ uppajjati nirÈmisaÑ sukhaÑ. SeyyathÈpi 
bhikkhave yaÑ chÈyÈ jahati, taÑ Ètapo pharati. YaÑ Ètapo jahati, taÑ chÈyÈ 
pharati. Evameva kho bhikkhave nirÈmisassa sukhassa nirodhÈ uppajjati 
pavivekÈ pÊti, pavivekÈya pÊtiyÈ nirodhÈ uppajjati nirÈmisaÑ sukhaÑ. 
TayidaÑ bhikkhave TathÈgato abhijÈnÈti. AyaÑ kho bhavaÑ samaÓo vÈ 
brÈhmaÓo vÈ pubbantÈnudiÔÔhÊnaÒca paÔinissaggÈ aparantÈnudiÔÔhÊnaÒca 
paÔinissaggÈ sabbaso kÈmasaÑyojanÈnaÑ anadhiÔÔhÈnÈ pavivekÈya pÊtiyÈ 
samatikkamÈ nirÈmisaÑ sukhaÑ upasampajja viharati “etaÑ santaÑ etaÑ 
paÓÊtaÑ, yadidaÑ nirÈmisaÑ sukhaÑ upasampajja viharÈmÊ”ti. 

 



2. PaÒcattayasutta (102) 25 

Tassa taÑ nirÈmisaÑ sukhaÑ nirujjhati, nirÈmisassa sukhassa nirodhÈ 
uppajjati pavivekÈ pÊti, pavivekÈya pÊtiyÈ nirodhÈ uppajjati nirÈmisaÑ 
sukhaÑ. TayidaÑ sa~khataÑ oÄÈrikaÑ, atthi kho pana sa~khÈrÈnaÑ 
nirodho, atthetanti iti viditvÈ tassa nissaraÓadassÈvÊ TathÈgato tadupÈtivatto. 
 
 32. Idha pana bhikkhave ekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ 
pubbantÈnudiÔÔhÊnaÒca paÔinissaggÈ aparantÈnudiÔÔhÊnaÒca paÔinissaggÈ 
sabbaso kÈmasaÑyojanÈnaÑ anadhiÔÔhÈnÈ pavivekÈya pÊtiyÈ samatikkamÈ 
nirÈmisassa sukhassa samatikkamÈ adukkhamasukhaÑ vedanaÑ 
upasampajja viharati “etaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ, yadidaÑ 
adukkhamasukhaÑ vedanaÑ upasampajja viharÈmÊ”ti. Tassa sÈ 
adukkhamasukhÈ vedanÈ nirujjhati, adukkhamasukhÈya vedanÈya nirodhÈ 
uppajjati nirÈmisaÑ sukhaÑ, nirÈmisassa sukhassa nirodhÈ uppajjati 
adukkhamasukhÈ vedanÈ. SeyyathÈpi bhikkhave yaÑ chÈyÈ jahati, taÑ Ètapo 
pharati. YaÑ Ètapo jahati, taÑ chÈyÈ pharati. Evameva kho bhikkhave 
adukkhamasukhÈya vedanÈya nirodhÈ uppajjati nirÈmisaÑ sukhaÑ, 
nirÈmisassa sukhassa nirodhÈ uppajjati adukkhamasukhÈ vedanÈ. TayidaÑ 
bhikkhave TathÈgato abhijÈnÈti. AyaÑ kho bhavaÑ samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ 
pubbantanudiÔÔhÊnaÒca paÔinissaggÈ aparantÈnudiÔÔhÊnaÒca paÔinissaggÈ 
sabbaso kÈmasaÑyojanÈnaÑ anadhiÔÔhÈnÈ pavivekÈya pÊtiyÈ samatikkamÈ 
nirÈmisassa sukhassa samatikkamÈ adukkhamasukhaÑ vedanaÑ 
upasampajja viharati “etaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ, yadidaÑ 
adukkhamasukhaÑ vedanaÑ upasampajja viharÈmÊ”ti. Tassa sÈ 
adukkhamasukhÈ vedanÈ nirujjhati, adukkhamasukhÈya vedanÈya nirodhÈ 
uppajjati nirÈmisaÑ sukhaÑ, nirÈmisassa sukhassa nirodhÈ uppajjati 
adukkhamasukhÈ vedanÈ. TayidaÑ sa~khataÑ oÄÈrikaÑ, atthi kho pana 
sa~khÈrÈnaÑ nirodho, atthetanti iti viditvÈ tassa nissaraÓadassÈvÊ TathÈgato 
tadupÈtivatto. 
 
 33. Idha pana bhikkhave ekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ 
pubbantÈnudiÔÔhÊnaÒca paÔinissaggÈ aparantÈnudiÔÔhÊnaÒca paÔinissaggÈ 
sabbaso kÈmasaÑyojanÈnaÑ anadhiÔÔhÈnÈ pavivekÈya pÊtiyÈ samatikkamÈ 
nirÈmisassa sukhassa samatikkamÈ adukkhamasukhÈya vedanÈya 
samatikkamÈ “santohamasmi nibbutohamasmi anupÈdÈnohamasmÊ”ti 
samanupassati. TayidaÑ bhikkhave TathÈgato abhijÈnÈti. AyaÑ kho bhavaÑ 
samaÓo vÈ
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brÈhmaÓo vÈ pubbantÈnudiÔÔhÊnaÒca paÔinissaggÈ aparantÈnudiÔÔhÊnaÒca 
paÔinissaggÈ sabbaso kÈmasaÑyojanÈnaÑ anadhiÔÔhÈnÈ pavivekÈya pÊtiyÈ 
samatikkamÈ nirÈmisassa sukhassa samatikkamÈ adukkhamasukhÈya 
vedanÈya samatikkamÈ “santohamasmi nibbutohamasmi 
anupÈdÈnohamasmÊ”ti samanupassati. AddhÈ ayamÈyasmÈ 
nibbÈnasappÈyaÑyeva paÔipadaÑ abhivadati. Atha ca panÈyaÑ bhavaÑ 
samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ pubbantÈnudiÔÔhiÑ vÈ upÈdiyamÈno upÈdiyati, 
aparantÈnudiÔÔhiÑ vÈ upÈdiyamÈno upÈdiyati, kÈmasaÑyojanaÑ vÈ 
upÈdiyamÈno upÈdiyati, pavivekaÑ vÈ pÊtiÑ upÈdiyamÈno upÈdiyati, 
nirÈmisaÑ vÈ sukhaÑ upÈdiyamÈno upÈdiyati, adukkhamasukhaÑ vÈ 
vedanaÑ upÈdiyamÈno upÈdiyati. YaÒca kho ayamÈyasmÈ “santohamasmi 
nibbutohamasmi anupÈdÈnohamasmÊ”ti samanupassati. Tadapi imassa bhoto 
samaÓassa brÈhmaÓassa upÈdÈnamakkhÈyati. TayidaÑ sa~khataÑ oÄÈrikaÑ, 
atthi kho pana sa~khÈrÈnaÑ nirodho, atthetanti iti viditvÈ tassa 
nissaraÓadassÈvÊ TathÈgato tadupÈtivatto.  

 IdaÑ kho pana bhikkhave TathÈgatena anuttaraÑ santivarapadaÑ 
abhisambuddhaÑ, yadidaÑ channaÑ phassÈyatanÈnaÑ samudayaÒca 
attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ viditvÈ1 
anupÈdÈvimokkhoti1.  

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

PaÒcattayasuttaÑ niÔÔhitaÑ dutiyaÑ. 
_____  

 
 3. Kintisutta 

 34. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ PisinÈrÈyaÑ2 viharati 
BaliharaÓe vanasaÓÉe. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti. 
“Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca “kinti 
______________________________________________________________ 
 1-1. AnupÈdÈvimokkho. TayidaÑ bhikkhave TathÈgatena anuttaraÑ santivarapadaÑ 
 abhisambuddhaÑ, yadidaÑ channaÑ phassÈyatanÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca 

assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ viditvÈ anupÈdÈvimokkhoti  
 (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 2. KusinÈrÈyaÑ (SÊ) 
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vo bhikkhave mayi hoti, cÊvarahetu vÈ samaÓo Gotamo dhammaÑ deseti, 
piÓÉapÈtahetu vÈ samaÓo Gotamo dhammaÑ deseti, senÈsanahetu vÈ 
samaÓo Gotamo dhammaÑ deseti, itibhavÈbhavahetu vÈ samaÓo Gotamo 
dhammaÑ desetÊ”ti. Na kho no bhante Bhagavati evaÑ hoti “cÊvarahetu vÈ 
samaÓo Gotamo dhammaÑ deseti, piÓÉapÈtahetu vÈ samaÓo Gotamo 
dhammaÑ deseti, senÈsanahetu vÈ samaÓo Gotamo dhammaÑ deseti, 
itibhavÈbhavahetu vÈ samaÓo Gotamo dhammaÑ desetÊ”ti. 

 Na ca kira vo bhikkhave mayi evaÑ hoti “cÊvarahetu vÈ samaÓo 
Gotamo dhammaÑ deseti -pa- itibhavÈbhavahetu vÈ samaÓo Gotamo 
dhammaÑ desetÊ”ti. Atha kinti carahi vo1 bhikkhave mayi hotÊti. EvaÑ kho 
no bhante Bhagavati hoti “anukampako BhagavÈ hitesÊ anukampaÑ upÈdÈya 
dhammaÑ desetÊ”ti. EvaÒca2 kira vo bhikkhave mayi hoti “anukampako 
BhagavÈ hitesÊ anukampaÑ upÈdÈya dhammaÑ desetÊ”ti.  
 
 35. TasmÈtiha bhikkhave ye vo3 mayÈ dhammÈ abhiÒÒÈ desitÈ. 
SeyyathidaÑ, cattÈro satipaÔÔhÈnÈ cattÈro sammappadhÈnÈ cattÈro iddhipÈdÈ 
paÒcindriyÈni paÒca balÈni satta bojjha~gÈ ariyo aÔÔha~giko maggo. Tattha 
sabbeheva samaggehi sammodamÈnehi avivadamÈnehi sikkhitabbaÑ. 
TesaÒca vo bhikkhave samaggÈnaÑ sammodamÈnÈnaÑ avivadamÈnÈnaÑ 
sikkhataÑ siyaÑsu4 dve bhikkh| abhidhamme nÈnÈvÈdÈ, tatra ce tumhÈkaÑ 
evamassa “imesaÑ kho ÈyasmantÈnaÑ atthato ceva nÈnaÑ byaÒjanato ca 
nÈnan”ti. Tattha yaÑ bhikkhuÑ suvacataraÑ5 maÒÒeyyÈtha, so 
upasa~kamitvÈ evamassa vacanÊyo “ÈyasmantÈnaÑ kho atthato ceva nÈnaÑ 
byaÒjanato ca nÈnaÑ, tadaminÈpetaÑ6 Èyasmanto jÈnÈtha ‘yathÈ atthato 
ceva nÈnaÑ byaÒjanato ca nÈnaÑ, mÈyasmanto vivÈdaÑ ÈpajjitthÈ’ti”. 
AthÈparesaÑ ekatopakkhikÈnaÑ bhikkh|naÑ yaÑ bhikkhuÑ suvacataraÑ 
maÒÒeyyÈtha, so upasa~kamitvÈ evamassa vacanÊyo “ÈyasmantÈnaÑ kho 
atthato ceva nÈnaÑ byaÒjanato ca nÈnaÑ, tadaminÈpetaÑ Èyasmanto jÈnÈtha 
‘yathÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Atha kinti vo (SÊ, I), atha kiÒcarahi vo (Ka) 
 2. EvaÑ (SÊ, I) 3. Ye te (Ka) 4. SiyuÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) SaddanÊti oloketabbÈ. 
 5. SubbacataraÑ (Ka) 6. TadiminÈpetaÑ (SyÈ, KaÑ) 
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atthato ceva nÈnaÑ byaÒjanato ca nÈnaÑ, mÈyasmanto vivÈdaÑ 
ÈpajjitthÈ’ti”. Iti duggahitaÑ duggahitato dhÈretabbaÑ, suggahitaÑ 
suggahitato dhÈretabbaÑ. DuggahitaÑ duggahitato dhÈretvÈ suggahitaÑ 
suggahitato dhÈretvÈ1 yo dhammo yo vinayo so bhÈsitabbo. 
 
 36. Tatra ce tumhÈkaÑ evamassa “imesaÑ kho ÈyasmantÈnaÑ atthato 
hi kho nÈnaÑ byaÒjanato sametÊ”ti. Tattha yaÑ bhikkhuÑ suvacataraÑ 
maÒÒeyyÈtha, so upasa~kamitvÈ evamassa vacanÊyo “ÈyasmantÈnaÑ kho 
atthato hi nÈnaÑ byaÒjanato sameti, tadaminÈpetaÑ Èyasmanto jÈnÈtha 
‘yathÈ atthato hi kho nÈnaÑ byaÒjanato sameti, mÈyasmanto vivÈdaÑ 
ÈpajjitthÈ’ti”. AthÈparesaÑ ekatopakkhikÈnaÑ bhikkh|naÑ yaÑ bhikkhuÑ 
suvacataraÑ maÒÒeyyÈtha, so upasa~kamitvÈ evamassa vacanÊyo 
“ÈyasmantÈnaÑ kho atthato hi kho nÈnaÑ byaÒjanato sameti, 
tadaminÈpetaÑ Èyasmanto jÈnÈtha ‘yathÈ atthato hi kho nÈnaÑ byaÒjanato 
sameti, mÈyasmanto vivÈdaÑ ÈpajjitthÈ’ti”. Iti duggahitaÑ duggahitato 
dhÈretabbaÑ, suggahitaÑ suggahitato dhÈretabbaÑ. DuggahitaÑ 
duggahitato dhÈretvÈ suggahitaÑ suggahitato dhÈretvÈ yo dhammo yo 
vinayo so bhÈsitabbo.  
 
 37. Tatra ce tumhÈkaÑ evamassa “imesaÑ kho ÈyasmantÈnaÑ atthato 
hi kho sameti byaÒjanato nÈnan”ti. Tattha yaÑ bhikkhuÑ suvacataraÑ 
maÒÒeyyÈtha, so upasa~kamitvÈ evamassa vacanÊyo “ÈyasmantÈnaÑ kho 
atthato hi sameti byaÒjanato nÈnaÑ, tadaminÈpetaÑ Èyasmanto jÈnÈtha 
‘yathÈ atthato hi kho sameti byaÒjanato nÈnaÑ, appamattakaÑ kho panetaÑ 
yadidaÑ byaÒjanaÑ, mÈyasmanto appamattake vivÈdaÑ ÈpajjitthÈ’ti”. 
AthÈparesaÑ ekatopakkhikÈnaÑ bhikkh|naÑ yaÑ bhikkhuÑ suvacataraÑ 
maÒÒeyyÈtha, so upasa~kamitvÈ evamassa vacanÊyo “ÈyasmantÈnaÑ kho 
atthato hi sameti byaÒjanato nÈnaÑ, tadaminÈpetaÑ Èyasmanto jÈnÈtha 
‘yathÈ atthato hi kho sameti byaÒjanato nÈnaÑ, appamattakaÑ kho panetaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Iti duggahitaÑ duggahitato dhÈretabbaÑ, duggahitaÑ duggahitato dhÈretvÈ 

(SÊ, SyÈ, KaÑ, I) anantaravÈrattaye pana idaÑ pÈÔhanÈnattaÑ natti. 
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yadidaÑ byaÒjanaÑ, mÈyasmanto appamattake1 vivÈdaÑ ÈpajjitthÈ’ti”. Iti 
suggahitaÑ suggahitato dhÈretabbaÑ, duggahitaÑ duggahitato dhÈretabbaÑ. 
SuggahitaÑ suggahitato dhÈretvÈ duggahitaÑ duggahitato dhÈretvÈ yo 
dhammo yo vinayo so bhÈsitabbo.  
 
 38. Tatra ce tumhÈkaÑ evamassa “imesaÑ kho ÈyasmantÈnaÑ atthato 
ceva sameti byaÒjanato ca sametÊ”ti. Tattha yaÑ bhikkhuÑ suvacataraÑ 
maÒÒeyyÈtha, so upasa~kamitvÈ evamassa vacanÊyo “ÈyasmantÈnaÑ kho 
atthato ceva sameti byaÒjanato ca sameti tadaminÈpetaÑ Èyasmanto jÈnÈtha 
‘yathÈ atthato ceva sameti byaÒjanato ca sameti, mÈyasmanto vivÈdaÑ 
ÈpajjitthÈ’ti”. AthÈparesaÑ ekatopakkhikÈnaÑ bhikkh|naÑ yaÑ bhikkhuÑ 
suvacataraÑ maÒÒeyyÈtha, so upasa~kamitvÈ evamassa vacanÊyo 
“ÈyasmantÈnaÑ kho atthato ceva sameti byaÒjanato ca sameti, 
tadaminÈpetaÑ Èyasmanto jÈnÈtha ‘yathÈ atthato ceva sameti byaÒjanato ca 
sameti, mÈyasmanto vivÈdaÑ ÈpajjitthÈ’ti”. Iti suggahitaÑ suggahitato 
dhÈretabbaÑ, suggahitaÑ suggahitato dhÈretvÈ yo dhammo yo vinayo so 
bhÈsitabbo. 
 
 39. TesaÒca vo bhikkhave samaggÈnaÑ sammodamÈnÈnaÑ 
avivadamÈnÈnaÑ sikkhataÑ siyÈ aÒÒatarassa bhikkhuno Èpatti, siyÈ 
vÊtikkamo. Tatra bhikkhave na codanÈya taritabbaÑ2 puggalo 
upaparikkhitabbo “iti mayhaÒca avihesÈ bhavissati parassa ca puggalassa 
anupaghÈto, paro hi puggalo akkodhano anupanÈhÊ adaÄhadiÔÔhÊ 
suppaÔinissaggÊ, sakkomi cÈhaÑ etaÑ puggalaÑ akusalÈ vuÔÔhÈpetvÈ kusale 
patiÔÔhÈpetun”ti. Sace bhikkhave evamassa, kallaÑ vacanÈya.  

 Sace pana bhikkhave evamassa “mayhaÑ kho avihesÈ bhavissati 
parassa ca puggalassa upaghÈto, paro hi puggalo kodhano upanÈhÊ 
adaÄhadiÔÔhÊ suppaÔinissaggÊ, sakkomi cÈhaÑ etaÑ puggalaÑ akusalÈ 
vuÔÔhÈpetvÈ kusale patiÔÔhÈpetuÑ. AppamattakaÑ kho panetaÑ yadidaÑ 
parassa3 puggalassa upaghÈto. Atha kho etadeva bahutaraÑ, svÈhaÑ 
sakkomi etaÑ puggalaÑ akusalÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Appamattakehi (SÊ, I) 2. CoditabbaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) turitabbaÑ (?)  
 3. YadidaÑ mayhaÒca vihesÈ bhavissati parassa ca (Ka)  
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vuÔÔhÈpetvÈ kusale patiÔÔhÈpetun”ti. Sace bhikkhave evamassa kallaÑ 
vacanÈya. 

  Sace pana bhikkhave evamassa “mayhaÑ kho vihesÈ bhavissati parassa 
ca puggalassa anupaghÈto. Paro hi puggalo akkodhano anupanÈhÊ 
daÄhadiÔÔhÊ duppaÔinissaggÊ, sakkomi cÈhaÑ etaÑ puggalaÑ akusalÈ 
vuÔÔhÈpetvÈ kusale patiÔÔhÈpetuÑ. AppamattakaÑ kho panetaÑ yadidaÑ 
mayhaÑ vihesÈ1. Atha kho etadeva bahutaraÑ, svÈhaÑ sakkomi etaÑ 
puggalaÑ akusalÈ vuÔÔhÈpetvÈ kusale patiÔÔhÈpetun”ti. Sace bhikkhave 
evamassa kallaÑ vacanÈya.  

 Sace pana bhikkhave evamassa “mayhaÒca kho vihesÈ bhavissati 
parassa ca puggalassa upaghÈto. Paro hi puggalo kodhano upanÈhÊ 
daÄhadiÔÔhÊ duppaÔinissaggÊ, sakkomi cÈhaÑ etaÑ puggalaÑ akusalÈ 
vuÔÔhÈpetvÈ kusale patiÔÔhÈpetuÑ. AppamattakaÑ kho panetaÑ yadidaÑ 
mayhaÒca vihesÈ bhavissati parassa ca puggalassa upaghÈto. Atha kho 
etadeva bahutaraÑ, svÈhaÑ sakkomi etaÑ puggalaÑ akusalÈ vuÔÔhÈpetvÈ 
kusale patiÔÔhÈpetun”ti. Sace bhikkhave evamassa kallaÑ vacanÈya.  

 Sace pana bhikkhave evamassa “mayhaÒca kho vihesÈ bhavissati 
parassa ca puggalassa upaghÈto. Paro hi puggalo kodhano upanÈhÊ 
daÄhadiÔÔhÊ duppaÔinissaggÊ, na cÈhaÑ sakkomi etaÑ puggalaÑ akusalÈ 
vuÔÔhÈpetvÈ kusale patiÔÔhÈpetun”ti. Evar|pe bhikkhave puggale upekkhÈ 
nÈtimaÒÒitabbÈ.  
 
 40. TesaÒca vo bhikkhave samaggÈnaÑ sammodamÈnaÑ 
avivadamÈnÈnaÑ sikkhataÑ aÒÒamaÒÒassa vacÊsaÑhÈro2 uppajjeyya 
diÔÔhipaÄÈso3 cetaso ÈghÈto appaccayo anabhiraddhi. Tattha 
ekatopakkhikÈnaÑ bhikkh|naÑ yaÑ bhikkhuÑ suvacataraÑ maÒÒeyyÈtha, 
so upasa~kamitvÈ evamassa vacanÊyo “yaÑ no Èvuso amhÈkaÑ 
samaggÈnaÑ sammodamÈnÈnaÑ avivadamÈnÈnaÑ sikkhataÑ aÒÒamaÒÒassa 
vacÊsaÑhÈro uppanno diÔÔhipaÄÈso cetaso ÈghÈto appaccayo anabhiraddhi, 
taÑ jÈnamÈno samaÓo4 garaheyyÈ”ti? SammÈbyÈkaramÈno bhikkhave evaÑ 
byÈkareyya “yaÑ no Èvuso 
______________________________________________________________ 
 1. MayhaÒca vihesÈ bhavissati parassa ca puggalassa upaghÈto (Ka) 
 2. VacÊsa~khÈro (SÊ, I) 3. DiÔÔhipalÈso (SÊ, Ka) 4. SamÈno (SÊ, Ka) 
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amhÈkaÑ samaggÈnaÑ sammodamÈnÈnaÑ avivadamÈnÈnaÑ sikkhataÑ 
aÒÒamaÒÒassa vacÊsaÑhÈro uppanno diÔÔhipaÄÈso cetaso ÈghÈto appaccayo 
anabhiraddhi, taÑ jÈnamÈno samaÓo garaheyyÈ”ti. EtaÑ panÈvuso 
dhammaÑ appahÈya nibbÈnaÑ sacchikareyyÈti? sammÈ byÈkaramÈno 
bhikkhave bhikkhu evaÑ byÈkareyya “etaÑ Èvuso dhammaÑ appahÈya na 
nibbÈnaÑ sacchikareyyÈ”ti.  

 AthÈparesaÑ ekatopakkhikÈnaÑ bhikkh|naÑ yaÑ bhikkhuÑ 
suvacataraÑ maÒÒeyyÈtha, so upasa~kamitvÈ evamassa vacanÊyo “yaÑ no 
Èvuso amhÈkaÑ samaggÈnaÑ sammodamÈnÈnaÑ avivadamÈnÈnaÑ 
sikkhataÑ aÒÒamaÒÒassa vacÊsaÑhÈro uppanno diÔÔhipaÄÈso cetaso ÈghÈto 
appaccayo anabhiraddhi, taÑ jÈnamÈno samaÓo garaheyyÈ”ti? SammÈ 
byÈkaramÈno bhikkhave bhikkhu evaÑ byÈkareyya “yaÑ no Èvuso 
amhÈkaÑ samaggÈnaÑ sammodamÈnÈnaÑ avivadamÈnÈnaÑ sikkhataÑ 
aÒÒamaÒÒassa vacÊsaÑhÈro uppanno diÔÔhipaÄÈso cetaso ÈghÈto appaccayo 
anabhiraddhi, taÑ jÈnamÈno samaÓo garaheyyÈ”ti. EtaÑ panÈvuso 
dhammaÑ appahÈya nibbÈnaÑ sacchikareyyÈti? SammÈ byÈkaramÈno 
bhikkhave bhikkhu evaÑ byÈkareyya “etaÑ kho Èvuso dhammaÑ appahÈya 
na nibbÈnaÑ sacchikareyyÈ”ti.  

 TaÑ ce bhikkhave bhikkhuÑ pare evaÑ puccheyyuÑ “ÈyasmatÈ no ete 
bhikkh| akusalÈ vuÔÔhÈpetvÈ kusale patiÔÔhÈpitÈ”ti. SammÈ byÈkaramÈno 
bhikkhave bhikkhu evaÑ byÈkareyya “idhÈhaÑ Èvuso yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑ, tassa me BhagavÈ dhammaÑ desesi, tÈhaÑ dhammaÑ 
sutvÈ tesaÑ bhikkh|naÑ abhÈsiÑ, taÑ te bhikkh| dhammaÑ sutvÈ akusalÈ 
vuÔÔhahiÑsu kusale patiÔÔhahiÑs|”ti evaÑ byÈkaramÈno kho bhikkhave 
bhikkhu na ceva attÈnaÑ ukkaÑseti, na paraÑ vambheti, dhammassa 
cÈnudhammaÑ byÈkaroti, na ca koci sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo gÈrayhaÑ 
ÔhÈnaÑ ÈgacchatÊti.  

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

Kinti suttaÑ niÔÔhitaÑ tatiyaÑ. 
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4. SÈmagÈmasutta 

 41. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati 
SÈmagÈme. Tena kho pana samayena NigaÓÔho NÈÔaputto1 PÈvÈyaÑ 
adhunÈkÈla~kato2 hoti, tassa kÈla~kiriyÈya bhinnÈ NigaÓÔhÈ dvedhikajÈtÈ3 
bhaÓÉanajÈtÈ kalahajÈtÈ vivÈdÈpannÈ aÒÒamaÒÒaÑ mukhasattÊhi vitudantÈ 
viharanti “na tvaÑ imaÑ dhammavinayaÑ ÈjÈnÈsi, ahaÑ imaÑ 
dhammavinayaÑ ÈjÈnÈmi. KiÑ tvaÑ imaÑ dhammavinayaÑ ÈjÈnissasi, 
micchÈpaÔipanno tvamasi, ahamasmi sammÈpaÔipanno. SahitaÑ me, 
asahitaÑ te. PurevacanÊyaÑ pacchÈ avaca, pacchÈvacanÊyaÑ pure avaca. 
AdhiciÓÓaÑ4 te viparÈvattaÑ, Èropito te vÈdo, niggahitosi, cara 
vÈdappamokkhÈya. NibbeÔhehi vÈ sace pahosÊ”ti. Vadhoyeva kho5 maÒÒe 
NigaÓÔhesu NÈÔaputtiyesu NigaÓÔhesu vattati. Yepi NigaÓÔhassa 
NÈÔaputtassa sÈvakÈ gihÊ odÈtavasanÈ, tepi NigaÓÔhesu NÈÔaputtiyesu 
nibbinnar|pÈ6 virattar|pÈ paÔivÈnar|pÈ, yathÈ taÑ durakkhÈte 
dhammavinaye duppavedite aniyyÈnike anupasamasaÑvattanike 
asammÈsambuddhappavedite bhinnath|pe appaÔisaraÓe.  
 
 42. Atha kho Cundo samaÓuddeso PÈvÈyaÑ vassaÑvuÔÔho7 yena 
SÈmagÈmo, yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
ŒnandaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Cundo 
samaÓuddeso ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “nigaÓÔho bhante NÈÔaputto 
PÈvÈyaÑ adhunÈkÈla~kato, tassa kÈla~kiriyÈya bhinnÈ NigaÓÔhÈ 
dvedhikajÈtÈ -pa- bhinnath|pe appaÔisaraÓe”ti. EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando 
CundaÑ samaÓuddesaÑ etadavoca “atthi kho idaÑ Èvuso Cunda 
kathÈpÈbhataÑ BhagavantaÑ dassanÈya, ÈyÈma Èvuso Cunda, yena BhagavÈ 
tenupasa~kamissÈma, upasa~kamitvÈ etamatthaÑ Bhagavato ÈrocessÈmÈ”ti. 
“EvaÑ bhante”ti kho Cundo samaÓuddeso Èyasmato Œnandassa paccassosi.  
______________________________________________________________ 
 1. NÈthaputto (SÊ, I) 2. KÈlakato (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  
 3. DveÄhakajÈtÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 4. AviciÓÓaÑ (SÊ, I)  
 5. Vadhoyeveko (SyÈ, KaÑ, Ka) 6. Nibbindar|pÈ (SyÈ, KaÑ, Ka)  
 7. VassaÑvuttho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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 Atha kho ÈyasmÈ ca Œnando Cundo ca samaÓuddeso yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca 
“ayaÑ bhante Cundo samaÓuddeso evamÈha ‘NigaÓÔho bhante 
NÈÔaputtopÈvÈyaÑ adhunÈkÈla~kato, tassa kÈla~kiriyÈya bhinnÈ 
NigaÓÔhÈdvedhikajÈtÈ -pa- bhinnath|pe appaÔisaraÓe’ti. Tassa mayhaÑ 
bhante evaÑ hoti ‘mÈheva Bhagavato accayena saÑghe vivÈdo uppajji, 
svÈssa1 vivÈdo bahujanÈhitÈya bahujanÈsukhÈya bahuno janassa anatthÈya 
ahitÈya dukkhÈya devamanussÈnan’ti”.  
 
 43. TaÑ kiÑ maÒÒasi Œnanda, ye vo mayÈ dhammÈ abhiÒÒÈ desitÈ. 
SeyyathidaÑ, cattÈro satipaÔÔhÈnÈ cattÈro sammappadhÈnÈ cattÈro iddhipÈdÈ 
paÒcindriyÈni paÒca balÈni satta bojjha~gÈ ariyo aÔÔha~giko maggo. Passasi 
no tvaÑ Œnanda imesu dhammesu dvepi bhikkh| nÈnÈvÈdeti. Ye me bhante 
dhammÈ BhagavatÈ abhiÒÒÈ desitÈ. SeyyathidaÑ, cattÈro satipaÔÔhÈnÈ cattÈro 
sammappadhÈnÈ cattÈro iddhipÈdÈ paÒcindriyÈni paÒca balÈni satta 
bojjha~gÈ ariyo aÔÔha~giko maggo. NÈhaÑ passÈmi imesu dhammesu dvepi 
bhikkh| nÈnÈvÈde. Ye ca kho2 bhante puggalÈ BhagavantaÑ 
patissayamÈnar|pÈ viharanti, tepi Bhagavato accayena saÑghe vivÈdaÑ 
janeyyuÑ ajjhÈjÊve vÈ adhipÈtimokkhe vÈ. SvÈssa3 vivÈdo bahujanÈhitÈya 
bahujanÈsukhÈya bahuno janassa anatthÈya ahitÈya dukkhÈya 
devamanussÈnanti. Appamattako so Œnanda vivÈdo, yadidaÑ ajjhÈjÊve vÈ 
adhipÈtimokkhe vÈ. Magge vÈ hi Œnanda paÔipadÈya vÈ saÑghe vivÈdo 
uppajjamÈno uppajjeyya, svÈssa vivÈdo bahujanÈhitÈya bahujanÈsukhÈya 
bahuno janassa anatthÈya ahitÈya dukkhÈya devamanussÈnaÑ. 
 
 44. ChayimÈni Œnanda vivÈdam|lÈni. KatamÈni cha, idhÈnanda 
bhikkhu kodhano hoti upanÈhÊ. Yo so Œnanda bhikkhu kodhano hoti 
upanÈhÊ, so sattharipi agÈravo viharati appatisso, 
______________________________________________________________ 
 1. So (SÊ, I), svÈyaÑ (Ka) 2. Santi ca kho (SyÈ,KaÑ), santi ca (Ka) 
 3. Sossa (SÊ, I), svÈyaÑ (Ka) 
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dhammepi agÈravo viharati appatisso, saÑghepi agÈravo viharati appatisso, 
sikkhÈyapi na parip|rakÈrÊ hoti, yo so Œnanda bhikkhu satthari agÈravo 
viharati appatisso, dhamme. SaÑghe agÈravo viharati appatisso, sikkhÈya na 
parip|rakÈrÊ hoti, so saÑghe vivÈdaÑ janeti, yo hoti vivÈdo bahujanÈhitÈya 
bahujanÈsukhÈya bahuno janassa anatthÈya ahitÈya dukkhÈya 
devamanussÈnaÑ, evar|paÒce tumhe Œnanda vivÈdam|laÑ ajjhattaÑ vÈ 
bahiddhÈ vÈ samanupasseyyÈtha, tatra tumhe Œnanda tasseva pÈpakassa 
vivÈdam|lassa pahÈnÈya vÈyameyyÈtha, evar|paÒce tumhe Œnanda 
vivÈdam|laÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ na samanupasseyyÈtha, tatra tumhe 
Œnanda tasseva pÈpakassa vivÈdam|lassa ÈyatiÑ anavassavÈya 
paÔipajjeyyÈtha, evametassa pÈpakassa vivÈdam|lassa pahÈnaÑ hoti, 
evametassa pÈpakassa vivÈdam|lassa ÈyatiÑ anavassavo hoti.  
 
 45. Puna caparaÑ Œnanda bhikkhu makkhÊ hoti paÄÈsÊ -pa- issukÊ hoti 
maccharÊ -pa- saÔho hoti mÈyÈvÊ -pa- pÈpiccho hoti micchÈdiÔÔhi1 -pa- 
sandiÔÔhiparÈmÈsÊ hoti ÈdhÈnaggÈhÊ duppaÔinissaggÊ, yo so Œnanda bhikkhu 
sandiÔÔhiparÈmÈsÊ hoti ÈdhÈnaggÈhÊ duppaÔinissaggÊ, so sattharipi agÈravo 
viharati appatisso, dhammepi agÈravo viharati appatisso, saÑghepi agÈravo 
viharati appatisso, sikkhÈyapi na parip|rakÈrÊ hoti, yo so Œnanda bhikkhu 
satthari agÈravo viharati appatisso, dhamme. SaÑghe. SikkhÈya na 
parip|rakÈrÊ hoti, so saÑghe vivÈdaÑ janeti, yo hoti vivÈdo bahujanÈhitÈya 
bahujanÈsukhÈya bahuno janassa anatthÈya ahitÈya dukkhÈya 
devamanussÈnaÑ, evar|paÒce tumhe Œnanda vivÈdam|laÑ ajjhattaÑ vÈ 
bahiddhÈ samanupasseyyÈtha, tatra tumhe Œnanda tasseva pÈpakassa 
vivÈdam|lassa pahÈnÈya vÈyameyyÈtha, evar|paÒce tumhe Œnanda 
vivÈdam|laÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ na samanupasseyyÈtha, tatra tumhe 
Œnanda tasseva pÈpakassa vivÈdam|lassa ÈyatiÑ anavassavÈya 
paÔipajjeyyÈtha, evametassa pÈpakassa vivÈdam|lassa pahÈnaÑ hoti, 
evametassa pÈpakassa vivÈdam|lassa ÈyatiÑ anavassavo hoti. ImÈni kho 
Œnanda cha vivÈdam|lÈni. 
______________________________________________________________ 
 1. MicchÈdiÔÔhÊ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
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 46. CattÈrimÈni Œnanda adhikaraÓÈni. KatamÈni cattÈri, 
vivÈdÈdhikaraÓaÑ anuvÈdÈdhikaraÓaÑ ÈpattÈdhikaraÓaÑ kiccÈdhikaraÓaÑ. 
ImÈni kho Œnanda cattÈri adhikaraÓÈni. Satta kho panime Œnanda 
adhikaraÓasamathÈ. UppannuppannÈnaÑ adhikaraÓÈnaÑ samathÈya 
v|pasamÈya sammukhÈvinayo dÈtabbo, sativinayo dÈtabbo, am|Ähavinayo 
dÈtabbo, paÔiÒÒÈya kÈretabbaÑ, yebhuyyasikÈ, tassapÈpiyasikÈ, 
tiÓavatthÈrako.  
 
 47. KathaÒcÈnanda sammukhÈvinayo hoti, idhÈnanda bhikkh| vivadanti 
dhammoti vÈ adhammoti vÈ vinayoti vÈ avinayoti vÈ, tehÈnanda bhikkh|hi 
sabbeheva samaggehi sannipatitabbaÑ, sannipatitvÈ dhammanetti 
samanumajjitabbÈ, dhammanettaÑ samanujjitvÈ yathÈ tattha sameti, tathÈ 
taÑ adhikaraÓaÑ v|pasametabbaÑ. EvaÑ kho Œnanda sammukhÈvinayo 
hoti. EvaÒca panidhekaccÈnaÑ adhikaraÓÈnaÑ v|pasamo hoti, yadidaÑ 
sammukhÈvinayena.  
 
 48. KathaÒcÈnanda yebhuyyasikÈ hoti, te ce Œnanda bhikkh| na 
sakkonti taÑ adhikaraÓaÑ tasmiÑ ÈvÈse v|pasametuÑ, tehÈnanda 
bhikkh|hi yasmiÑ ÈvÈse bahutarÈ bhikkh|, so ÈvÈso gantabbo. Tattha 
sabbeheva samaggehi sannipatitabbaÑ, sannipatitvÈ dhammanetti 
samanumajjitabbÈ, dhammanetti samanumajjitvÈ yathÈ tattha sameti, tathÈ 
taÑ adhikaraÓaÑ v|pasametabbaÑ. EvaÑ kho Œnanda yebhuyyasikÈ hoti. 
EvaÒca panidhekaccÈnaÑ adhikaraÓÈnaÑ v|pasamo hoti, yadidaÑ 
yebhuyyasikÈya.  
 
 49. KathaÒcÈnanda sativinayo hoti, idhÈnanda bhikkh| bhikkhuÑ 
evar|pÈya garukÈya ÈpattiyÈ codenti pÈrÈjikena vÈ pÈrÈjikasÈmantena vÈ 
“saratÈyasmÈ evar|piÑ1 garukaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ pÈrÈjikaÑ vÈ 
pÈrÈjikasÈmantaÑ vÈ”ti. So evamÈha “na kho ahaÑ Èvuso sarÈmi evar|piÑ 
garukaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ pÈrÈjikaÑ vÈ pÈrÈjikasÈmantaÑ vÈ”ti. Tassa kho2 
Œnanda bhikkhuno sativinayo dÈtabbo. EvaÑ kho Œnanda sativinayo hoti. 
EvaÒca panidhekaccÈnaÑ adhikaraÓÈnaÑ v|pasamo hoti, yadidaÑ 
sativinayena.  
______________________________________________________________ 
 1. Evar|paÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) evar|pÈya-iti vuccamÈnavacanena sameti.  
 Vinayenapi saÑsandetabbaÑ.  
 2. Tassa kho evaÑ (sabbattha) 
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 50. KathaÒcÈnanda am|Ähavinayo hoti, idhÈnanda bhikkh| bhikkhuÑ 
evar|pÈya garukÈya ÈpattiyÈ codenti pÈrÈjikena vÈ pÈrÈjikasÈmantena vÈ 
“saratÈyasmÈ evar|piÑ garukaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ pÈrÈjikaÑ vÈ 
pÈrÈjikasÈmantaÑ vÈ”ti. (So evamÈha “na kho ahaÑ Èvuso sarÈmi evar|piÑ 
garukaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ pÈrÈjikaÑ vÈ pÈrÈjikasÈmantaÑ vÈ”ti. TamenaÑ 
so nibbeÔhentaÑ ativeÔheti “i~ghÈyasmÈ sÈdhukameva jÈnÈhi, yadi sarasi 
evar|piÑ garukaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ pÈrÈjikaÑ vÈ pÈrÈjikasÈmantaÑ vÈ”ti.)1 
So evamÈha “ahaÑ kho Èvuso ummÈdaÑ pÈpuÓiÑ, cetaso vipariyÈsaÑ, tena 
me ummattakena bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ bhÈsitaparikkantaÑ2 
nÈhaÑ taÑ sarÈmi, m|Ähena me etaÑ katan”ti. Tassa kho3 Œnanda 
bhikkhuno am|Ähavinayo dÈtabbo. EvaÑ kho Œnanda am|Ähavinayo hoti. 
EvaÒca panidhekaccÈnaÑ adhikaraÓÈnaÑ v|pasamo hoti, yadidaÑ 
am|Ähavinayena.  
 
 51. KathaÒcÈnanda paÔiÒÒÈtakaraÓaÑ hoti, idhÈnanda bhikkhu codito vÈ 
acodito vÈ ÈpattiÑ sarati vivarati uttÈnÊkaroti4. Tena Œnanda bhikkhunÈ 
vuÉÉhataraÑ bhikkhuÑ5 upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ cÊvaraÑ katvÈ pÈde 
vanditvÈ ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ evamassa vacanÊyo “ahaÑ 
bhante itthannÈmaÑ ÈpattiÑ Èpanno, taÑ paÔidesemÊ”ti. So evamÈha 
“passasÊ”ti. “Œma passÈmÊ”ti. “ŒyatiÑ saÑvareyyÈsÊ”ti. (SaÑvarissÈmÊti.)6 
evaÑ kho Œnanda paÔiÒÒÈtakaraÓaÑ hoti. EvaÒca panidhekaccÈnaÑ 
adhikaraÓÈnaÑ v|pasamo hoti, yadidaÑ paÔiÒÒÈtakaraÓena.  
 
 52. KathaÒcÈnanda tassapÈpiyasikÈ hoti, idhÈnanda bhikkhu bhikkhuÑ 
evar|pÈya garukÈya ÈpattiyÈ codeti pÈrÈjikena vÈ pÈrÈjikasÈmantena vÈ 
“saratÈyasmÈ evar|piÑ garukaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ pÈrÈjikaÑ vÈ 
pÈrÈjikasÈmantaÑ vÈ”ti. So evamÈha “na kho ahaÑ Èvuso sarÈmi evar|piÑ 
garukaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ pÈrÈjikaÑ vÈ 
______________________________________________________________ 
 1. (  ) Etthantare pÈÔho Vi 4 C|Äavagge (230) piÔÔhe natthi, tassapÈpiyasikÈvÈreyevetena 

bhavitabbaÑ. 2. BhÈsitaparikantaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)   
 3. Tassa kho evaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 4. UttÈniÑ karoti (Ka)     
 5. VuÉÉhataro bhikkhu (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 6. (  ) Vinaye natthi.  
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pÈrÈjikasÈmantaÑ vÈ”ti. TamenaÑ so nibbeÔhentaÑ ativeÔheti “i~ghÈyasmÈ 
sÈdhukameva jÈnÈhi, yadi sarasi evar|piÑ garukaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ 
pÈrÈjikaÑ vÈ pÈrÈjikasÈmantaÑ vÈ”ti. So evamÈha “na kho ahaÑ Èvuso 
sarÈmi evar|piÑ garukaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ pÈrÈjikaÑ vÈ pÈrÈjikasÈmantaÑ 
vÈ, sarÈmi ca kho ahaÑ Èvuso evar|piÑ appamattikaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ”ti. 
TamenaÑ so nibbeÔhentaÑ ativeÔheti “i~ghÈyasmÈ sÈdhukameva jÈnÈhi, 
yadi sarasi evar|piÑ garukaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ pÈrÈjikaÑ vÈ 
pÈrÈjikasÈmantaÑ vÈ”ti. So evamÈha “imaÑ hi nÈmÈhaÑ Èvuso 
appamattikaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ apuÔÔho paÔijÈnissÈmi, kiÑ panÈhaÑ 
evar|piÑ garukaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ pÈrÈjikaÑ vÈ pÈrÈjikasÈmantaÑ vÈ 
puÔÔho napaÔijÈnissÈmÊ”ti. So evamÈha “imaÑ hi nÈma tvaÑ Èvuso 
appamattikaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ apuÔÔho napaÔijÈnissasi, kiÑ pana tvaÑ 
evar|piÑ garukaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ pÈrÈjikaÑ vÈ pÈrÈjikasÈmantaÑ vÈ 
puÔÔho1 paÔijÈnissasi, i~ghÈyasmÈ sÈdhukameva jÈnÈhi, yadi sarasi evar|piÑ 
garukaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ pÈrÈjikaÑ vÈ pÈrÈjikasÈmantaÑ vÈ”ti. So evamÈha 
“sarÈmi kho ahaÑ Èvuso evar|piÑ garukaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ pÈrÈjikaÑ vÈ 
pÈrÈjikasÈmantaÑ vÈ, davÈ me etaÑ vuttaÑ, ravÈ me etaÑ vuttaÑ, nÈhaÑ 
taÑ sarÈmi evar|piÑ garukaÑ ÈpattiÑ ÈpajjitÈ pÈrÈjikaÑ vÈ 
pÈrÈjikasÈmantaÑ vÈ”ti. EvaÑ kho Œnanda tassapÈpiyasikÈ hoti. EvaÒca 
panidhekaccÈnaÑ adhikaraÓÈnaÑ v|pasamo hoti, yadidaÑ 
tassapÈpiyasikÈya.  
 
 53. KathaÒcÈnanda tiÓavatthÈrako hoti, idhÈnanda bhikkh|naÑ 
bhaÓÉanajÈtÈnaÑ kalahajÈtÈnaÑ vivÈdÈpannÈnaÑ viharataÑ bahuÑ 
assÈmaÓakaÑ ajjhÈciÓÓaÑ hoti bhÈsitaparikkantaÑ, tehÈnanda bhikkh|hi 
sabbeheva samaggehi sannipatitabbaÑ, sannipatitvÈ ekatopakkhikÈnaÑ 
bhikkh|naÑ byattena2 bhikkhunÈ uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ cÊvaraÑ katvÈ 
aÒjaliÑ paÓÈmetvÈ saÑgho ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, idaÑ amhÈkaÑ bhaÓÉanajÈtÈnaÑ 
kalahajÈtÈnaÑ vivÈdÈpannÈnaÑ viharataÑ bahuÑ assÈmaÓakaÑ 
ajjhÈciÓÓaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. ApuÔÔho (SyÈ, KaÑ, Ka) 2. Byattatarena (SÊ, I, Ka) 

 



 UparipaÓÓÈsapÈÄi 38 

bhÈsitaparikkantaÑ, yadi saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ yÈ ceva imesaÑ 
ÈyasmantÈnaÑ Èpatti, yÈ ca attano Èpatti, imesaÑ ceva ÈyasmantÈnaÑ 
atthÈya attano ca atthÈya saÑghamajjhe tiÓavatthÈrakena deseyyaÑ ÔhapetvÈ 
thullavajjaÑ ÔhapetvÈ gihipaÔisaÑyuttan”ti.  

 AthÈparesaÑ ekatopakkhikÈnaÑ bhikkh|naÑ byattena bhikkhunÈ 
uÔÔhÈyÈ sanÈ ekaÑsaÑ cÊvaraÑ katvÈ aÒjaliÑ paÓÈmetvÈ saÑgho 
ÒÈpetabbo– 

 “SuÓÈtu me bhante saÑgho, idaÑ amhÈkaÑ bhaÓÉanajÈtÈnaÑ 
kalahajÈtÈnaÑ vivÈdÈpannÈnaÑ viharataÑ bahuÑ assÈmaÓakaÑ 
ajjhÈciÓÓaÑ bhÈsitaparikkantaÑ, yadi saÑghassa pattakallaÑ, ahaÑ yÈ ceva 
imesaÑ ÈyasmantÈnaÑ Èpatti, yÈ ca attano Èpatti, imesaÒceva 
ÈyasmantÈnaÑ atthÈya attano ca atthÈya saÑghamajjhe tiÓavatthÈrakena 
deseyyaÑ ÔhapetvÈ thullavajjaÑ ÔhapetvÈ gihipaÔisaÑyuttan”ti.  

 EvaÑ kho Œnanda tiÓavatthÈrako hoti. EvaÒca panidhekaccÈnaÑ 
adhikaraÓÈnaÑ v|pasamo hoti, yadidaÑ tiÓavatthÈrakena.  
 
 54. Chayime Œnanda dhammÈ sÈraÓÊyÈ piyakaraÓÈ garukaraÓÈ 
sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya saÑvattanti. Katame cha, 
idhÈnanda bhikkhuno mettaÑ kÈyakammaÑ paccupaÔÔhitaÑ hoti 
sabrahmacÈrÊsu Èvi ceva raho ca, ayampi dhammo sÈraÓÊyo piyakaraÓo 
garukaraÓo sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya saÑvattati.  

 Puna caparaÑ Œnanda bhikkhuno mettaÑ vacÊkammaÑ paccupaÔÔhitaÑ 
hoti sabrahmacÈrÊsu Èvi ceva raho ca, ayampi dhammo sÈraÓÊyo piyakaraÓo 
garukaraÓo sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya saÑvattati.  

 Puna caparaÑ Œnanda bhikkhuno mettaÑ manokammaÑ 
paccupaÔÔhitaÑ hoti sabrahmacÈrÊsu Èvi ceva raho ca, ayampi dhammo 
sÈraÓÊyo piyakaraÓo garukaraÓo sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ 
ekÊbhÈvÈya saÑvattati.  

 Puna caparaÑ Œnanda bhikkhu ye te lÈbhÈ dhammikÈ dhammaladdhÈ 
antamaso pattapariyÈpannamattampi, tathÈr|pehi lÈbhehi apaÔivibhattabhogÊ 
hoti sÊlavantehi sabrahmacÈrÊhi sÈdhÈraÓabhogÊ, ayampi
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dhammo sÈraÓÊyo piyakaraÓo garukaraÓo sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ 
ekÊbhÈvÈya saÑvattati.  

 Puna caparaÑ Œnanda bhikkhu yÈni tÈni sÊlÈni akhaÓÉÈni acchiddÈni 
asabalÈni akammÈsÈni bhujissÈni viÒÒuppasatthÈni aparÈmaÔÔhÈni 
samÈdhisaÑvattanikÈni, tathÈr|pesu sÊlesu sÊlasÈmaÒÒagato viharati 
sabrahmacÈrÊhi Èvi ceva raho ca, ayampi dhammo sÈraÓÊyo piyakaraÓo 
garukaraÓo sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya saÑvattati.  

 Puna caparaÑ Œnanda bhikkhu yÈyaÑ diÔÔhi ariyÈ niyyÈnikÈ niyyÈti 
takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈya, tathÈr|pÈya diÔÔhiyÈ diÔÔhisÈmaÒÒagato 
viharati sabrahmacÈrÊhi Èvi ceva raho ca, ayampi dhammo sÈraÓÊyo 
piyakaraÓo garukaraÓo sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya 
saÑvattati. Ime kho Œnanda cha sÈraÓÊyÈ dhammÈ piyakaraÓÈ garukaraÓÈ 
sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya saÑvattanti.  

 Ime ce tumhe Œnanda cha sÈraÓÊye dhamme samÈdÈya vatteyyÈtha, 
passatha no tumhe Œnanda taÑ vacanapathaÑ aÓuÑ vÈ th|laÑ vÈ, yaÑ 
tumhe nÈdhivÈseyyÈthÈti. No hetaÑ bhante. TasmÈtihÈnanda ime cha 
sÈraÓÊye dhamme samÈdÈya vattatha, taÑ vo bhavissati dÊgharattaÑ hitÈya 
sukhÈyÈti.  

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ Œnando Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 

SÈmagÈmasuttaÑ niÔÔhitaÑ catutthaÑ. 
_____ 

 
5. Sunakkhattasutta  

 55. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati 
MahÈvane K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Tena kho pana samayena sambahulehi  
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bhikkh|hi Bhagavato santike aÒÒÈ byÈkatÈ hoti “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÈ”ti. Assosi 
kho Sunakkhatto Licchaviputto “sambahulehi kira bhikkh|hi Bhagavato 
santike aÒÒÈ byÈkatÈ hoti ‘khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ 
karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÈ’ti”. Atha kho Sunakkhatto 
Licchaviputto yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Sunakkhatto 
Licchaviputto BhagavantaÑ etadavoca–sutaÑ metaÑ bhante “sambahulehi 
kira bhikkh|hi Bhagavato santike aÒÒÈ byÈkatÈ ‘khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÈ’ti”. Ye te 
bhante bhikkh| Bhagavato santike aÒÒaÑ byÈkaÑsu “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÈ”ti, kacci 
te bhante bhikkh| sammadeva aÒÒaÑ byÈkaÑsu, udÈhu santetthekacce 
bhikkh| adhimÈnena aÒÒaÑ byÈkaÑs|ti.  
 
 56. Ye te Sunakkhatta bhikkh| mama santike aÒÒaÑ byÈkaÑsu “khÊÓÈ 
jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈmÈ”ti, santetthekacce bhikkh| sammadeva aÒÒaÑ byÈkaÑsu, santi 
panidhekacce bhikkh| adhimÈnenapi1 aÒÒaÑ byÈkaÑsu. Tatra Sunakkhatta 
ye te bhikkh| sammadeva aÒÒaÑ byÈkaÑsu. TesaÑ taÑ tatheva hoti. Ye 
pana te bhikkh| adhimÈnena aÒÒaÑ byÈkaÑsu. Tatra Sunakkhatta 
TathÈgatassa evaÑ hoti “dhammaÑ nesaÑ desessan”ti2. EvaÒcettha 
Sunakkhatta TathÈgatassa hoti “dhammaÑ nesaÑ desessan”ti. Atha ca 
panidhekacce moghapurisÈ paÒhaÑ abhisa~kharitvÈ abhisa~kharitvÈ 
TathÈgataÑ upasa~kamitvÈ pucchanti. Tatra Sunakkhatta yampi 
TathÈgatassa evaÑ hoti “dhammaÑ nesaÑ desessan”ti, tassapi hoti 
aÒÒathattanti. Etassa BhagavÈ kÈlo, etassa Sugata kÈlo, yaÑ BhagavÈ 
dhammaÑ deseyya, Bhagavato sutvÈ bhikkh| dhÈressantÊti. Tena hi 
Sunakkhatta suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti 
kho Sunakkhatto Licchaviputto Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca– 
______________________________________________________________ 
 1. AdhimÈnena (?) 2. Deseyyanti (I, Ka)  
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 57. PaÒca kho ime Sunakkhatta 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 Sunakkhatta paÒca kÈmaguÓÈ.  
 
 58. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Sunakkhatta vijjati, yaÑ idhekacco 
purisapuggalo lokÈmisÈdhimutto assa, lokÈmisÈdhimuttassa kho Sunakkhatta 
purisapuggalassa tappatir|pÊ ceva kathÈ saÓÔhÈti, tadanudhammaÒca 
anuvitakketi anuvicÈreti, taÒca purisaÑ bhajati, tena ca vittiÑ Èpajjati. 
ŒneÒjapaÔisaÑyuttÈya ca pana kathÈya kacchamÈnÈya na suss|sati, na sotaÑ 
odahati, na aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhÈpeti1, na ca taÑ purisaÑ bhajati, na ca tena 
vittiÑ Èpajjati. SeyyathÈpi Sunakkhatta puriso sakamhÈ gÈmÈ vÈ nigamÈ vÈ 
ciravippavuttho assa, so aÒÒataraÑ purisaÑ passeyya tamhÈ gÈmÈ vÈ 
nigamÈ vÈ acirapakkantaÑ, so taÑ purisaÑ tassa gÈmassa vÈ nigamassa vÈ 
khemataÒca subhikkhataÒca appÈbÈteÒca puccheyya, tassa so puriso tassa 
gÈmassa vÈ nigamassa vÈ khemataÒca subhikkhataÒca appÈbÈdhataÒca 
saÑseyya. TaÑ kiÑ maÒÒasi Sunakkhatta, api nu so puriso tassa purisassa 
suss|seyya, sotaÑ odaheyya, aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhÈpeyya, taÒca purisaÑ 
bhajeyya, tena ca vittiÑ ÈpajjeyyÈti. EvaÑ bhante. Evameva kho 
Sunakkhatta ÔhÈnametaÑ vijjati, yaÑ idhekacco purisapuggalo 
lokÈmisÈdhimutto assa, lokÈmisÈdhimuttassa kho Sunakkhatta 
purisapuggalassa tappatir|pÊ ceva kathÈ saÓÔhÈti, tadanudhammaÒca 
anuvitakketi anuvicÈreti, taÒca purisaÑ bhajati, tena ca vittiÑ Èpajjati. 
ŒneÒjapaÔisaÑyuttÈya ca pana kathÈya kacchamÈnÈya na suss|sati, na sotaÑ 
odahati, na aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhÈpeti, na ca taÑ purisaÑ bhajati, na ca tena 
vittiÑ Èpajjati. So evamassa veditabbo “ÈneÒjasaÑyojanena hi kho 
visaÑyutto2 lokÈmisÈdhimutto purisapuggalo”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. UpaÔÔhapeti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  
 2. ŒneÒjasaÑyojanena hi kho visaÑyutto-iti pÈÔho SÊ-SyÈ-KaÑ-I-potthakesu natthi,  
 AÔÔhakathÈsu pana tabbaÓÓanÈ dissatiyeva. 
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 59. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Sunakkhatta vijjati, yaÑ idhekacco 
purisapuggalo ÈneÒjÈdhimutto assa, ÈneÒjÈdhimuttassa kho Sunakkhatta 
purisapuggalassa tappatir|pÊ ceva kathÈ saÓÔhÈti, tadanudhammaÒca 
anuvitakketi anuvicÈreti, taÒca purisaÑ bhajati, tena ca vittiÑ Èpajjati. 
LokÈmisapaÔisaÑyuttÈya ca pana kathÈya kacchamÈnÈya na suss|sati, na 
sotaÑ odahati, na aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhÈpeti, na ca taÑ purisaÑ bhajati, na ca 
tena vittiÑ Èpajjati. SeyyathÈpi Sunakkhatta paÓÉupalÈso bandhanÈ pavutto 
abhabbo haritattÈya. Evameva kho Sunakkhatta ÈneÒjÈdhimuttassa 
purisapuggalassa ye lokÈmisasaÑyojane, se pavutte. So evamassa veditabbo 
“lokÈmisasaÑyojanena hi kho visaÑyutto ÈneÒjÈdhimutto purisapuggalo”ti.  
 
 60. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Sunakkhatta vijjati, yaÑ idhekacco 
purisapuggalo ÈkiÒcaÒÒÈyatanÈdhimutto assa, ÈkiÒcaÒÒÈyatanÈdhimuttassa 
kho Sunakkhatta purisapuggalassa tappatir|pÊ ceva kathÈ saÓÔhÈti, 
tadanudhammaÒca anuvitakketi anuvicÈreti, taÒca purisaÑ bhajati, tena ca 
vittiÑ Èpajjati. ŒneÒjapaÔisaÑyuttÈya ca pana kathÈya kacchamÈnÈya na 
suss|sati, na sotaÑ odahati, na aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhÈpeti, na ca taÑ purisaÑ 
bhajati, na ca tena vittiÑ Èpajjati. SeyyathÈpi Sunakkhatta puthusilÈ 
dvedhÈbhinnÈ appaÔisandhikÈ hoti. Evameva kho Sunakkhatta 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanÈdhimuttassa purisapuggalassa ye ÈneÒjasaÑyojane, se 
bhinne. So evamassa veditabbo “ÈneÒjasaÑyojanena hi kho visaÑyutto 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanÈdhimutto purisapuggalo”ti.  
 
 61. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Sunakkhatta vijjati, yaÑ idhekacco 
purisapuggalo nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanÈdhimutto assa, 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanÈdhimuttassa kho Sunakkhatta purisapuggalassa 
tappatir|pÊ ceva kathÈ saÓÔhÈti, tadanudhammaÒca anuvitakketi anuvicÈreti, 
taÒca purisaÑ bhajati, tena ca vittiÑ Èpajjati. 
ŒkiÒcaÒÒÈyatanapaÔisaÑyuttÈya ca pana kathÈya kacchamÈnÈya na 
suss|sati, na sotaÑ odahati, na aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhÈpeti, na ca taÑ purisaÑ 
bhajati, na ca tena vittiÑ Èpajjati. SeyyathÈpi Sunakkhatta puriso 
manuÒÒabhojanaÑ bhuttÈvÊ chaÉÉeyya1. TaÑ kiÑ maÒÒasi Sunakkhatta,  
______________________________________________________________
 1. Chaddeyya (?) 
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api nu tassa purisassa tasmiÑ bhatte1 puna bhottukamyatÈ assÈti. No hetaÑ 
bhante. TaÑ kissa hetu, aduÑ hi bhante bhattaÑ2 paÔik|lasammatanti. 
Evameva kho Sunakkhatta nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanÈdhimuttassa 
purisapuggalassa ye ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÑyojane, se vante. So evamassa 
veditabbo “ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÑyojanena hi kho visaÑyutto 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanÈdhimutto purisapuggalo”ti.  
 
 62. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Sunakkhatta vijjati, yaÑ idhekacco 
purisapuggalo sammÈ nibbÈnÈdhimutto assa, sammÈ nibbÈnÈdhimuttassa 
kho Sunakkhatta purisapuggalassa tappatir|pÊ ceva kathÈ saÓÔhÈti, 
tadanudhammaÒca anuvitakketi anuvicÈreti, taÒca purisaÑ bhajati, tena ca 
vittiÑ Èpajjati. NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanapaÔisaÑyuttÈya ca pana kathÈya 
kacchamÈnÈya na suss|sati, na sotaÑ odahati, na aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhÈpeti, na 
ca taÑ purisaÑ bhajati, na ca tena vittiÑ Èpajjati. SeyyathÈpi Sunakkhatta 
tÈlo mattakacchinno abhabbo puna viruÄhiyÈ. Evameva kho Sunakkhatta 
sammÈ nibbÈnÈdhimuttassa purisapuggalassa ye 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÑyojane, se ucchinnam|le tÈlÈvatthukate 
anabhÈvaÑkate3 ÈyatiÑ anuppÈdadhamme. So evamassa veditabbo  
“NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÑyojanena hi kho visaÑyutto sammÈ 
nibbÈnÈdhimutto purisapuggalo”ti.  
 
 63. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Sunakkhatta vijjati, yaÑ idhekaccassa 
bhikkhuno evamassa “taÓhÈ kho sallaÑ samaÓena vuttaÑ, avijjÈvisadoso 
chandarÈgabyÈpÈdena ruppati, taÑ me taÓhÈsallaÑ pahÊnaÑ, apanÊto 
avijjÈvisadoso, sammÈ nibbÈnÈdhimuttohamasmÊ”ti, evaÑmÈni4 assa 
atathaÑ samÈnaÑ5. So yÈni sammÈ nibbÈnÈdhimuttassa asappÈyÈni, tÈni 
anuyuÒjeyya, asappÈyaÑ cakkhunÈ r|padassanaÑ anuyuÒjeyya, asappÈyaÑ 
sotena saddaÑ anuyuÒjeyya, asappÈyaÑ ghÈnena gandhaÑ anuyuÒjeyya, 
asappÈyaÑ jivhÈya rasaÑ anuyuÒjeyya, asappÈyaÑ kÈyena phoÔÔhabbaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Vante (Ka-SÊ), bhutte (Ka-SÊ, Ka) 2. VantaÑ (SÊ)  
 3. AnabhÈvakate (SÊ, I), anabhÈva~gate (SyÈ, KaÑ) 
 4. EvaÑmÈnÊ (SÊ, I, Ka), evamÈdi (SyÈ, KaÑ) 
 5. AtthaÑ samÈnaÑ (SyÈ, KaÑ, I), atthasamÈnaÑ (SÊ)  
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anuyuÒjeyya, asappÈyaÑ manasÈ dhammaÑ anuyuÒjeyya. Tassa asappÈyaÑ 
cakkhunÈ r|padassanaÑ anuyuttassa, asappÈyaÑ sotena saddaÑ 
anuyuttassa, asappÈyaÑ ghÈnena gandhaÑ anuyuttassa, asappÈyaÑ jivhÈya 
rasaÑ anuyuttassa, asappÈyaÑ kÈyena phoÔÔhabbaÑ anuyuttassa, asappÈyaÑ 
manasÈ dhammaÑ anuyuttassa rÈgo cittaÑ anuddhaÑseyya, so 
rÈgÈnuddhaÑsitena cittena maraÓaÑ vÈ nigaccheyya maraÓamattaÑ vÈ 
dukkhaÑ.  

  SeyyathÈpi Sunakkhatta puriso sallena viddho assa savisena 
gÈÄh|palepanena. Tassa mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ bhisakkaÑ sallakattaÑ 
upaÔÔhÈpeyyuÑ, tassa so bhisakko sallakatto satthena vaÓamukhaÑ 
parikanteyya, satthena vaÓamukhaÑ parikantitvÈ esaniyÈ sallaÑ eseyya, 
esaniyÈ sallaÑ esitvÈ sallaÑ abbuheyya, apaneyya visadosaÑ sa-upÈdisesaÑ 
sa-upÈdisesoti1 jÈnamÈno. So evaÑ vadeyya “ambho purisa ubbhataÑ kho 
te sallaÑ, apanÊto visadoso sa-upÈdiseso2, analaÒca te antarÈyÈya, sappÈyÈni 
ceva bhojanÈni bhuÒjeyyÈsi, mÈ te asappÈyÈni bhojanÈni bhuÒjato vaÓo 
assÈvÊ assa. KÈlena kÈlaÑ ca vaÓaÑ dhoveyyÈsi, kÈlena kÈlaÑ vaÓamukhaÑ 
ÈlimpeyyÈsi, mÈ te na kÈlena kÈlaÑ vaÓaÑ dhovato na kÈlena kÈlaÑ 
vaÓamukhaÑ Èlimpato pubbalohitaÑ vaÓamukhaÑ pariyonandhi. MÈ ca 
vÈtÈtape cÈrittaÑ anuyuÒji, mÈ te vÈtÈtape cÈrittaÑ anuyuttassa rajos|kaÑ 
vaÓamukhaÑ anuddhaÑsesi. VaÓÈnurakkhÊ ca ambho purisa vihareyyÈsi 
vaÓasÈropÊ”ti3. Tassa evamassa “ubbhataÑ kho me sallaÑ, apanÊto visadoso 
anupÈdiseso, analaÒca me antarÈyÈyÈ”ti. So asappÈyÈni ceva bhojanÈni 
bhuÒjeyya, tassa asappÈyÈni bhojanÈni bhuÒjato vaÓo assÈvÊ assa. Na ca 
kÈlena kÈlaÑ vaÓaÑ dhoveyya, na ca kÈlena kÈlaÑ vaÓamukhaÑ 
Èlimpeyya, tassa na kÈlena kÈlaÑ vaÓaÑ dhovato na kÈlena kÈlaÑ 
vaÓamukhaÑ Èlimpato pubbalohitaÑ vaÓamukhaÑ pariyonandheyya. 
VÈtÈtape ca cÈrittaÑ anuyuÒjeyya, tassa vÈtÈtape cÈrittaÑ anuyuttassa 
rajos|kaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. AnupÈdisesoti (sabbattha) ayaÑ hi TathÈgatassa visayo.  
 2. AnupÈdiseso (sabbattha) ayampi TathÈgatassa visayo.  
 3. VaÓassÈropÊti (Ka) vaÓa + saÑ + ropÊ = vaÓasÈropÊ-iti padavibhÈgo. 
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vaÓamukhaÑ anuddhaÑseyya. Na ca vaÓÈnurakkhÊ vihareyya na 
vaÓasÈropÊ. Tassa imissÈ ca asappÈyakiriyÈya asuci visadoso, apanÊto sa-
upÈdiseso, tadubhayena vaÓo puthutthaÑ gaccheyya, so puthuttaÑ gatena 
vaÓena maraÓaÑ vÈ nigaccheyya maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ.  

 Evameva kho Sunakkhatta ÔhÈnametaÑ vijjati, yaÑ idhekaccassa 
bhikkhuno evamassa “taÓhÈ kho sallaÑ samaÓena vuttaÑ, avijjÈvisadoso 
chandarÈgabyÈpÈdena ruppati, taÑ me taÓhÈsallaÑ pahÊnaÑ, apanÊto 
avijjÈvisadoso, sammÈ nibbÈnÈdhimuttohamasmÊ”ti, evaÑmÈni assa atathaÑ 
samÈnaÑ. So yÈni sammÈ nibbÈnidhimuttassa asappÈyÈni, tÈni anuyuÒjeyya, 
asappÈyaÑ cakkhunÈ r|padassanaÑ anuyuÒjeyya, asappÈyaÑ sotena saddaÑ 
anuyuÒjeyya, asappÈyaÑ ghÈnena gandhaÑ anuyuÒjeyya, asappÈyaÑ 
jivhÈya rasaÑ anuyuÒjeyya, asappÈyaÑ kÈyena phoÔÔhabbaÑ anuyuÒjeyya, 
asappÈyaÑ manasÈ dhammaÑ anuyuÒjeyya. Tassa asappÈyaÑ cakkhunÈ 
r|padassanaÑ anuyuttassa, asappÈyaÑ sotena saddaÑ anuyuttassa, 
asappÈyaÑ ghÈnena gandhaÑ anuyuttassa, asappÈyaÑ jivhÈya rasaÑ 
anuyuttassa, asappÈyaÑ kÈyena phoÔÔhabbaÑ anuyuttassa, asappÈyaÑ 
manasÈ dhammaÑ anuyuttassa rÈgo cittaÑ anuddhaÑseyya, so 
rÈgÈnuddhaÑsitena cittena maraÓaÑ vÈ nigaccheyya maraÓamattaÑ vÈ 
dukkhaÑ. MaraÓaÑ hetaÑ Sunakkhatta ariyassa vinaye, yo sikkhaÑ 
paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati. MaraÓamattaÑ hetaÑ Sunakkhatta dukkhaÑ, 
yaÑ aÒÒataraÑ saÑkiliÔÔhaÑ ÈpattiÑ Èpajjati.  
 
 64. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Sunakkhatta vijjati, yaÑ idhekaccassa 
bhikkhuno evamassa “taÓhÈ kho sallaÑ samaÓena vuttaÑ, avijjÈvisadoso 
chandarÈgabyÈpÈdena ruppati, taÑ me taÓhÈsallaÑ pahÊnaÑ, apanÊto 
avijjÈvisadoso, sammÈ nibbÈnÈdhimuttohamasmÊ”ti sammÈ 
nibbÈnÈdhimuttasseva sato. So yÈni sammÈ nibbÈnÈdhimuttassa asappÈyÈni 
tÈni nÈnuyuÒjeyya, asappÈyaÑ cakkhunÈ r|padassanaÑ nÈnuyuÒjeyya, 
asappÈyaÑ sotena saddaÑ nÈnuyuÒjeyya, asappÈyaÑ ghÈnena gandhaÑ 
nÈnuyuÒjeyya, asappÈyaÑ jivhÈya rasaÑ nÈnuyuÒjeyya, asappÈyaÑ kÈyena 
phoÔÔhabbaÑ nÈnuyuÒjeyya, asappÈyaÑ manasÈ dhammaÑ nÈnuyuÒjeyya. 
Tassa asappÈyaÑ cakkhunÈ r|padassanaÑ nÈnuyuttassa, asappÈyaÑ sotena 
saddaÑ nÈnuyuttassa, asappÈyaÑ ghÈnena gandhaÑ nÈnuyuttassa, 
asappÈyaÑ jivhÈya rasaÑ nÈnuyuttassa,  
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asappÈyaÑ kÈyena phoÔÔhabbaÑ nÈnuyuttassa, asappÈyaÑ manasÈ 
dhammaÑ nÈnuyuttassa rÈgo cittaÑ nÈnuddhaÑseyya, so na 
rÈgÈnuddhaÑsitena cittena neva maraÓaÑ vÈ nigaccheyya na maraÓamattaÑ 
vÈ dukkhaÑ.  

 SeyyathÈpi Sunakkhatta puriso sallena viddho assa savisena 
gÈÄh|palepanena. Tassa mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ bhisakkaÑ sallakattaÑ 
upaÔÔhÈpeyyuÑ, tassa so bhisakko sallakatto satthena vaÓamukhaÑ 
parikanteyya, satthena vaÓamukhaÑ parikantitvÈ esaniyÈ sallaÑ eseyya, 
esaniyÈ sallaÑ esitvÈ sallaÑ abbuheyya, apaneyya visadosaÑ anupÈdisesaÑ 
anupÈdisesoti jÈnamÈno. So evaÑ vadeyya “ambho purisa ubbhataÑ kho te 
sallaÑ, apanÊto visadoso anupÈdiseso, analaÒca te antarÈyÈya, sappÈyÈni 
ceva bhojanÈni bhuÒjeyyÈsi, mÈ te asappÈyÈni bhojanÈni bhuÒjato vaÓo 
assÈvÊ assa. KÈlena kÈlaÑ ca vaÓaÑ dhoveyyÈsi, kÈlena kÈlaÑ vaÓamukhaÑ 
ÈlimpeyyÈsi, mÈ te na kÈlena kÈlaÑ vaÓaÑ dhovato na kÈlena kÈlaÑ 
vaÓamukhaÑ Èlimpato pubbalohitaÑ vaÓamukhaÑ pariyonandhi. MÈ ca 
vÈtÈtape cÈrittaÑ anuyuÒji, mÈ te vÈtÈtape cÈrittaÑ anuyuttassa rajos|kaÑ 
vaÓamukhaÑ anuddhaÑsesi. VaÓÈnurakkhÊ ca ambho purisa vihareyyÈsi 
vaÓasÈropÊ”ti. Tassa evamassa “ubbhataÑ kho me sallaÑ, apanÊto visadoso 
anupÈdiseso, analaÒca me antarÈyÈyÈ”ti. So sappÈyÈni ceva bhojanÈni 
bhuÒjeyya, tassa sappÈyÈni bhojanÈni bhuÒjato vaÓo na assÈvÊ assa. KÈlena 
kÈlaÑ ca vaÓaÑ dhoveyya, kÈlena kÈlaÑ vaÓaÑmukhaÑ Èlimpeyya, tassa 
kÈlena kÈlaÑ vaÓaÑ dhovato kÈlena kÈlaÑ vaÓamukhaÑ Èlimpato na 
pubbalohitaÑ vaÓamukhaÑ pariyonandheyya. Na ca vÈtÈtape cÈrittaÑ 
anuyuÒjeyya, tassa vÈtÈtape cÈrittaÑ ananuyuttassa rajos|kaÑ vaÓamukhaÑ 
nÈnuddhaÑseyya. VaÓÈnurakkhÊ ca vihareyya vaÓasÈropÊ. Tassa imissÈ ca 
sappÈyakiriyÈya asu ca1 visadoso apanÊto anupÈdiseso. Tadubhayena vaÓo 
viruheyya, so ruÄhena vaÓena saÒchavinÈ neva maraÓaÑ vÈ nigaccheyya na 
maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Asuci (sabbattha) socÈti tabbaÓÓanÈ manasikÈtabbÈ. 
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 Evameva kho Sunakkhatta ÔhÈnametaÑ vijjati, yaÑ idhekaccassa 
bhikkhuno evamassa “taÓhÈ kho sallaÑ samaÓena vuttaÑ, avijjÈvisadoso 
chandarÈgabyÈpÈdena ruppati, taÑ me taÓhÈsallaÑ pahÊnaÑ, apanÊto 
avijjÈvisadoso, sammÈ nibbÈnÈdhimuttohamasmÊ”ti sammÈ 
nibbÈnÈdhimuttasseva sato. So yÈni sammÈ nibbÈnÈdhimuttassa asappÈyÈni, 
tÈni nÈnuyuÒjeyya, asappÈyaÑ cakkhunÈ r|padassanaÑ nÈnuyuÒjeyya, 
asappÈyaÑ sotena saddaÑ nÈnuyuÒjeyya, asappÈyaÑ ghÈnena gandhaÑ 
nÈnuyuÒjeyya, asappÈyaÑ jivhÈya rasaÑ nÈnuyuÒjeyya, asappÈyaÑ kÈyena 
phoÔÔhabbaÑ nÈnuyuÒjeyya, asappÈyaÑ manasÈ dhammaÑ nÈnuyuÒjeyya, 
tassa asappÈyaÑ cakkhunÈ r|padassanaÑ nÈnuyuttassa, asappÈyaÑ sotena 
saddaÑ nÈnuyuttassa, asappÈyaÑ ghÈnena gandhaÑ nÈnuyuttassa, 
asappÈyaÑ jivhÈya rasaÑ nÈnuyuttassa, asappÈyaÑ kÈyena phoÔÔhabbaÑ 
nÈnuyuttassa, asappÈyaÑ manasÈ dhammaÑ nÈnuyuttassa rÈgo cittaÑ 
nÈnuddhaÑseyya, so na rÈgÈnuddhaÑsitena cittena neva maraÓaÑ vÈ 
nigaccheyya na maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ.  
 
 65. UpamÈ kho me ayaÑ Sunakkhatta katÈ atthassa viÒÒÈpanÈya, 
ayaÑyevettha attho. VaÓoti kho Sunakkhatta channetaÑ ajjhattikÈnaÑ 
ÈyatanÈnaÑ adhivacanaÑ. Visadosoti kho Sunakkhatta avijjÈyetaÑ 
adhivacanaÑ. Sallanti kho Sunakkhatta taÓhÈyetaÑ adhivacanaÑ. EsanÊti 
kho Sunakkhatta satiyÈyetaÑ adhivacanaÑ. Satthanti kho Sunakkhatta 
ariyÈyetaÑ paÒÒÈya adhivacanaÑ. Bhisakko sallakattoti kho Sunakkhatta 
TathÈgatassetaÑ adhivacanaÑ Arahato SammÈsambuddhassa.  

 So vata Sunakkhatta bhikkhu chasu phassÈyatanesu saÑvutakÈrÊ 
“upadhi dukkhassa m|lan”ti iti viditvÈ nirupadhi upadhisa~khaye vimutto 
upadhismiÑ vÈ kÈyaÑ upasaÑharissati cittaÑ vÈ uppÈdessatÊti netaÑ 
ÔhÈnaÑ vijjati. SeyyathÈpi Sunakkhatta ÈpÈnÊyakaÑso vaÓÓasampanno 
gandhasampanno rasasampanno, so ca kho visena saÑsaÔÔho. Atha puriso 
Ègaccheyya jÊvitukÈmo amaritukÈmo SukhakÈmo dukkhapaÔik|lo. TaÑ kiÑ 
maÒÒasi Sunakkhatta, api nu so puriso amuÑ ÈpÈnÊyakaÑsaÑ piveyya, yaÑ 
jaÒÒÈ “imÈhaÑ pivitvÈ maraÓaÑ vÈ nigacchÈmi maraÓamattaÑ vÈ 
dukkhan”ti. No hetaÑ bhante. Evameva kho Sunakkhatta so vata bhikkhu 
chasu phassÈyatanesu saÑvutakÈrÊ “upadhi dukkhassa m|lan”ti iti viditvÈ 
nirupadhi upadhisa~khaye
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vimutto upadhismiÑ vÈ kÈyaÑ upasaÑharissati cittaÑ vÈ uppÈdessatÊti 
netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. SeyyathÈpi Sunakkhatta ÈsÊviso1 ghoraviso. Atha 
puriso Ègaccheyya jÊvitukÈmo amaritukÈmo sukhakÈmo dukkhapaÔik|lo. 
TaÑ kiÑ maÒÒasi Sunakkhatta, api nu so puriso amussa ÈsÊvisassa 
ghoravisassa hatthaÑ vÈ a~guÔÔhaÑ vÈ dajjÈ2 yaÑ jaÒÒÈ “iminÈhaÑ daÔÔho 
maraÓaÑ vÈ nigacchÈmi maraÓamattaÑ vÈ dukkhan”ti. No hetaÑ bhante. 
Evameva kho Sunakkhatta so vata bhikkhu chasu phassÈyatanesu 
saÑvutakÈrÊ “upadhi dukkhassa m|lan”ti iti viditvÈ nirupadhi 
upadhisa~khaye vimutto upadhismiÑ vÈ kÈyaÑ upasaÑharissati cittaÑ vÈ 
uppÈdessatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti.  

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano Sunakkhatto Licchaviputto Bhagavato 
bhÈsitaÑ abhinandÊti.  
 

SunakkhattasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÒcamaÑ.  
_____  

 
6. ŒneÒjasappÈyasutta 

 66. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Kur|su viharati 
KammÈsadhammaÑ nÈma Kur|naÑ nigamo. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| 
Èmantesi “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. 
BhagavÈ etadavoca–aniccÈ bhikkhave kÈmÈ tucchÈ musÈ mosadhammÈ. 
MÈyÈkatame taÑ bhikkhave bÈlalÈpanaÑ. Ye ca diÔÔhadhammikÈ kÈmÈ, ye 
ca samparÈyikÈ kÈmÈ, yÈ ca diÔÔhadhammikÈ kÈmasaÒÒÈ, yÈ ca samparÈyikÈ 
kÈmasaÒÒÈ, ubhayametaÑ mÈradheyyaÑ, mÈrassesa3 visayo, mÈrassesa 
nivÈpo, mÈrassesa gocaro. Etthete pÈpakÈ akusalÈ mÈnasÈ abhijjhÈpi 
byÈpÈdÈpi sÈrambhÈpi saÑvattanti, teva ariyasÈvakassa idhamanusikkhato 
antarÈyÈya sambhavanti. Tatra bhikkhave ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “ye 
ca diÔÔhadhammikÈ kÈmÈ, ye ca samparÈyikÈ kÈmÈ, yÈ ca diÔÔhadhammikÈ 
kÈmasaÒÒÈ, yÈ ca samparÈyikÈ kÈmasaÒÒÈ, ubhayametaÑ mÈradheyyaÑ, 
mÈrassesa visayo, mÈrassesa nivÈpo, mÈrassesa gocaro. 
______________________________________________________________ 
 1. Œsiviso (Ka) 2. YuÒjeyya (Ka) 3. MÈrasseva (Ka) 
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Etthete pÈpakÈ akusalÈ mÈnasÈ abhijjhÈpi byÈpÈdÈpi sÈrambhÈpi 
saÑvattanti, teva ariyasÈvakassa idhamanusikkhato antarÈyÈya sambhavanti. 
YaÑn|nÈhaÑ vipulena mahaggatena cetasÈ vihareyyaÑ abhibhuyya lokaÑ 
adhiÔÔhÈya manasÈ. Vipulena hi me mahaggatena cetasÈ viharato abhibhuyya 
lokaÑ adhiÔÔhÈya manasÈ, ye pÈpakÈ akusalÈ mÈnasÈ abhijjhÈpi byÈpÈdÈpi 
sÈrambhÈpi, te na bhavissanti. TesaÑ pahÈnÈ aparittaÒca me cittaÑ 
bhavissati appamÈÓaÑ subhÈvitan”ti. Tassa evaÑpaÔipannassa 
tabbahulavihÈrino Èyatane cittaÑ pasÊdati, sampasÈde sati etarahi vÈ 
ÈneÒjaÑ samÈpajjati, paÒÒÈya vÈ adhimuccati, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
ÔhÈnametaÑ vijjati, yaÑ taÑsaÑvattanikaÑ viÒÒÈÓaÑ assa ÈneÒj|pagaÑ. 
AyaÑ bhikkhave paÔhamÈ ÈneÒjasappÈyÈ paÔipadÈ akkhÈyati.  
 
 67. Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “ye ca 
diÔÔhadhammikÈ kÈmÈ, ye ca samparÈyikÈ kÈmÈ, yÈ ca diÔÔhadhammikÈ 
kÈmasaÒÒÈ, yÈ ca samparÈyikÈ kÈmasaÒÒÈ, yaÑ kiÒci r|paÑ (sabbaÑ 
r|paÑ) cattÈri ca mahÈbh|tÈni catunnaÒca mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈyar|pan”ti. 
Tassa evaÑpaÔinnassa tabbahulavihÈrino Èyatane cittaÑ pasÊdati, sampasÈde 
sati etarahi vÈ ÈneÒjaÑ samÈpajjati, paÒÒÈya vÈ adhimuccati, kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ ÔhÈnametaÑ vijjati, yaÑ taÑsaÑvattanikaÑ viÒÒÈÓaÑ assa 
ÈneÒj|pagaÑ. AyaÑ bhikkhave dutiyÈ ÈneÒjasappÈyÈ paÔipadÈ akkhÈyati.  

 Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “ye ca 
diÔÔhadhammikÈ kÈmÈ, ye ca samparÈyikÈ kÈmÈ, yÈ ca diÔÔhadhammikÈ 
kÈmasaÒÒÈ, yÈ ca samparÈyikÈ kÈmasaÒÒÈ, ye ca diÔÔhadhammikÈ r|pÈ, ye 
ca samparÈyikÈ r|pÈ, yÈ ca diÔÔhadhammikÈ r|pasaÒÒÈ, yÈ ca samparÈyikÈ 
r|pasaÒÒÈ, ubhayametaÑ aniccaÑ, yadaniccaÑ, taÑ nÈlaÑ abhinandituÑ 
nÈlaÑ abhivadituÑ nÈlaÑ ajjhositun”ti. Tassa evaÑpaÔipannassa 
tabbahulavihÈrino Èyatane cittaÑ pasÊdati, sampasÈde sati etarahi vÈ 
ÈneÒjaÑ samÈpajjati, paÒÒÈya vÈ adhimuccati. KÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ ÔhÈnametaÑ vijjati, yaÑ taÑsaÑvattanikaÑ viÒÒÈÓaÑ assa 
ÈneÒj|pagaÑ. AyaÑ bhikkhave tatiyÈ ÈneÒjasappÈyÈ paÔipadÈ akkhÈyati.  
______________________________________________________________  
 (  ) Natthi SÊ-I-potthakesu 
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 68. Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “ye ca 
diÔÔhadhammikÈ kÈmÈ, ye ca samparÈyikÈ kÈmÈ, yÈ ca diÔÔhadhammikÈ 
kÈmasaÒÒÈ, yÈ ca samparÈyikÈ kÈmasaÒÒÈ, ye ca diÔÔhadhammikÈ r|pÈ, ye 
ca samparÈyikÈ r|pÈ, yÈ ca diÔÔhadhammikÈ r|pasaÒÒÈ, yÈ ca samparÈyikÈ 
r|pasaÒÒÈ, yÈ ca ÈneÒjasaÒÒÈ, sabbÈ saÒÒÈ, yatthetÈ aparisesÈ nirujjhanti. 
EtaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ, yadidaÑ ÈkiÒcaÒÒÈyatanan”ti. Tassa 
evaÑpaÔipannassa tabbahulavihÈrino Èyatane cittaÑ pasÊdati, sampasÈde sati 
etarahi vÈ ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samÈpajjati, paÒÒÈya vÈ adhimuccati, kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ ÔhÈnametaÑ vijjati, yaÑ taÑsaÑvattanikaÑ viÒÒÈÓaÑ 
assa ÈkiÒcaÒÒÈyatan|pagaÑ. AyaÑ bhikkhave paÔhamÈ 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasappÈyÈ paÔipadÈ akkhÈyati. 
 
 69. Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako araÒÒagato vÈ 
rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ iti paÔisaÒcikkhati “suÒÒamidaÑ attena 
vÈ attaniyena vÈ”ti. Tassa evaÑpaÔipannassa tabbahulavihÈrino Èyatane 
cittaÑ pasÊdati, sampasÈde sati etarahi vÈ ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samÈpajjati. 
PaÒÒÈya vÈ adhimuccati, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ ÔhÈnametaÑ vijjati, 
yaÑ taÑsaÑvattanikaÑ viÒÒÈÓaÑ assa ÈkiÒcaÒÒÈyatan|pagaÑ. AyaÑ 
bhikkhave dutiyÈ ÈkiÒcaÒÒÈyatanasappÈyÈ paÔipadÈ akkhÈyati.  
 
 70. Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “nÈhaÑ 
kvacani1 kassaci kiÒcanatasmiÑ2, na ca mama kvacani kismiÒci kiÒcanaÑ 
natthÊ”ti. Tassa evaÑpaÔipannassa tabbahulavihÈrino Èyatane cittaÑ pasÊdati, 
sampasÈde sati etarahi vÈ ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samÈpajjati, paÒÒÈya vÈ 
adhimuccati, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ ÔhÈnametaÑ vijjati, yaÑ 
taÑsaÑvattanikaÑ viÒÒÈÓaÑ assa ÈkiÒcaÒÒÈyatan|pagaÑ. AyaÑ bhikkhave 
tatiyÈ ÈkiÒcaÒÒÈyatanasappÈyÈ paÔipadÈ akkhÈyati.   

 Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “ye ca 
diÔÔhadhammikÈ kÈmÈ, ye ca samparÈyikÈ kÈmÈ, yÈ ca diÔÔhadhammikÈ 
kÈmasaÒÒÈ, yÈ ca samparÈyikÈ kÈmasaÒÒÈ, ye ca diÔÔhadhammikÈ r|pÈ, ye 
ca samparÈyikÈ r|pÈ, yÈ ca diÔÔhadhammikÈ r|pasaÒÒÈ, yÈ ca samparÈyikÈ  
______________________________________________________________ 
 1. Kvacini (SyÈ, KaÑ, SÊ-®Ôha) 2. KiÒcanatasmi (?) 
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r|pasaÒÒÈ, yÈ ca ÈneÒjasaÒÒÈ, yÈ ca ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÈ, sabbÈ saÒÒÈ, 
yatthetÈ aparisesÈ nirujjhanti. EtaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ yadidaÑ 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanan”ti. Tassa evaÑpaÔipannassa tabbahulavihÈrino 
Èyatane cittaÑ pasÊdati, sampasÈde sati etarahi vÈ 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samÈpajjati, paÒÒÈya vÈ adhimuccati, kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ ÔhÈnametaÑ vijjati, yaÑ taÑsaÑvattanikaÑ viÒÒÈÓaÑ 
assa nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatan|pagaÑ. AyaÑ bhikkhave 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasappÈyÈ paÔipadÈ akkhÈyatÊti.  
 
 71. EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “idha bhante 
bhikkhu evaÑ paÔipanno hoti ‘no cassa no ca me siyÈ na bhavissati na me 
bhavissati yadatthi yaÑ bh|taÑ, taÑ pajahÈmÊ’ti evaÑ upekkhaÑ 
paÔilabhati. ParinibbÈyeyya nu kho so bhante bhikkhu na vÈ 
parinibbÈyeyyÈ”ti. Apetthekacco Œnanda bhikkhu parinibbÈyeyya, 
apetthekacco bhikkhu na parinibbÈyeyyÈti. Ko nu kho bhante hetu ko 
paccayo, yenapetthekacco bhikkhu parinibbÈyeyya, apetthekacco bhikkhu na 
parinibbÈyeyyÈti. IdhÈnanda bhikkhu evaÑ paÔipanno hoti “no cassa no ca 
me siyÈ na bhavissati na me bhavissati yadatthi yaÑ bh|taÑ, taÑ 
pajahÈmÊ”ti evaÑ upekkhaÑ paÔilabhati, so taÑ upekkhaÑ abhinandati 
abhivadati ajjhosÈya tiÔÔhati, tassa taÑ upekkhaÑ abhinandato abhivadato 
ajjhosÈya tiÔÔhato tannissitaÑ hoti viÒÒÈÓaÑ, tadupÈdÈnaÑ, sa-upÈdÈno 
Œnanda bhikkhu na parinibbÈyatÊti. KahaÑ pana so bhante bhikkhu 
upÈdiyamÈno upÈdiyatÊti. NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ ŒnandÈti. 
UpÈdÈnaseÔÔhaÑ kira so bhante bhikkhu upÈdiyamÈno upÈdiyatÊti. 
UpÈdÈnaseÔÔhaÑ hi so Œnanda bhikkhu upÈdiyamÈno upÈdiyati, 
upÈdÈnaseÔÔhaÑ hetaÑ Œnanda yadidaÑ nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ.  
 
 72. IdhÈnanda bhikkhu evaÑ paÔipanno hoti “no cassa no ca me siyÈ na 
bhavissati na me bhavissati yadatthi yaÑ bh|taÑ, taÑ pajahÈmÊ”ti evaÑ 
upekkhaÑ paÔilabhati, so taÑ upekkhaÑ nÈbhinandati nÈbhivadati na 
ajjhosÈya tiÔÔhati, tassa taÑ upekkhaÑ anabhinandato anabhivadato 
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anajjhosÈya tiÔÔhato na tannissitaÑ hoti viÒÒÈÓaÑ na tadupÈdÈnaÑ, 
anupÈdÈno Œnanda bhikkhu parinibbÈyatÊti.  
 
 73. AcchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, nissÈya kira no bhante 
BhagavatÈ oghassa nittharaÓÈ akkhÈtÈ. Katamo pana bhante ariyo 
vimokkhoti. IdhÈnanda bhikkhu ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “ye ca 
diÔÔhadhammikÈ kÈmÈ, ye ca samparÈyikÈ kÈmÈ, yÈ ca diÔÔhadhammikÈ 
kÈmasaÒÒÈ, yÈ ca samparÈyikÈ kÈmasaÒÒÈ, ye ca diÔÔhadhammikÈ r|pÈ, ye 
ca samparÈyikÈ r|pÈ, yÈ ca diÔÔhadhammikÈ r|pasaÒÒÈ, yÈ ca samparÈyikÈ 
r|pasaÒÒÈ, yÈ ca ÈneÒjasaÒÒÈ, yÈ ca ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÈ, yÈ ca 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÈ, esa sakkÈyo, yÈvatÈ sakkÈyo. EtaÑ amataÑ 
yadidaÑ anupÈdÈ cittassa vimokkho. Iti kho Œnanda desitÈ mayÈ 
ÈneÒjasappÈyÈ paÔipadÈ, desitÈ ÈkiÒcaÒÒÈyatanasappÈyÈ paÔipadÈ, desitÈ 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasappÈyÈ paÔipadÈ, desitÈ nissÈya nissÈya oghassa 
nittharaÓÈ, desito ariyo vimokkho. YaÑ kho Œnanda satthÈrÈ karaÓÊyaÑ 
sÈvakÈnaÑ hitesinÈ anukampakena anukampaÑ upÈdÈya, kataÑ vo taÑ 
mayÈ. EtÈni Œnanda rukkham|lÈni etÈni suÒÒÈgÈrÈni, jhÈyathÈnanda mÈ 
pamÈdattha, mÈ pacchÈ vippaÔisÈrino ahuvattha. AyaÑ vo amhÈkaÑ 
anusÈsanÊti.  

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ Œnando Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 

ŒneÒjasappÈyasuttaÑ niÔÔhitaÑ chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. GaÓakamoggallÈnasutta 

 74. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
PubbÈrÈme MigÈramÈtupÈsÈde. Atha kho GaÓakamoggallÈno1 brÈhmaÓo 
yena BhagavÈ tenupa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ 
______________________________________________________________
 1. GaÓakamoggalÈno (Ka) 
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kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
GaÓakamoggallÈno brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca– 

 SeyyathÈpi bho Gotama imassa MigÈramÈtupÈsÈdassa dissati 
anupubbasikkhÈ anupubbakiriyÈ anupubbapaÔipadÈ yadidaÑ yÈva 
pacchimasopÈnakaÄevarÈ. ImesaÑpi hi bho Gotama brÈhmaÓÈnaÑ dissati 
anupubbasikkhÈ anupubbakiriyÈ anupubbapaÔipadÈ yadidaÑ ajjhene. 
ImesaÑpi hi bho Gotama issÈsÈnaÑ dissati anupubbasikkhÈ anupubbakiriyÈ 
anupubbapaÔipadÈ yadidaÑ issatthe1. AmhÈkaÑpi hi bho Gotama 
gaÓakÈnaÑ gaÓanÈjÊvÈnaÑ dissati anupubbasikkhÈ anupubbakiriyÈ 
anupubbapaÔipadÈ yadidaÑ sa~khÈne. MayaÑ hi bho Gotama antevÈsiÑ 
labhitvÈ paÔhamaÑ evaÑ gaÓÈpema “ekaÑ ekakaÑ, dve dukÈ, tÊÓi tikÈ, 
cattÈri catukkÈ, paÒca paÒcakÈ, cha chakkÈ, satta sattakÈ, aÔÔha aÔÔhakÈ, nava 
navakÈ, dasa dasakÈ”ti. Satampi mayaÑ bho Gotama gaÓÈpema, bhiyyopi 
gaÓÈpema. SakkÈ nu kho bho Gotama imasmimpi dhammavinaye evameva 
anupubbasikkhÈ anupubbakiriyÈ anupubbapaÔipadÈ paÒÒapetunti.  
 
 75. SakkÈ brÈhmaÓa imasmimpi dhammavinaye anupubbasikkhÈ 
anupubbakiriyÈ anupubbapaÔipadÈ paÒÒapetuÑ. SeyyathÈpi brÈhmaÓa 
dakkho assadammako bhaddaÑ assÈjÈnÊyaÑ labhitvÈ paÔhameneva 
mukhÈdhÈne kÈraÓaÑ kÈreti, atha uttariÑ kÈraÓaÑ kÈreti. Evameva kho 
brÈhmaÓa TathÈgato purisadammaÑ labhitvÈ paÔhamaÑ evaÑ vineti “ehi 
tvaÑ bhikkhu sÊlavÈ hohi, pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharÈhi 
ÈcÈragocasampanno, aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhassu 
sikkhÈpades|”ti.  

 Yato kho brÈhmaÓa bhikkhu sÊlavÈ hoti, pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto 
viharati ÈcÈragocarasampanno, aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya 
sikkhati sikkhÈpadesu. TamenaÑ TathÈgato uttariÑ vineti “ehi tvaÑ 
bhikkhu indriyesu guttadvÈro hohi, cakkhunÈ r|paÑ disvÈ mÈ nimittaggÈhÊ 
hohi mÈnubyaÒjanaggÈhÊ, yatvÈdhikaraÓamenaÑ cakkhundriyaÑ 
asaÑvutaÑ viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ 
anvÈssaveyyuÑ, tassa saÑvarÈya paÔipajjÈhi, rakkhÈhi cakkhundriyaÑ, 
cakkhundriye 
______________________________________________________________ 
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saÑvaraÑ ÈpajjÈhi. Sotena saddaÑ sutvÈ -pa-. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ 
-pa-. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ -pa-. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ -pa-. 
ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya mÈ nimittaggÈhÊ hohi mÈnubyaÒjanaggÈhÊ, 
yatvÈdhikaraÓamenaÑ manindriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ 
abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa 
saÑvarÈya paÔipajjÈhi, rakkhÈhi manindriyaÑ, manindriye saÑvaraÑ 
ÈpajjÈhÊ”ti.  

 Yato kho brÈhmaÓa bhikkhu indriyesu guttadvÈro hoti, tamenaÑ 
TathÈgato uttariÑ vineti “ehi tvaÑ bhikkhu bhojane mattaÒÒ| hohi, 
paÔisa~khÈ yoniso ÈhÈraÑ ÈhÈreyyÈsi neva davÈya na madÈya na maÓÉanÈya 
na vibh|sanÈya, yÈvadeva imassa kÈyassa ÔhitiyÈ yÈpanÈya vihiÑs|paratiyÈ 
brahmacariyÈnuggahÈya. Iti purÈÓaÒca vedanaÑ paÔiha~khÈmi, navaÒca 
vedanaÑ na uppÈdessÈmi, yÈtrÈ ca me bhavissati anavajjatÈ ca phÈsuvihÈro 
cÈ”ti.  

 Yato kho brÈhmaÓa bhikkhu bhojane mattaÒÒ| hoti, tamenaÑ 
TathÈgato uttariÑ vineti “ehi tvaÑ bhikkhu jÈgariyaÑ anuyutto viharÈhi, 
divasaÑ ca~kamena nisajjÈya ÈvaraÓÊyehi dhammehi cittaÑ parisodhehi, 
rattiyÈ paÔhamaÑ yÈmaÑ ca~kamena nisajjÈya ÈvaraÓÊyehi dhammehi 
cittaÑ parisodhehi, rattiyÈ majjhimaÑ yÈmaÑ dakkhiÓena passena 
sÊhaseyyaÑ kappeyyÈsi pÈde pÈdaÑ accÈdhÈya sato sampajÈno 
uÔÔhÈnasaÒÒaÑ manasikaritvÈ, rattiyÈ pacchimaÑ yÈmaÑ paccuÔÔhÈya 
ca~kamena nisajjÈya ÈvaraÓÊyehi dhammehi cittaÑ parisodhehÊ”ti.  

 Yato kho brÈhmaÓa bhikkhu jÈgariyaÑ anuyutto hoti, tamenaÑ 
TathÈgato uttariÑ vineti “ehi tvaÑ bhikkhu satisampajaÒÒena samannÈgato 
hoti, abhikkante paÔikkante sampajÈnakÈrÊ, Èlokite vilokite sampajÈnakÈrÊ, 
samiÒjite pasÈrite sampajÈnakÈrÊ, sa~ghÈÔipattacÊvaradhÈraÓe sampajÈnakÈrÊ, 
asite pÊte khÈyite sÈyite sampajÈnakÈrÊ, uccÈrapassÈvakamme 
sampajÈnakÈrÊ, gate Ôhite nisinne sutte jÈgarite bhÈsite tuÓhÊbhÈve 
sampajÈnakÈrÊ”ti.  

 Yato kho brÈhmaÓa bhikkhu satisampajaÒÒena samannÈgato hoti, 
tamenaÑ TathÈgato uttariÑ vineti “ehi tvaÑ bhikkhu vivittaÑ senÈsanaÑ  
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bhajÈhi araÒÒaÑ rukkham|laÑ pabbataÑ kandaraÑ giriguhaÑ susÈnaÑ 
vanapatthaÑ abbhokÈsaÑ palÈlapuÒjan”ti. So vivittaÑ senÈsanaÑ bhajati 
araÒÒaÑ rukkham|laÑ pabbataÑ kandaraÑ giriguhaÑ susÈnaÑ 
vanappatthaÑ abbhokÈsaÑ palÈlapuÒjaÑ, so pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya 
parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, so abhijjhaÑ loke pahÈya vigatÈbhijjhena 
cetasÈ viharati, abhijjhÈya cittaÑ parisodheti. ByÈpÈdapadosaÑ pahÈya 
abyÈpannacitto viharati sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ, byÈpÈdapadosÈ cittaÑ 
parisodheti. ThinamiddhaÑ1 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.  
 
 76. So ime paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya 
dubbalÊkaraÓe vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ 
savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. 
VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. PÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati. Sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati.  

 Ye kho te brÈhmaÓa bhikkh| sekkhÈ2 apattamÈnasÈ anuttaraÑ 
yogakkhemaÑ patthayamÈnÈ viharanti, tesu me ayaÑ evar|pÊ anusÈsanÊ 
hoti. Ye pana te bhikkh| arahanto khÊÓÈsavÈ vusitavanto katakaraÓÊyÈ 
ohitabhÈrÈ anuppattasadatthÈ parikkhÊÓabhavasaÑyojanÈ sammadaÒÒÈ 
vimuttÈ, tesaÑ ime dhammÈ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈya ceva saÑvattanti 
satisampajaÒÒÈya cÈti.  

 EvaÑ vutte GaÓakamoggallÈno brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca 
“kiÑ nu kho bhoto Gotamassa sÈvakÈ bhotÈ Gotamena evaÑ ovadÊyamÈnÈ 
evaÑ anusÈsÊyamÈnÈ sabbe accantaÑ niÔÔhaÑ nibbÈnaÑ ÈrÈdhenti, udÈhu 
ekacce nÈrÈdhentÊ”ti. Appekacce kho brÈhmaÓa mama sÈvakÈ  
______________________________________________________________ 
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mayÈ evaÑ ovadÊmÈnÈ evaÑ anusÈsÊyamÈnÈ accantaÑ niÔÔhaÑ nibbÈnaÑ 
ÈrÈdhenti, ekacce nÈrÈdhentÊti.  

 Ko nu kho bho Gotama hetu ko paccayo, yaÑ tiÔÔhateva nibbÈnaÑ, 
tiÔÔhati nibbÈnagÈmÊ maggo, tiÔÔhati bhavaÑ Gotamo samÈdapetÈ. Atha ca 
pana bhoto Gotamassa sÈvakÈ bhotÈ Gotamena evaÑ ovadÊyamÈnÈ evaÑ 
anusÈsÊyamÈnÈ appekacce accantaÑ niÔÔhaÑ nibbÈnaÑ ÈrÈdhenti, ekacce 
nÈrÈdhentÊti.  
 
 77. Tena hi brÈhmaÓa taÑyevettha paÔipucchissÈmi, yathÈ te khameyya, 
tathÈ naÑ byÈkareyyÈsi. TaÑ kiÑ maÒÒasi brÈhmaÓa, kusalo tvaÑ 
RÈjagahagÈmissa maggassÈti. EvaÑ bho kusalo ahaÑ RÈjagahagÈmissa 
maggassÈti. TaÑ kiÑ maÒÒasi brÈhmaÓa, idha puriso Ègaccheyya 
RÈjagahaÑ gantukÈmo, so taÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadeyya “icchÈmahaÑ 
bhante RÈjagahaÑ gantuÑ, tassa me RÈjagahassa maggaÑ upadisÈ”ti. 
TamenaÑ tvaÑ evaÑ vadeyyÈsi “ehambho1 purisa ayaÑ maggo RÈjagahaÑ 
gacchati, tena muhuttaÑ gaccha, tena muhuttaÑ gantvÈ dakkhissasi amukaÑ 
nÈma gÈmaÑ, tena muhuttaÑ gaccha, tena muhuttaÑ gantvÈ dakkhissasi 
amukaÑ nÈma nigamaÑ, tena muhuttaÑ gaccha, tena muhuttaÑ gantvÈ 
dakkhissasi RÈjagahassa ÈrÈmarÈmaÓeyyakaÑ vanarÈmaÓeyyakaÑ 
bh|mirÈmaÓeyyakaÑ pokkharaÓÊrÈmaÓeyyakan”ti. So tayÈ evaÑ 
ovadÊyamÈno evaÑ anusÈsÊyamÈno ummaggaÑ gahetvÈ pacchÈmukho 
gaccheyya. Atha dutiyo puriso Ègaccheyya RÈjagahaÑ gantukÈmo, so taÑ 
upasa~kamitvÈ evaÑ vadeyya “icchÈmahaÑ bhante RÈjagahaÑ gantuÑ, 
tassa me RÈjagahassa maggaÑ upadisÈ”ti. TamenaÑ tvaÑ evaÑ vadeyyÈsi 
“ehambho purisa ayaÑ maggo RÈjagahaÑ gacchati, tena muhuttaÑ gaccha, 
tena muhuttaÑ gantvÈ dakkhissasi amukaÑ nÈma gÈmaÑ, tena muhuttaÑ 
gaccha, tena muhuttaÑ gantvÈ dakkhissasi amukaÑ nÈma nigamaÑ, tena 
muhuttaÑ gaccha, tena muhuttaÑ gantvÈ dakkhissasi RÈjagahassa 
ÈrÈmarÈmaÓeyyakaÑ vanarÈmaÓeyyakaÑ bh|mirÈmaÓeyyakaÑ 
pokkharaÓÊrÈmaÓeyyakan”ti. So tayÈ evaÑ ovadÊyamÈno evaÑ 
anusÈsÊyamÈno sotthinÈ RÈjagahaÑ gaccheyya. Ko nu kho brÈhmaÓa hetu 
ko paccayo, yaÑ tiÔÔhateva  
______________________________________________________________ 
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RÈjagahaÑ, tiÔÔhati RÈjagahagÈmÊ maggo, tiÔÔhasi tvaÑ samÈdapetÈ. Atha ca 
pana tayÈ evaÑ ovadÊyamÈno evaÑ anusÈsÊyamÈno eko puriso ummaggaÑ 
gahetvÈ pacchÈmukho gaccheyya, eko sotthinÈ RÈjagahaÑ gaccheyyÈti. 
Ettha kyÈhaÑ bho Gotama karomi maggakkhÈyÊhaÑ bho GotamÈti.  

 Evameva kho brÈhmaÓa tiÔÔhateva nibbÈnaÑ, tiÔÔhati nibbÈnagÈmÊ 
maggo, tiÔÔhÈmahaÑ samÈdapetÈ. Atha ca pana mama sÈvakÈ mayÈ evaÑ 
ovadÊyamÈnÈ evaÑ anusÈsÊyamÈnÈ appekacce accantaÑ niÔÔhaÑ nibbÈnaÑ 
ÈrÈdhenti, ekacce nÈrÈdhenti. Ettha kyÈhaÑ brÈhmaÓa karomi 
maggakkhÈyÊhaÑ brÈhmaÓa TathÈgatoti. 
 
 78. EvaÑ vutte GaÓakamoggallÈno brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca 
“yeme bho Gotama puggalÈ assaddhÈ jÊvikatthÈ na saddhÈ agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajitÈ saÔhÈ mÈyÈvino ketabino1 uddhatÈ unnaÄÈ capalÈ 
mukharÈ vikiÓÓavÈcÈ indriyesu aguttadvÈrÈ bhojane amattaÒÒuno jÈgariyaÑ 
ananuyuttÈ sÈmaÒÒe anapekkhavanto sikkhÈya na tibbagÈravÈ bÈhulikÈ2 
sÈthalikÈ okkamane pubba~gamÈ paviveke nikkhittadhurÈ kusÊtÈ hÊnavÊriyÈ 
muÔÔhassatino asampajÈnÈ asamÈhitÈ vibbhantacittÈ duppaÒÒÈ eÄam|gÈ, na 
tehi bhavaÑ Gotamo saddhiÑ saÑvasati.  

 Ye pana te kulaputtÈ saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈ asaÔhÈ 
amÈyÈvino aketabino anuddhatÈ anunnaÄÈ acapalÈ amukharÈ avikiÓÓavÈcÈ 
indriyesu guttadvÈrÈ bhojane mattaÒÒuno jÈgariyaÑ anuyuttÈ sÈmaÒÒe 
apekkhavanto sikkhÈya tibbagÈravÈ nabÈhulikÈ nasÈthalikÈ okkamane 
nikkhittadhurÈ paviveke pubba~gamÈ ÈraddhavÊriyÈ pahitattÈ 
upaÔÔhitassatino sampajÈnÈ samÈhitÈ ekaggacittÈ paÒÒavanto aneÄam|gÈ, tehi 
bhavaÑ Gotamo saddhiÑ saÑvasati.  

 SeyyathÈpi bho Gotama ye keci m|lagandhÈ, kÈlÈnusÈri tesaÑ 
aggamakkhÈyati. Ye keci sÈragandhÈ, lohitacandanaÑ tesaÑ 
aggamakkhÈyati. Ye keci pupphagandhÈ, vassikaÑ tesaÑ aggamakkhÈyati. 
Evameva bhoto Gotamassa ovÈdo paramajjadhammesu.  
______________________________________________________________ 
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 AbhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama, seyyathÈpi bho 
Gotama nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa 
vÈ maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya “cakkhumanto 
r|pÈni dakkhantÊ”ti, evamevaÑ bhotÈ Gotamena anekapariyÈyena dhammo 
pakÈsito, esÈhaÑ bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca 
bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge 
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. 
 

GaÓakamoggallÈnasuttaÑ niÔÔhitaÑ sattamaÑ. 
_____ 

 
8. GopakamoggallÈnasutta 

 79. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Œnando RÈjagahe 
viharati VeÄuvane kalandakanivÈpe acirapanibbute Bhagavati. Tena kho 
pana samayena rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto RÈjagahaÑ 
paÔisa~khÈrÈpeti raÒÒo Pajjotassa Èsa~kamÈno. Atha kho ÈyasmÈ Œnando 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya RÈjagahaÑ piÓÉÈya pÈvisi. 
Atha kho Èyasmato Œnandassa etadahosi “atippago kho tÈva RÈjagahe 
piÓÉÈya carituÑ, yaÑn|nÈhaÑ yena GopakamoggallÈnassa brÈhmaÓassa 
kammanto, yena GopakamoggallÈno brÈhmaÓo tenupasa~kameyyan”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena GopakamoggallÈnassa brÈhmaÓassa 
kammanto, yena GopakamoggallÈno brÈhmaÓo tenupasa~kami. AddasÈ kho 
GopakamoggallÈno brÈhmaÓo ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ d|ratova 
ÈgacchantaÑ, disvÈna ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “etu kho bhavaÑ 
Œnando, svÈgataÑ bhoto Œnandassa, cirassaÑ kho bhavaÑ Œnando imaÑ 
pariyÈyamakÈsi yadidaÑ idhÈgamanÈya, nisÊdatu bhavaÑ Œnando, 
idamÈsanaÑ paÒÒattan”ti. NisÊdi kho ÈyasmÈ Œnando paÒÒatte Èsane. 
GopakamoggallÈnopi kho brÈhmaÓo aÒÒataraÑ nÊcaÑ ÈsanaÑ gahetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho GopakamoggallÈno brÈhmaÓo 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “atthi nu kho bho Œnanda ekabhikkhupi  
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tehi dhammehi sabbenasabbaÑ sabbathÈsabbaÑ samannÈgato, yehi 
dhammehi samannÈgato so bhavaÑ Gotamo ahosi ArahaÑ 
SammÈsambuddho”ti. Natthi kho brÈhmaÓa ekabhikkhupi tehi dhammehi 
sabbenasabbaÑ sabbathÈsabbaÑ samannÈgato, yehi dhammehi samannÈgato 
so BhagavÈ ahosi ArahaÑ SammÈsambuddho. So hi brÈhmaÓa BhagavÈ 
anuppannassa maggassa uppÈdetÈ, asaÒjÈtassa maggassa saÒjanetÈ, 
anakkhÈtassa maggassa akkhÈtÈ, maggaÒÒ| maggavid| maggakovido. 
MaggÈnugÈ ca pana etarahi sÈvakÈ viharanti pacchÈ samannÈgatÈti. AyaÒca 
hidaÑ Èyasmato Œnandassa GopakamoggallÈnena brÈhmaÓena saddhiÑ 
antarÈkathÈ vippakatÈ ahosi.  

 Atha kho VassakÈro brÈhmaÓo MagadhamahÈmatto RÈjagahe 
kammante anusaÒÒÈyamÈno yena GopakamoggallÈnassa brÈhmaÓassa 
kammanto, yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ 
Œnandena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho VassakÈro brÈhmaÓo 
MagadhamahÈmatto ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “kÈya nuttha bho 
Œnanda etarahi kathÈya sannisinnÈ, kÈ ca pana vo antarÈkathÈ vippakatÈ”ti. 
Idha maÑ brÈhmaÓa GopakamoggallÈno brÈhmaÓo evamÈha “atthi nu kho 
bho Œnanda ekabhikkhupi tehi dhammehi sabbenasabbaÑ sabbathÈsabbaÑ 
samannÈgato, yehi dhammehi samannÈgato so bhavaÑ Gotamo ahosi 
ArahaÑ SammÈsambuddho”ti. EvaÑ vutte ahaÑ brÈhmaÓa 
GopakamoggallÈnaÑ brÈhmaÓaÑ etadavocaÑ “natthi kho brÈhmaÓa 
ekabhikkhupi tehi dhammehi sabbenasabbaÑ sabbathÈsabbaÑ samannÈgato, 
yehi dhammehi samannÈgato so BhagavÈ ahosi ArahaÑ SammÈsambuddho. 
So hi brÈhmaÓa BhagavÈ anuppannassa maggassa uppÈdetÈ, asaÒjÈtassa 
maggassa saÒjanetÈ, anakkhÈtassa maggassa akkhÈtÈ, maggaÒÒ| maggavid| 
maggakovido. MaggÈnugÈ ca pana etarahi sÈvakÈ viharanti pacchÈ 
samannÈgatÈ”ti. AyaÑ kho no brÈhmaÓa GopakamoggallÈnena brÈhmaÓena 
saddhiÑ antarÈkathÈ vippakatÈ, atha tvaÑ anuppattoti.  
 
 80. Atthi nu kho bho Œnanda ekabhikkhupi tena bhotÈ Gotamena 
Ôhapito “ayaÑ vo mamaccayena paÔisaraÓaÑ bhavissatÊ”ti, yaÑ tumhe  
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etarahi paÔipÈdeyyÈthÈti1. Natthi kho brÈhmaÓa ekabhikkhupi tena 
BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena Ôhapito “ayaÑ vo 
mamaccayena paÔisaraÓaÑ bhavissatÊ”ti, yaÑ mayaÑ etarahi 
paÔipÈdeyyÈmÈti. Atthi pana bho Œnanda ekabhikkhupi saÑghena sammato 
sambahulehi therehi bhikkh|hi Ôhapito “ayaÑ no Bhagavato accayena 
paÔisaraÓaÑ bhavissatÊ”ti, yaÑ tumhe etarahi paÔipÈdeyyÈthÈti. Natthi kho 
brÈhmaÓa ekabhikkhupi saÑghena sammato sambahulehi therehi bhikkh|hi 
Ôhapito “ayaÑ no Bhagavato accayena paÔisaraÓaÑ bhavissatÊ”ti, yaÑ 
mayaÑ etarahi paÔipÈdeyyÈmÈti. EvaÑ appaÔisaraÓe ca pana bho Œnanda ko 
hetu sÈmaggiyÈti. Na kho mayaÑ brÈhmaÓa appaÔisaraÓÈ, sappaÔisaraÓÈ 
mayaÑ brÈhmaÓa dhammappaÔisaraÓÈti.  

 “Atthi nu kho bho Œnanda ekabhikkhupi tena bhotÈ Gotamena Ôhapito 
‘ayaÑ vo mamaccayena paÔisaraÓaÑ bhavissatÊ’ti, yaÑ tumhe etarahi 
paÔipÈdeyyÈthÈ”ti iti puÔÔho samÈno “natthi kho brÈhmaÓa ekabhikkhupi 
tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena Ôhapito ‘ayaÑ 
vo mamaccayena paÔisaraÓaÑ bhavissatÊ’ti, yaÑ mayaÑ etarahi 
paÔipÈdeyyÈmÈ”ti vadesi. “Atthi pana bho Œnanda ekabhikkhupi saÑghena 
sammato sambahulehi therehi bhikkh|hi Ôhapito ‘ayaÑ no Bhagavato 
accayena paÔisaraÓaÑ bhavissatÊ’ti, yaÑ tumhe etarahi paÔipÈdeyyÈthÈ”ti iti 
puÔÔho samÈno “natthi kho brÈhmaÓa ekabhikkhupi saÑghena sammato 
sambahulehi therehi bhikkh|hi Ôhapito ‘ayaÑ no Bhagavato accayena 
paÔisaraÓaÑ bhavissatÊ’ti, yaÑ mayaÑ etarahi paÔipÈdeyyÈmÈ”ti vadesi. 
EvaÑ appaÔisaraÓe ca pana bho Œnanda “ko hetu sÈmaggiyÈ”ti iti puÔÔho 
samÈno “na kho mayaÑ brÈhmaÓa appaÔisaraÓÈ, sappaÔisaraÓÈ mayaÑ 
brÈhmaÓa dhammappaÔisaraÓÈ”ti vadesi. Imassa pana bho Œnanda 
bhÈsitassa kathaÑ attho daÔÔhabboti.  
 
 81. Atthi kho brÈhmaÓa tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ 
SammÈsambuddhena bhikkh|naÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, pÈtimokkhaÑ 
uddiÔÔhaÑ, te mayaÑ tadahuposathe yÈvatikÈ ekaÑ gÈmakhettaÑ upanissÈya 
viharÈma, te 
______________________________________________________________
 1. PaÔidhÈveyyÈthÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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sabbe ekajjhaÑ sannipatÈma, sannipatitvÈ yassa taÑ pavattati, taÑ 
ajjhesÈma, tasmiÑ ce bhaÒÒamÈne hoti bhikkhussa Èpatti, hoti vÊtikkamo, 
taÑ mayaÑ yathÈdhammaÑ yathÈnusiÔÔhaÑ kÈremÈti.  

 Na kira no bhavanto kÈrenti, dhammo no kÈreti. Atthi nu kho bho 
Œnanda ekabhikkhupi, yaÑ tumhe etarahi sakkarotha garuÑ karotha1 
mÈnetha p|jetha, sakkatvÈ garuÑ katvÈ2 upanissÈya viharathÈti. Natthi kho 
brÈhmaÓa ekabhikkhupi, yaÑ mayaÑ etarahi sakkaroma garuÑ karoma 
mÈnema p|jema, sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya viharÈmÈti.  

 “Atthi nu kho bho Œnanda ekabhikkhupi tena bhotÈ Gotamena Ôhapito 
‘ayaÑ vo mamaccayena paÔisaraÓaÑ bhavissatÊ’ti, yaÑ tumhe etarahi 
paÔipÈdeyyÈthÈ”ti iti puÔÔho samÈno “natthi kho brÈhmaÓa ekabhikkhupi 
tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena Ôhapito ‘ayaÑ 
vo mamaccayena paÔisaraÓaÑ bhavissatÊ’ti, yaÑ mayaÑ etarahi 
paÔipÈdeyyÈmÈ”ti vadesi. “Atthi pana bho Œnanda ekabhikkhupi saÑghena 
sammato sambahulehi therehi bhikkh|hi Ôhapito ‘ayaÑ no Bhagavato 
accayena paÔisaraÓaÑ bhavissatÊ’ti, yaÑ tumhe etarahi paÔipÈdeyyÈthÈ”ti iti 
puÔÔho samÈno “natthi kho brÈhmaÓa ekabhikkhupi saÑghena sammato 
sambahulehi therehi bhikkh|hi Ôhapito ‘ayaÑ no Bhagavato accayena 
paÔisaraÓaÑ bhavissatÊ’ti, yaÑ mayaÑ etarahi paÔipÈdeyyÈmÈ”ti vadesi. 
“Atthi nu kho bho Œnanda ekabhikkhupi ‘yaÑ tumhe etarahi sakkarotha 
garuÑ karotha mÈnetha p|jetha, sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya 
viharathÈ’ti iti puÔÔho samÈno “natthi kho brÈhmaÓa ekabhikkhupi yaÑ 
mayaÑ etarahi sakkaroma garuÑ karoma mÈnema p|jema, sakkatvÈ garuÑ 
katvÈ upanissÈya viharÈmÈ”ti vadesi. Imassa pana bho Œnanda bhÈsitassa 
kathaÑ attho daÔÔhabboti.  
 
 82. Atthi kho brÈhmaÓa tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ 
SammÈsambuddhena dasa pasÈdanÊyÈ dhammÈ akkhÈtÈ, yasmiÑ no ime 
dhammÈ saÑvijjanti, taÑ mayaÑ etarahi sakkaroma garuÑ karoma mÈnema 
p|jema, sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya viharÈma. Katame dasa.  
______________________________________________________________ 
 1. Garukarotha (SÊ, SyÈ,KaÑ, I) 2. GarukatvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  
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 Idha brÈhmaÓa bhikkhu sÊlavÈ hoti, pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto 
viharati ÈcÈragocarasampanno aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ, samÈdÈya 
sikkhati sikkhÈpadesu. (1)   

 Bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo, ye te dhammÈ ÈdikalyÈÓÈ 
majjhekalyÈÓÈ pariyosÈnakalyÈÓÈ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ1 kevalaparipuÓÓaÑ 
parisuddhaÑ brahmacariyaÑ abhivadanti, tathÈr|pÈssa dhammÈ bahussutÈ 
honti dhÈtÈ2 vacasÈ paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. (2)  

 SantuÔÔho hoti (  )3 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrehi. (3)  

 CatunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ 
nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. (4)  

 AnekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhoti, ekopi hutvÈ bahudhÈ hoti, 
bahudhÈpi hutvÈ eko hoti, ÈvibhÈvaÑ tirobhÈvaÑ tirokuÔÔaÑ4 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 
parimasati5 parimajjati, yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteti. (5)  

 DibbÈya sotadhÈtuyÈ visuddhÈya atikkantamÈnusikÈya ubho sadde 
suÓÈti dibbe ca mÈnuse ca ye d|re santike ca. (6)  

 ParasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈti, sarÈgaÑ vÈ 
cittaÑ sarÈgaÑ cittanti pajÈnÈti, vÊtarÈgaÑ vÈ cittaÑ vÊtarÈgaÑ cittanti 
pajÈnÈti, sadosaÑ vÈ cittaÑ sadosaÑ cittanti pajÈnÈti, vÊtadosaÑ vÈ cittaÑ 
vÊtadosaÑ cittanti pajÈnÈti, samohaÑ vÈ cittaÑ samohaÑ cittanti pajÈnÈti, 
vÊtamohaÑ vÈ cittaÑ vÊtamohaÑ cittanti pajÈnÈti, saÑkhittaÑ vÈ cittaÑ 
saÑkhittaÑ cittanti pajÈnÈti, vikkhittaÑ vÈ cittaÑ vikkhittaÑ cittanti 
pajÈnÈti, mahaggataÑ vÈ cittaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. SÈtthÈ sabyaÒjanÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 2. DhatÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  
 3. (ItarÊtarehi) DÊ 3. 223 piÔÔhe dissati. 4. TirokuÉÉaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  
 5. ParÈmasati (Ka)  
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mahaggataÑ cittanti pajÈnÈti, amahaggataÑ vÈ cittaÑ amahaggataÑ cittanti 
pajÈnÈti, sa-uttaraÑ vÈ cittaÑ sa-uttaraÑ cittanti pajÈnÈti, anuttaraÑ vÈ 
cittaÑ anuttaraÑ cittanti pajÈnÈti, samÈhitaÑ vÈ cittaÑ samÈhitaÑ cittanti 
pajÈnÈti, asamÈhitaÑ vÈ cittaÑ asamÈhitaÑ cittanti pajÈnÈti, vimuttaÑ vÈ 
cittaÑ vimuttaÑ cittanti pajÈnÈti, avimuttaÑ vÈ cittaÑ avimuttaÑ cittanti 
pajÈnÈti. (7)  

 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. (8)  

 Dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena satte passati 
cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, 
yathÈkamm|page satte pajÈnÈti. (9)  

 ŒsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva 
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. (10)  

 Ime kho brÈhmaÓa tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ 
SammÈsambuddhena dasa pasÈdanÊyÈ dhammÈ akkhÈtÈ. YasmiÑ no ime 
dhammÈ saÑvijjanti, taÑ mayaÑ etarahi sakkaroma garuÑ karoma mÈnema 
p|jema, sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya viharÈmÈti.  
 
 83. EvaÑ vutte VassakÈro brÈhmaÓo MagadhamahÈmatto UpanandaÑ 
senÈpatiÑ Èmantesi “taÑ kiÑ maÒÒati bhavaÑ senÈpati1, yadime bhonto 
sakkÈtabbaÑ sakkaronti, garuÑ kÈtabbaÑ garuÑ karonti, mÈnetabbaÑ  
______________________________________________________________
 1. MaÒÒasi evaÑ senÈpati (SyÈ, KaÑ, I), maÒÒasi senÈpati (SÊ), maÒÒasi bhavaÑ  
 senÈpati (Ka) 
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mÈnenti, p|jetabbaÑ p|jenti. Tagghime1 bhonto sakkÈtabbaÑ sakkaronti, 
garuÑ kÈtabbaÑ garuÑ karonti, mÈnetabbaÑ mÈnenti, p|jetabbaÑ p|jenti. 
ImaÒca hi te bhonto na sakkareyyuÑ na garuÑ kareyyuÑ na mÈneyyuÑ na 
p|jeyyuÑ, atha kiÒcarahi te bhonto sakkareyyuÑ garuÑ kareyyuÑ 
mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ, sakkatvÈ garuÑ katvÈ mÈnetvÈ p|jetvÈ upanissÈya 
vihareyyunti. Atha kho VassakÈro brÈhmaÓo MagadhamahÈmatto 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “kahaÑ pana bhavaÑ Œnando etarahi 
viharatÊ”ti. VeÄuvane khohaÑ brÈhmaÓa etarahi viharÈmÊti. Kacci pana bho 
Œnanda VeÄuvanaÑ ramaÓÊyaÒceva appasaddaÒca appanigghosaÒca 
vijanavÈtaÑ manussarÈhasseyyakaÑ2 paÔisallÈnasÈruppanti. Taggha 
brÈhmaÓa VeÄuvanaÑ ramaÓÊyaÒceva appasaddaÒca appanigghosaÒca 
vijanavÈtaÑ manussarÈhasseyyakaÑ paÔisallÈnasÈruppaÑ. YathÈ taÑ 
tumhÈdisehi rakkhakehi gopakehÊti. Taggha bho Œnanda VeÄuvanaÑ 
ramaÓÊyaÒceva appasaddaÒca appanigghosaÒca vijanavÈtaÑ 
manussarÈhasseyyakaÑ paÔisallÈnasÈruppaÑ, yathÈ taÑ bhavantehi jhÈyÊhi 
jhÈnasÊlÊhi, jhÈyino ceva bhavanto jhÈnasÊlino ca.  

 EkamidÈhaÑ bho Œnanda samayaÑ so bhavaÑ Gotamo VesÈliyaÑ 
viharati MahÈvane K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha khvÈhaÑ bho Œnanda yena 
MahÈvanaÑ K|ÔÈgÈrasÈlÈ, yena so bhavaÑ Gotamo tenupasa~kamiÑ. Tatra 
ca pana so3 bhavaÑ Gotamo anekapariyÈyena jhÈnakathaÑ kathesi, jhÈyÊ 
ceva so bhavaÑ Gotamo ahosi jhÈnasÊlÊ ca, sabbaÒca pana so bhavaÑ 
Gotamo jhÈnaÑ vaÓÓesÊti.  
 
 84. Na ca kho brÈhmaÓa so BhagavÈ sabbaÑ jhÈnaÑ vaÓÓesi, napi so 
BhagavÈ sabbaÑ jhÈnaÑ na vaÓÓesÊti. KathaÑ r|paÒca brÈhmaÓa so 
BhagavÈ jhÈnaÑ na vaÓÓesi. Idha brÈhmaÓa ekacco kÈmarÈgapariyuÔÔhitena 
cetasÈ viharati kÈmarÈgaparetena, uppannassa ca kÈmarÈgassa nissaraÓaÑ 
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, so kÈmarÈgaÑyeva antaraÑ karitvÈ jhÈyati 
pajjhÈyati nijjhÈyati apajjhÈyati. ByÈpÈdapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati 
byÈpÈdaparetena, uppannassa ca byÈpÈdassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ 
nappajÈnÈti, so byÈpÈdaÑyeva antaraÑ karitvÈ jhÈyati pajjhÈyati nijjhÈyati 
apajjhÈyati.  
______________________________________________________________ 
 1. Taggha me (Ka) 2. ManussarÈhaseyyakaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  
 3. Tatra ca so (SÊ, I)  
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ThinamiddhapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati thinamiddhaparetena, uppannassa 
ca thinamiddhassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, so 
thinamiddhaÑyeva antaraÑ karitvÈ jhÈyati pajjhÈyati nijjhÈyati apajjhÈyati. 
UddhaccakukkuccapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati uddhaccakukkuccaparetena, 
uppannassa ca uddhaccakukkuccassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, 
so uddhaccakukkuccaÑyeva antaraÑ karitvÈ jhÈyati pajjhÈyati nijjhÈyati 
apajjhÈyati. VicikicchÈpariyuÔÔhitena cetasÈ viharati vicikicchÈparetena, 
uppannÈya ca vicikicchÈya nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, so 
vicikicchaÑyeva antaraÑ karitvÈ jhÈyati pajjhÈyati nijjhÈyati apajjhÈyati. 
Evar|paÑ kho brÈhmaÓa so BhagavÈ jhÈnaÑ na vaÓÓesi.  

 KathaÑ r|paÒca brÈhmaÓa so BhagavÈ jhÈnaÑ vaÓÓesi. Idha brÈhmaÓa 
bhikkhu vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ 
savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. 
VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ 
avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ. TatiyaÑ 
jhÈnaÑ. CatutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Evar|paÑ kho brÈhmaÓa 
so BhagavÈ jhÈnaÑ vaÓÓesÊti.  

 GÈrayhaÑ kira bho Œnanda so bhavaÑ Gotamo jhÈnaÑ garahi, 
pÈsaÑsaÑ pasaÑsi. Handa ca dÈni mayaÑ bho Œnanda gacchÈma, 
bahukiccÈ mayaÑ bahukaraÓÊyÈti. YassadÈni tvaÑ brÈhmaÓa kÈlaÑ 
maÒÒasÊti. Atha kho VassakÈro brÈhmaÓo MagadhamahÈmatto Èyasmato 
Œnandassa bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi.  

  Atha kho GopakamoggallÈno brÈhmaÓo acirapakkante VassakÈre 
brÈhmaÓe MagadhamahÈmatte ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “yaÑ no 
mayaÑ bhavantaÑ ŒnandaÑ apucchimhÈ, taÑ no bhavaÑ Œnando na 
byÈkÈsÊ”ti. Nanu te brÈhmaÓa avocumhÈ “natthi kho brÈhmaÓa 
ekabhikkhupi tehi dhammehi sabbenasabbaÑ sabbathÈsabbaÑ samannÈgato, 
yehi dhammehi samannÈgato so BhagavÈ ahosi ArahaÑ SammÈsambuddho. 
So hi brÈhmaÓa BhagavÈ anuppannassa maggassa uppÈdetÈ, asaÒjÈtassa 
maggassa saÒjanetÈ, anakkhÈtassa maggassa akkhÈtÈ, maggaÒÒ| maggavid|
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maggakovido. MaggÈnugÈ ca pana etarahi sÈvakÈ viharanti pacchÈ 
samannÈgatÈ”ti. 
 

GopakamoggallÈnasuttaÑ niÔÔhitaÑ aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. MahÈpuÓÓamasutta 

 85. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
PubbÈrÈme MigÈramÈtupÈsÈde. Tena kho pana samayena BhagavÈ 
tadahuposathe pannarase puÓÓÈya puÓÓamÈya rattiyÈ 
bhikkhusaÑghaparivuto abbhokÈse nisinno hoti. Atha kho aÒÒataro bhikkhu 
uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ cÊvaraÑ katvÈ yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ 
BhagavantaÑ etadavoca– 

 PuccheyyÈhaÑ bhante BhagavantaÑ kiÒcideva desaÑ, sace me BhagavÈ 
okÈsaÑ karoti paÒhassa veyyÈkaraÓÈyÈti. Tena hi tvaÑ bhikkhu sake Èsane 
nisÊditvÈ puccha, yadÈka~khasÊti. 
 
 86. Atha kho so bhikkhu sake Èsane nisÊditvÈ BhagavantaÑ etadavoca 
“ime nu kho bhante paÒcupÈdÈnakkhandhÈ. SeyyathidaÑ, 
r|pupÈdÈnakkhandho vedanupÈdÈnakkhandho saÒÒupÈdÈnakkhandho 
sa~khÈrupÈdÈnakkhandho viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandhoti. Ime kho bhikkhu 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ. SeyyathidaÑ, r|pupÈdÈnakkhandho 
vedanupÈdÈnakkhandho saÒÒupÈdÈnakkhandho sa~khÈrupÈdÈnakkhandho 
viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandhoti. 

 “SÈdhu bhante”ti kho so bhikkhu Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ 
anumoditvÈ BhagavantaÑ uttariÑ paÒhaÑ pucchi “ime pana bhante 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ kiÑm|lakÈ”ti. Ime kho bhikkhu 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ chandam|lakÈti. TaÑyeva nu kho bhante UpÈdÈnaÑ 
te paÒcupÈdÈnakkhandhÈ, udÈhu aÒÒatra paÒcahupÈdÈnakkhandhehi 
upÈdÈnanti. Na kho bhikkhu taÑyeva UpÈdÈnaÑ te 
paÒcupÈdÈnakkhandhehi, nÈpi aÒÒatra paÒcahupÈdÈnakkhandhehi 
UpÈdÈnaÑ. Yo kho bhikkhu paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu chandarÈgo, taÑ 
tattha UpÈdÈnanti. 

 SiyÈ pana bhante paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu chandarÈgavemattatÈti. 
“SiyÈ bhikkh|”ti BhagavÈ avoca. Idha bhikkhu ekaccassa evaÑ hoti  
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“EvaÑr|po siyaÑ anÈgatamaddhÈnaÑ, evaÑvedano siyaÑ 
anÈgatamaddhÈnaÑ, evaÑsaÒÒo siyaÑ anÈgatamaddhÈnaÑ, evaÑsa~khÈro 
siyaÑ anÈgatamaddhÈnaÑ, evaÑviÒÒÈÓo siyaÑ anÈgatamaddhÈnan”ti. EvaÑ 
kho bhikkhu siyÈ paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu chandarÈgavemattatÈti.  

 KittÈvatÈ pana bhante khandhÈnaÑ khandhÈdhivacanaÑ hotÊti. YaÑ 
kiÒci bhikkhu r|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ 
oÄÈrikaÑ vÈ sukhumaÑ vÈ hÊnaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ yaÑ d|re santike vÈ, ayaÑ 
r|pakkhanno. YÈ kÈci vedanÈ atÊtÈnÈgatapaccuppannÈ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ 
vÈ oÄÈrikÈ vÈ sukhumÈ vÈ hÊnÈ vÈ paÓÊtÈ vÈ yÈ d|re santike vÈ, ayaÑ 
vedanÈkkhandho. YÈ kÈci saÒÒÈ atÊtÈnÈgatapaccuppannÈ -pa-. YÈ d|re 
santike vÈ, ayaÑ saÒÒÈkkhandho. Ye keci sa~khÈrÈ atÊtÈnÈgatapaccuppannÈ 
ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ oÄÈrikÈ vÈ sukhumÈ vÈ hÊnÈ vÈ paÓÊtÈ vÈ ye d|re 
santike vÈ, ayaÑ sa~khÈrÈkkhandho. YaÑ kiÒci viÒÒÈÓaÑ 
atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ oÄÈrikaÑ vÈ sukhumaÑ 
vÈ hÊnaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ yaÑ d|re santike vÈ, ayaÑ viÒÒÈÓakkhandho. 
EttÈvatÈ kho bhikkhu khandhÈnaÑ khandhÈdhivacanaÑ hotÊti.  

 Ko nu kho bhante hetu ko paccayo r|pakkhandhassa paÒÒÈpanÈya, ko 
hetu ko paccayo vedanÈkkhandhassa paÒÒÈpanÈya, ko hetu ko paccayo 
saÒÒÈkkhandhassa paÒÒÈpanÈya, ko hetu ko paccayo sa~khÈrakkhandhassa 
paÒÒÈpanÈya, ko hetu ko paccayo viÒÒÈÓakkhandhassa paÒÒÈpanÈyÈti.  

 CattÈro kho bhikkhu mahÈbh|tÈ hetu cattÈro mahÈbh|tÈ paccayo 
r|pakkhandhassa paÒÒÈpanÈya, phasso hetu phasso paccayo 
vedanÈkkhandhassa paÒÒÈpanÈya, phasso hetu phasso paccayo 
saÒÒÈkkhandhassa paÒÒÈpanÈya, phasso hetu phasso paccayo 
sa~khÈrakkhandhassa paÒÒÈpanÈya, nÈmar|paÑ kho bhikkhu hetu 
nÈmar|paÑ paccayo viÒÒÈÓakkhandhassa paÒÒÈpanÈyÈti.  
 
 87. KathaÑ pana bhante sakkÈyadiÔÔhi hotÊti. Idha bhikkhu assutavÈ 
puthujjano ariyÈnaÑ adassÈvÊ ariyadhammassa akovido ariyadhamme  
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avinÊto sappurisÈnaÑ adassÈvÊ sappurisadhammassa akovido 
sappurisadhamme avinÊto r|paÑ attato samanupassati, r|pavantaÑ vÈ 
attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. VedanaÑ attato 
samanupassati, vedanÈvantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ vedanaÑ, vedanÈya vÈ 
attÈnaÑ. SaÒÒaÑ attato samanupassati, saÒÒÈvantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ 
saÒÒaÑ, saÒÒÈya vÈ attÈnaÑ. Sa~khÈre attato samanupassati, 
sa~khÈravantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ sa~khÈre, sa~khÈresu vÈ attÈnaÑ. 
ViÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ 
viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. EvaÑ kho bhikkhu sakkÈyadiÔÔhi hotÊti.  

 KathaÑ pana bhante sakkÈyadiÔÔhi na hotÊti. Idha bhikkhu sutavÈ 
ariyasÈvako ariyÈnaÑ dassÈvÊ ariyadhammassa kovido ariyadhamme 
suvinÊto sappurisÈnaÑ dassÈvÊ sappurisadhammassa kovido 
sappurisadhamme suvinÊto na r|paÑ attato samanupassati, na r|pavantaÑ 
vÈ attÈnaÑ, na attani vÈ r|paÑ, na r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. Na vedanaÑ attato 
samanupassati, na vedanÈvantaÑ vÈ attÈnaÑ, na attani vÈ vedanaÑ, na 
vedanÈya vÈ attÈnaÑ. Na saÒÒaÑ attato samanupassati, na saÒÒÈvantaÑ vÈ 
attÈnaÑ, na attani vÈ saÒÒaÑ, na saÒÒÈya vÈ attÈnaÑ. Na sa~khÈre attato 
samanupassati, na sa~khÈravantaÑ vÈ attÈnaÑ, na attani vÈ sa~khÈre, na 
sa~khÈresu vÈ attÈnaÑ. Na viÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, na 
viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, na attani vÈ viÒÒÈÓaÑ, na viÒÒÈÓasmiÑ vÈ 
attÈnaÑ. EvaÑ kho bhikkhu sakkÈyadiÔÔhi na hotÊti.  
 
 88. Ko nu kho bhante r|pe assÈdo, ko ÈdÊnavo, kiÑ nissaraÓaÑ. Ko 
vedanÈya assÈdo, ko ÈdÊnavo, kiÑ nissaraÓaÑ. Ko saÒÒÈya assÈdo, ko 
ÈdÊnavo, kiÑ nissaraÓaÑ. Ko sa~khÈresu assÈdo, ko ÈdÊnavo, kiÑ 
nissaraÓaÑ. Ko viÒÒÈÓe assÈdo, ko ÈdÊnavo, kiÑ nissaraÓanti. YaÑ kho 
bhikkhu r|paÑ paÔicca uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, ayaÑ r|pe assÈdo. 
YaÑ r|paÑ aniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, ayaÑ r|pe ÈdÊnavo. 
Yo r|pe chandarÈgavinayo chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ r|pe nissaraÓaÑ. 
YaÑ kho1 bhikkhu vedanaÑ paÔicca.  
______________________________________________________________ 
 1. YaÒca (SyÈ, KaÑ) 
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SaÒÒaÑ paÔicca. Sa~khÈre paÔicca. ViÒÒÈÓaÑ paÔicca uppajjati sukhaÑ 
somanassaÑ, ayaÑ viÒÒÈÓe assÈdo. YaÑ viÒÒÈÓaÑ aniccaÑ dukkhaÑ 
vipariÓÈmadhammaÑ, ayaÑ viÒÒÈÓe ÈdÊnavo. Yo viÒÒÈÓe 
chandarÈgavinayo chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ viÒÒÈÓe nissaraÓanti.  
 
 89. KathaÑ pana bhante jÈnato kathaÑ passato imasmiÑ ca 
saviÒÒÈÓake kÈye bahiddhÈ ca sabbanimittesu 
ahaÑkÈramamaÑkÈramÈnÈnusayÈ na hontÊti. YaÑ kiÒci bhikkhu r|paÑ 
atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ oÄÈrikaÑ vÈ sukhumaÑ 
vÈ hÊnaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ yaÑ d|re santike vÈ, sabbaÑ r|paÑ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
passati. YÈ kÈci vedanÈ. YÈ kÈci saÒÒÈ. Ye keci sa~khÈrÈ. YaÑ kiÒci 
viÒÒÈÓaÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ oÄÈrikaÑ vÈ 
sukhumaÑ vÈ hÊnaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ yaÑ d|re santike vÈ, sabbaÑ viÒÒÈÓaÑ 
“netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya passati. EvaÑ kho bhikkhu jÈnato evaÑ passato imasmiÑ 
ca saviÒÒÈÓake kÈye bahiddhÈ ca sabbanimittesu 
ahaÑkÈramamaÑkÈramÈnusayÈ na hontÊti.  
 
 90. Atha kho aÒÒatarassa bhikkhuno evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi 
“iti kira bho r|paÑ anattÈ, vedanÈ anattÈ, saÒÒÈ anattÈ, sa~khÈrÈ anattÈ, 
viÒÒÈÓaÑ anattÈ, anattakatÈni kammÈni kamattÈnaÑ1 phusissantÊ”ti. Atha 
kho BhagavÈ tassa bhikkhuno cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya bhikkh| 
Èmantesi “thÈnaÑ kho panetaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ idhekacco 
moghapuriso avidvÈ avijjÈgato taÓhÈdhipateyyena cetasÈ satthu sÈsanaÑ 
atidhÈvitabbaÑ maÒÒeyya ‘Iti kira bho r|paÑ anattÈ, vedanÈ anattÈ, saÒÒÈ 
anattÈ, sa~khÈrÈ anattÈ, viÒÒÈÓaÑ anattÈ, anattakatÈni kammÈni kamattÈnaÑ 
phusissantÊ’ti”. PaÔivinÊtÈ2 kho me tumhe bhikkhave tatra tatra dhammesu.  

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ 
bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ 
samanupassituÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No  
______________________________________________________________ 
 1. KathamattÈnaÑ (SaÑ 2. 85 piÔÔhe) 
 2. PaÔicca vinÊtÈ (SÊ, I), paÔipucchÈmi vinÊtÈ (SyÈ, KaÑ)
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hetaÑ bhante. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, vedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. 
ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, 
dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ 
vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ “etaÑ mama, 
esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ bhante. TasmÈtiha bhikkhave yaÑ 
kiÒci r|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ oÄÈrikaÑ vÈ 
sukhumaÑ vÈ hÊnaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ yaÑ d|re santike vÈ, sabbaÑ r|paÑ 
“netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. YÈ kÈci vedanÈ. YÈ kÈci saÒÒÈ. Ye keci 
sa~khÈrÈ. YaÑ kiÒci viÒÒÈÓaÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ ajjhattaÑ vÈ 
bahiddhÈ vÈ oÄÈrikaÑ vÈ sukhumaÑ vÈ hÊnaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ yaÑ d|re 
santike vÈ, sabbaÑ viÒÒÈÓaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. EvaÑ passaÑ 
bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako r|pasmiÑpi nibbindati, vedanÈyapi 
nibbindati, saÒÒÈyapi nibbindati, sa~khÈresupi nibbindati, viÒÒÈÓasmiÑpi 
nibbindati. NibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ 
“vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ 
karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti.  

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. ImasmiÑ ca pana veyyÈkaraÓasmiÑ bhaÒÒamÈne 
saÔÔhimattÈnaÑ bhikkh|naÑ anupÈdÈya Èsavehi cittÈni vimucciÑs|ti. 
 

MahÈpuÓÓamasuttaÑ niÔÔhitaÑ navamaÑ.  
_____ 

 

10. C|ÄapuÓÓamasutta  

 91. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
PubbÈrÈme MigÈramÈtupÈsÈde. Tena kho pana samayena BhagavÈ 
tadahuposathe pannarase puÓÓÈya puÓÓamÈya rattiyÈ 
bhikkhusaÑghaparivuto abbhokÈse nisinno hoti. Atha kho BhagavÈ 
tuÓhÊbh|taÑ tuÓhÊbh|taÑ bhikkhusaÑghaÑ anuviloketvÈ bhikkh| Èmantesi 
“jÈneyya nu kho bhikkhave asappuriso asappurisaÑ ‘asappuriso ayaÑ 
bhavan’ti”. No hetaÑ bhante. SÈdhu bhikkhave, aÔÔhÈnametaÑ bhikkhave 
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anavakÈso, yaÑ asappuriso asappurisaÑ jÈneyya “asappuriso ayaÑ 
bhavan”ti. JÈneyya pana bhikkhave asappuriso sappurisaÑ “sappuriso ayaÑ 
bhavan”ti. No hetaÑ bhante. SÈdhu bhikkhave, etampi kho bhikkhave 
aÔÔhÈnaÑ anavakÈso, yaÑ asappuriso sappurisaÑ jÈneyya “sappuriso ayaÑ 
bhavan”ti. Asappuriso bhikkhave assaddhammasamannÈgato hoti, 
asappurisabhatti1 hoti, asappurisacintÊ hoti, asappurisamantÊ hoti, 
asappurisavÈco hoti, asappurisakammanto hoti, asappurisadiÔÔhi2 hoti, 
asappurisadÈnaÑ deti. 

 KathaÒca bhikkhave asappuriso assaddhammasamannÈgato hoti, idha 
bhikkhave asappuriso assaddho hoti, ahirito hoti, anottappÊ hoti, appassuto 
hoti, kusÊto hoti, muÔÔhassati hoti, duppaÒÒo hoti. EvaÑ kho bhikkhave 
asappuriso assaddhammasamannÈgato hoti. (1)  

 KathaÒca bhikkhave asappuriso asappurisabhatti hoti, idha bhikkhave 
asappurisassa ye te samaÓabrÈhmaÓÈ assaddhÈ ahirikÈ anottappino 
appassutÈ kusÊtÈ muÔÔhassatino duppaÒÒÈ, tyÈssa mittÈ honti te sahÈyÈ. 
EvaÑ kho bhikkhave asappuriso asappurisabhatti hoti. (2)  

 KathaÒca bhikkhave asappuriso asappurisacintÊ hoti, idha bhikkhave 
asappuriso attabyÈbÈdhÈyapi ceteti, parabyÈbÈdhÈyapi ceteti, 
ubhayabyÈbÈdhÈyapi ceteti. EvaÑ kho bhikkhave asappuriso asappurisacintÊ 
hoti. (3)  

 KathaÒca bhikkhave asappuriso asappurisamantÊ hoti, idha bhikkhave 
asappuriso attabyÈbÈdhÈyapi manteti, parabyÈbÈdhÈyapi manteti, 
ubhayabyÈdhÈyapi manteti. EvaÑ kho bhikkhave asappuriso 
asappurisamantÊ hoti. (4)  

 KathaÒca bhikkhave asappuriso asappurisavÈco hoti, idha bhikkhave 
asappuriso musÈvÈdÊ hoti, pisuÓavÈco hoti, pharusavÈco 
______________________________________________________________ 
 1. AsappurisabhattÊ (sabbattha) 2. AsappurisadiÔÔhÊ (sabbattha) 
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hoti, samphappalÈpÊ hoti. EvaÑ kho bhikkhave asappuriso asappurisavÈco 
hoti. (5)  

 KathaÒca bhikkhave asappuriso asappurisakammanto hoti, idha 
bhikkhave asappuriso pÈÓÈtipÈtÊ hoti, adinnÈdÈyÊ hoti, kÈmesumicchÈcÈrÊ 
hoti. EvaÑ kho bhikkhave asappuriso asappurisakammanto hoti. (6)  

 KathaÒca bhikkhave asappuriso asappurisadiÔÔhi hoti, idha bhikkhave 
asappuriso evaÑdiÔÔhi1 hoti “natthi dinnaÑ, natthi yiÔÔhaÑ, natthi hutaÑ, 
natthi sukatadukkaÔÈnaÑ2 kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko, natthi ayaÑ loko, 
natthi paro loko, natthi mÈtÈ, natthi pitÈ, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi loke 
samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ3 sammÈpaÔipannÈ, ye imaÒca lokaÑ paraÒca 
lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. EvaÑ kho bhikkhave 
asappuriso asappurisadiÔÔhi hoti. (7)  

 KathaÒca bhikkhave asappuriso asappurisadÈnaÑ deti, idha bhikkhave 
asappuriso asakkaccaÑ dÈnaÑ deti, asahatthÈ dÈnaÑ deti, acittÊkatvÈ dÈnaÑ 
deti, apaviÔÔhaÑ dÈnaÑ deti, anÈgamanadiÔÔhiko dÈnaÑ deti. EvaÑ kho 
bhikkhave asappuriso asappurisadÈnaÑ deti. (8)  

 So bhikkhave asappuriso evaÑ assaddhammasamannÈgato evaÑ 
asappurisabhatti evaÑ asappurisacintÊ evaÑ asappurisamantÊ evaÑ 
asappurisavÈco evaÑ asappurisakammanto evaÑ asappurisadiÔÔhi evaÑ 
asappurisadÈnaÑ datvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ yÈ asappurisÈnaÑ gati, 
tattha upapajjati. KÈ ca bhikkhave asappurisÈnaÑ gati, nirayo vÈ 
tiracchÈnayoni vÈ.  
  
 92. JÈneyya nu kho bhikkhave sappuriso sappurisaÑ “sappuriso ayaÑ 
bhavan”ti. EvaÑ bhante. SÈdhu bhikkhave, ÔhÈnametaÑ bhikkhave vijjati, 
yaÑ sappuriso sappurisaÑ jÈneyya “sappuriso ayaÑ bhavan”ti. JÈneyya 
pana bhikkhave sappuriso asappurisaÑ “asappuriso ayaÑ bhavan”ti. EvaÑ 
bhante. SÈdhu bhikkhave, etampi kho bhikkhave ÔhÈnaÑ vijjati, yaÑ 
sappuriso asappurisaÑ jÈneyya “asappuriso ayaÑ bhavan”ti. Sappuriso 
bhikkhave saddhammasamannÈgato hoti, sappurisabhatti hoti,  
______________________________________________________________ 
 1. EvaÑdiÔÔhÊ (SÊ, I), evaÑdiÔÔhiko (SyÈ, KaÑ) 2. SukkaÔadukkaÔÈnaÑ (SÊ, I)  
 3. SamaggatÈ (Ka) 
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sappurisacintÊ hoti, sappurisamantÊ hoti, sappurisavÈco hoti, 

sappurisakammanto hoti, sappurisadiÔÔhi hoti, sappurisadÈnaÑ deti.  

 KathaÒca bhikkhave sappuriso saddhammasamannÈgato hoti, idha 

bhikkhave sappuriso saddho hoti, hirimÈ hoti, ottappÊ hoti, bahussuto hoti, 

ÈraddhavÊriyo hoti, upaÔÔhitassati hoti, paÒÒavÈ hoti. EvaÑ kho bhikkhave 

sappuriso saddhammasamannÈgato hoti. (1)  

 KathaÒca bhikkhave sappuriso sappurisabhatti hoti, idha bhikkhave 

sappurisassa ye te samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈ hirimanto ottappino bahussutÈ 

ÈraddhavÊriyÈ upaÔÔhitassatino paÒÒavanto, tyÈssa mittÈ honti te sahÈyÈ. 

EvaÑ kho bhikkhave sappuriso sappurisabhatti hoti. (2)  

 KathaÒca bhikkhave sappuriso sappurisacintÊ hoti, idha bhikkhave 

sappuriso nevattabyÈbÈdhÈya ceteti, na parabyÈbÈdhÈya ceteti, na 

ubhayabyÈbÈdhÈya ceteti. EvaÑ kho bhikkhave sappuriso sappurisacintÊ 

hoti. (3)  

 KathaÒca bhikkhave sappuriso sappurisamantÊ hoti, idha bhikkhave 

sappuriso nevattabyÈdhÈya manteti, na parabyÈbÈdhÈya manteti, na 

ubhayabyÈbÈdhÈya manteti. EvaÑ kho bhikkhave sappuriso sappurisamantÊ 

hoti. (4)  

 KathaÒca bhikkhave sappuriso sappurisavÈco hoti, idha bhikkhave 

sappuriso musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, 

pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, samphappalÈpÈ paÔivirato hoti. EvaÑ kho 

bhikkhave sappuriso sappurisavÈco hoti. (5)  

 KathaÒca bhikkhave sappuriso sappurisakammanto hoti, idha bhikkhave 

sappuriso pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, 

kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti. EvaÑ kho bhikkhave sappuriso 

sappurisakammanto hoti. (6)  
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 KathaÒca bhikkhave sappuriso sappurisadiÔÔhi hoti, idha bhikkhave 
sappuriso evaÑdiÔÔhi hoti “atthi dinnaÑ, atthi yiÔÔhaÑ, atthi hutaÑ, atthi 
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko, atthi ayaÑ loko, atthi paro 
loko, atthi mÈtÈ, atthi pitÈ, atthi sattÈ opapÈtikÈ, atthi loke samaÓabrÈhmaÓÈ 
sammaggatÈ sammÈpaÔipannÈ, ye imaÒca lokaÑ paraÒca lokaÑ sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. EvaÑ kho bhikkhave sappuriso 
sappurisadiÔÔhi hoti. (7)  

 KathaÒca bhikkhave sappuriso sappurisadÈnaÑ deti, idha bhikkhave 
sappuriso sakkaccaÑ dÈnaÑ deti, sahatthÈ dÈnaÑ deti, cittÊkatvÈ dÈnaÑ deti, 
anapaviÔÔhaÑ dÈnaÑ deti, ÈgamanadiÔÔhiko dÈnaÑ deti. EvaÑ kho 
bhikkhave sappuriso sappurisadÈnaÑ deti. (8)  

 So bhikkhave sappuriso evaÑ saddhammasamannÈgato evaÑ 
sappurisabhatti evaÑ sappurisacintÊ evaÑ sappurisamantÊ evaÑ 
sappurisavÈco evaÑ sappurisakammanto evaÑ sappurisadiÔÔhi evaÑ 
sappurisadÈnaÑ datvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ yÈ sappurisÈnaÑ gati, 
tattha upapajjati. KÈ ca bhikkhave sappurisÈnaÑ gati, devamahattatÈ vÈ 
manussamahattatÈ vÈti.  

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

C|ÄapuÓÓamasuttaÑ niÔÔhitaÑ dasamaÑ. 
 
 

Devadahavaggo niÔÔhito paÔhamo.  
 

TassuddÈnaÑ 

   DevadahaÑ PaÒcattayaÑ, Kinti SÈma SunakkhattaÑ. 
   SappÈyagaÓagopaka, MahÈpuÓÓac|ÄapuÓÓaÒcÈti.
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1. Anupadasutta  

 93. 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– 

 PaÓÉito bhikkhave SÈriputto, mahÈpaÒÒo bhikkhave SÈriputto, 
puthupaÒÒo bhikkhave SÈriputto, hÈsapaÒÒo1 bhikkhave SÈriputto, 
javanapaÒÒo bhikkhave SÈriputto, tikkhapaÒÒo bhikkhave SÈriputto, 
nibbedhikapaÒÒo bhikkhave SÈriputto. SÈriputto bhikkhave aÉÉhamÈsaÑ 
anupadadhammavipassanaÑ vipassati. TatridaÑ bhikkhave SÈriputtassa 
anupadadhammavipassanÈya hoti.  
 
 94. Idha bhikkhave SÈriputto vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi 
dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. Ye ca paÔhame jhÈne2 dhammÈ vitakko vicÈro ca pÊti 
ca sukhaÒca cittekaggatÈ ca phasso vedanÈ saÒÒÈ cetanÈ cittaÑ chando 
adhimokkho vÊriyaÑ sati upekkhÈ manasikÈro. TyÈssa dhammÈ 
anupadavavatthitÈ honti, tyÈssa dhammÈ viditÈ uppajjanti, viditÈ 
upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ gacchanti. So evaÑ pajÈnÈti “evaÑ kirame 
dhammÈ ahutvÈ sambhonti, hutvÈ paÔiventÊ”ti. So tesu dhammesu anupÈyo 
anapÈyo anissito appaÔibaddho3 vippamutto visaÑyutto vimariyÈdÊkatena 
cetasÈ viharati, so “atthi uttari nissaraÓan”ti pajÈnÈti. TabbahulÊkÈrÈ 
atthitvevassa4 hoti. (1)  

 Puna caparaÑ bhikkhave SÈriputto vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ 
ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ 
samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Ye ca dutiye 
jhÈne dhammÈ ajjhattaÑ sampasÈdo ca pÊti ca sukhaÒca cittekaggatÈ ca 
phasso vedanÈ saÒÒÈ 
______________________________________________________________ 
 1. HÈsupaÒÒo (SÊ, I) 2. PaÔhamajjhÈne (Ka-SÊ, I, Ka)  
 3. AppaÔibandho (Ka) 4. Atthitevassa (SÊ, I)  
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cetanÈ cittaÑ chando adhimokkho vÊriyaÑ sati upekkhÈ manasikÈro. TyÈssa 
dhammÈ anupadavavatthitÈ honti, tyÈssa dhammÈ viditÈ uppajjanti, viditÈ 
upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ gacchanti. So evaÑ pajÈnÈti “evaÑ kira me 
dhammÈ ahutvÈ sambhonti, hutvÈ paÔiventÊ”ti. So tesu dhammesu anupÈyo 
anapÈyo anissito appaÔibaddho vippamutto visaÑyutto vimariyÈdÊkatena 
cetasÈ viharati, so “atthi uttari nissaraÓan”ti pajÈnÈti. TabbahulÊkÈrÈ 
atthitvevassa hoti. (2)  

 Puna caparaÑ bhikkhave SÈriputto pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca 
viharati, sato ca sampajÈno sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedeti. YaÑ taÑ ariyÈ 
Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti, tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati. Ye ca tatiye jhÈne dhammÈ sukhaÒca sati ca sampajaÒÒaÒca 
cittekaggatÈ ca phasso vedanÈ saÒÒÈ cetanÈ cittaÑ chando adhimokkho 
vÊriyaÑ sati upekkhÈ manasikÈro. TyÈssa dhammÈ anupadavavatthitÈ honti, 
tyÈssa dhammÈ viditÈ uppajjanti, viditÈ upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ 
gacchanti. So evaÑ pajÈnÈti “evaÑ kirame dhammÈ ahutvÈ sambhonti, 
hutvÈ paÔiventÊ”ti. So tesu dhammesu anupÈyo anapÈyo anissito 
appaÔibaddho vippamutto visaÑyutto vimariyÈdÊkatena cetasÈ viharati, so 
“atthi uttari nissaraÓan”ti pajÈnÈti. TabbahulÊkÈrÈ atthitvevassa hoti. (3)  

 Puna caparaÑ bhikkhave SÈriputto sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca 
pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ 
upekkhÈ satipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Ye ca 
catutthe jhÈne dhammÈ upekkhÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ passaddhattÈ 
cetaso anÈbhogo satipÈrisuddhi cittekaggatÈ ca phasso vedanÈ saÒÒÈ cetanÈ 
cittaÑ chando adhimokkho vÊriyaÑ sati upekkhÈ manasikÈro. TyÈssa 
dhammÈ anupadavavatthitÈ honti, tyÈssa dhammÈ viditÈ uppajjanti, viditÈ 
upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ gacchanti. So evaÑ pajÈnÈti “evaÑ kirame 
dhammÈ ahutvÈ sambhonti, hutvÈ paÔiventÊ”ti. So tesu dhammesu anupÈyo 
anapÈyo anissito appaÔibaddho vippamutto visaÑyutto vimariyÈdikatena 
cetasÈ viharati, so “atthi uttari nissaraÓan”ti pajÈnÈti. TabbahulÊkÈrÈ 
atthitvevassa hoti. (4) 
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 Puna caparaÑ bhikkhave SÈriputto sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ 
paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto 
ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. Ye ca ÈkÈsÈnaÒcÈyatane 
dhammÈ ÈkÈsÈnaÒcÈyatasaÒÒÈ ca cittekaggatÈ ca phasso vedanÈ saÒÒÈ 
cetanÈ cittaÑ chando adhimokkho vÊriyaÑ sati upekkhÈ manasikÈro. TyÈssa 
dhammÈ anupadavavatthitÈ honti, tyÈssa dhammÈ viditÈ uppajjanti, viditÈ 
upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ gacchanti. So evaÑ pajÈnÈti “evaÑ kirame 
dhammÈ ahutvÈ sambhonti, hutvÈ paÔiventÊ”ti. So tesu dhammesu anupÈyo 
anapÈyo anissito appaÔibaddho vippamutto visaÑyutto vimariyÈdÊkatena 
cetasÈ viharati, so “atthi uttari nissaraÓan”ti pajÈnÈti. TabbahulÊkÈrÈ 
atthitvevassa hoti. (5)  

 Puna caparaÑ bhikkhave SÈriputto sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja 
viharati. Ye ca viÒÒÈÓaÒcÈyatane dhammÈ viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÈ ca 
cittekaggatÈ ca phasso vedanÈ saÒÒÈ cetanÈ cittaÑ chando adhimokkho 
vÊriyaÑ sati upekkhÈ manasikÈro. TyÈssa dhammÈ anupadavavatthitÈ honti, 
tyÈssa dhammÈ viditÈ uppajjanti, viditÈ upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ 
gacchanti. So evaÑ pajÈnÈti “evaÑ kirame dhammÈ ahutvÈ sambhonti, 
hutvÈ paÔiventÊ”ti. So tesu dhammesu anupÈyo anapÈyo anissito 
appaÔibaddho vippamutto visaÑyutto vimariyÈdÊkatena cetasÈ viharati, so 
“atthi uttari nissaraÓan”ti pajÈnÈti. TabbahulÊkÈrÈ atthitvevassa hoti.(6) 

 Puna caparaÑ bhikkhave SÈriputto sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati. Ye 
ca ÈkiÒcaÒÒÈyatane dhammÈ ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÈ ca cittekaggatÈ ca 
phasso vedanÈ saÒÒÈ cetanÈ cittaÑ chando adhimokkho vÊriyaÑ sati 
upekkhÈ manasikÈro. TyÈssa dhammÈ anupadavavatthitÈ honti, tyÈssa 
dhammÈ viditÈ uppajjanti, viditÈ upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ gacchanti. 
So evaÑ pajÈnÈti “evaÑ kirame dhammÈ ahutvÈ sambhonti, hutvÈ 
paÔiventÊ”ti. So tesu dhammesu anupÈyo anapÈyo anissito appaÔibaddho  
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vippamutto visaÑyutto vimariyÈdÊkatena cetasÈ viharati, so “atthi uttari 
nissaraÓan”ti pajÈnÈti. TabbahulÊkÈrÈ atthitvevassa hoti. (7)  
 
 95. Puna caparaÑ bhikkhave SÈriputto sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati. So tÈya 
samÈpattiyÈ sato vuÔÔhahati, so tÈya samÈpattiyÈ sato vuÔÔhahitvÈ ye 
dhammÈ1 atÊtÈ niruddhÈ vipariÓatÈ, te dhamme samanupassati “evaÑ kirame 
dhammÈ ahutvÈ sambhonti, hutvÈ paÔiventÊ”ti. So tesu dhammesu anupÈyo 
anapÈyo anissito appaÔibaddho vippamutto visaÑyutto vimariyÈdÊkatena 
cetasÈ viharati, so “atthi uttari nissaraÓan”ti pajÈnÈti. TabbahulÊkÈrÈ 
atthitvevassa hoti. (8)  
 
 96. Puna caparaÑ bhikkhave SÈriputto sabbaso 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ 
upasampajja viharati, paÒÒÈya cassa disvÈ ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. So tÈya 
samÈpattiyÈ sato vuÔÔhahati, so tÈya samÈpattiyÈ sato vuÔÔhahitvÈ ye 
dhammÈ1 atÊtÈ niruddhÈ vipariÓatÈ, te dhamme samanupassati “evaÑ kirame 
dhammÈ ahutvÈ sambhonti, hutvÈ paÔiventÊ”ti. So tesu dhammesu anupÈyo 
anapÈyo anissito appaÔibaddho vippamutto visaÑyutto vimariyÈdÊkatena 
cetasÈ viharati, so “natthi uttari nissaraÓan”ti pajÈnÈti. TabbahulÊkÈrÈ 
natthitvevassa hoti. (9)  
 
 97. YaÑ kho taÑ bhikkhave sammÈ vadamÈno vadeyya “vasippatto 
pÈramippatto ariyasmiÑ sÊlasmiÑ, vasippatto pÈramippatto ariyasmiÑ 
samÈdhismiÑ, vasippatto pÈramippatto ariyÈya paÒÒÈya, vasippatto 
pÈramippatto ariyÈya vimuttiyÈ”ti. SÈriputtameva taÑ sammÈ vadamÈno 
vadeyya “vasippatto pÈramippatto ariyasmiÑ sÊlasmiÑ, vasippatto 
pÈramippatto ariyasmiÑ samÈdhismiÑ, vasippatto pÈramippatto ariyÈya 
paÒÒÈya, vasippatto pÈramippatto ariyÈya vimuttiyÈ”ti. YaÑ kho taÑ  
______________________________________________________________
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bhikkhave sammÈ vadamÈno vadeyya “bhagavato putto oraso mukhato jÈto 
dhammajo dhammanimmito dhammadÈyÈdo, no ÈmisadÈyÈdo”ti. 
SÈriputtameva taÑ sammÈ vadamÈno vadeyya “bhagavato putto oraso 
mukhato jÈto dhammajo dhammanimmito dhammadÈyÈdo, no 
ÈmisadÈyÈdo”ti. SÈriputto bhikkhave TathÈgatena anuttaraÑ 
dhammacakkaÑ pavattitaÑ sammadeva anuppavattetÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

AnupadasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÔhamaÑ.  
_____ 

 
2. Chabbisodhanasutta 

 98. 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– 

 Idha bhikkhave bhikkhu aÒÒaÑ byÈkaroti “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, ‘nÈparaÑ itthattÈyÈ’ti pajÈnÈmÊ”ti. Tassa 
bhikkhave bhikkhuno bhÈsitaÑ neva abhinanditabbaÑ nappaÔikkositabbaÑ. 
AnabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ paÒho pucchitabbo. CattÈrome Èvuso vohÈrÈ 
tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena 
sammadakkhÈtÈ. Katame cattÈro, diÔÔhe diÔÔhavÈditÈ sute sutavÈditÈ mute 
mutavÈditÈ viÒÒÈte viÒÒÈtavÈditÈ. Ime kho Èvuso cattÈro vohÈrÈ tena 
BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena sammadakkhÈtÈ. 
KathaÑ jÈnato panÈyasmato kathaÑ passato imesu cat|su vohÈresu 
anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimuttanti. KhÊÓÈsavassa bhikkhave bhikkhuno 
vusitavato katakaraÓÊyassa ohitabhÈrassa anuppattasadatthassa 
parikkhÊÓabhavasaÑyojanassa sammadaÒÒÈvimuttassa ayamanudhammo 
hoti veyyÈkaraÓÈya. DiÔÔhe kho ahaÑ Èvuso anupÈyo anapÈyo  
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anissito appaÔibaddho vippamutto visaÑyutto vimariyÈdÊkatena cetasÈ 
viharÈmi. Sute kho ahaÑ Èvuso -pa-. Mute kho ahaÑ Èvuso -pa-. ViÒÒÈte 
kho ahaÑ Èvuso anupÈyo anapÈyo anissito appaÔibaddho vippamutto 
visaÑyutto vimariyÈdÊkatena cetasÈ viharÈmi. EvaÑ kho me Èvuso jÈnato 
evaÑ passato imesu cat|su vohÈresu anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimuttanti. 
Tassa bhikkhave bhikkhuno “sÈdh|”ti bhÈsitaÑ abhinanditabbaÑ 
anumoditabbaÑ, “sÈdh|”ti bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ uttariÑ paÒho 
pucchitabbo.  
 
 99. PaÒcime Èvuso upÈdÈnakkhandhÈ tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ 
ArahatÈ SammÈsambuddhena sammadakkhÈtÈ. Katame paÒca, seyyathidaÑ, 
r|pupÈdÈnakkhandho vedanupÈdÈnakkhandho saÒÒupÈdÈnakkhandho 
sa~khÈrupÈdÈnakkhandho viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. Ime kho Èvuso 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ 
SammÈsambuddhena sammadakkhÈtÈ. KathaÑ jÈnato panÈyasmato kathaÑ 
passato imesu paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ 
vimuttanti. KhÊÓÈsavassa bhikkhave bhikkhuno vusitavato katakaraÓÊyassa 
ohitabhÈrassa anuppattasadatthassa parikkhÊÓabhavasaÑyojanassa 
sammadaÒÒÈvimuttassa ayamanudhammo hoti veyyÈkaraÓÈya. R|paÑ kho 
ahaÑ Èvuso abalaÑ virÈgunaÑ1 anassÈsikanti viditvÈ ye r|pe upÈy|pÈdÈnÈ2 
cetaso adhiÔÔhÈnÈbhinivesÈnusayÈ, tesaÑ khayÈ virÈgÈ nirodhÈ cÈgÈ 
paÔinissaggÈ “vimuttaÑ me cittan”ti pajÈnÈmi. VedanaÑ kho ahaÑ Èvuso 
-pa-. SaÒÒaÑ kho ahaÑ Èvuso. Sa~khÈre kho ahaÑ Èvuso. ViÒÒÈÓaÑ kho 
ahaÑ Èvuso abalaÑ virÈgunaÑ anassÈsikanti viditvÈ ye viÒÒÈÓe 
upÈy|pÈdÈnÈ cetaso adhiÔÔhÈnÈbhinivesÈnusayÈ, tesaÑ khayÈ virÈgÈ nirodhÈ 
cÈgÈ paÔissaggÈ “vimuttaÑ me cittan”ti pajÈnÈmi. EvaÑ kho me Èvuso 
jÈnato evaÑ passato imesu paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu anupÈdÈya Èsavehi 
cittaÑ vimuttanti. Tassa bhikkhave bhikkhuno “sÈdh|”ti bhÈsitaÑ 
abhinanditabbaÑ anumoditabbaÑ, “sÈdh|”ti bhÈsitaÑ abhinanditvÈ 
anumoditvÈ uttariÑ paÒho pucchitabbo. 
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 100. ChayimÈ Èvuso dhÈtuyo tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ 
SammÈsambuddhena sammadakkhÈtÈ. KatamÈ cha, pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu 
tejodhÈtu vÈyodhÈtu ÈkÈsadhÈtu viÒÒÈÓadhÈtu. ImÈ kho Èvuso cha dhÈtuyo 
tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena 
sammadakkhÈtÈ. KathaÑ jÈnato panÈyasmato kathaÑ passato imÈsu chasu 
dhÈt|su anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimuttanti. KhÊÓÈsavassa bhikkhave 
bhikkhuno vusitavato katakaraÓÊyassa ohitabhÈrassa anuppattasadatthassa 
parikkhÊÓabhavasaÑyojanassa sampadaÒÒÈvimuttassa ayamanudhammo hoti 
veyyÈkaraÓÈya. PathavÊdhÈtuÑ kho ahaÑ Èvuso na attato upagacchiÑ, na ca 
pathavÊdhÈtunissitaÑ attÈnaÑ. Ye ca pathavÊdhÈtunissitÈ upÈy|pÈdÈnÈ 
cetaso adhiÔÔhÈnÈbhinivesÈnusayÈ, tesaÑ khayÈ virÈgÈ nirodhÈ cÈgÈ 
paÔinissaggÈ “vimuttaÑ me cittan”ti pajÈnÈmi. ŒpodhÈtuÑ kho ahaÑ Èvuso 
-pa-. TejodhÈtuÑ kho ahaÑ Èvuso. VÈyodhÈtuÑ kho ahaÑ Èvuso. 
ŒkÈsadhÈtuÑ kho ahaÑ Èvuso. ViÒÒÈÓadhÈtuÑ kho ahaÑ Èvuso na attato 
upagacchiÑ, na ca viÒÒÈÓadhÈtunissitaÑ attÈnaÑ. Ye ca viÒÒÈÓadhÈtunissitÈ 
upÈy|pÈdÈnÈ cetaso adhiÔÔhÈnÈbhinivesÈnusayÈ, tesaÑ khayÈ virÈgÈ nirodhÈ 
cÈgÈ paÔinissaggÈ “vimuttaÑ me cittan”ti pajÈnÈmi. EvaÑ kho me Èvuso 
jÈnato evaÑ passato imÈsu chasu dhÈt|su anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ 
vimuttanti. Tassa bhikkhave bhikkhuno “sÈdh|”ti bhÈsitaÑ abhinanditabbaÑ 
anumoditabbaÑ, “sÈdh|”ti bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ uttariÑ paÒho 
pucchitabbo.  
 
 101. Cha kho panimÈni Èvuso ajjhattikabÈhirÈni1 ÈyatanÈni tena 
BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena sammadakkhÈtÈni. 
KatamÈni cha, cakkhu ceva r|pÈ ca sotaÒca saddÈ ca ghÈnaÒca gandhÈ ca 
jivhÈ ca rasÈ ca kÈyo ca phoÔÔhabbÈ ca mano ca dhammÈ ca. ImÈni kho 
Èvuso cha ajjhattikabÈhirÈni ÈyatanÈni tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ 
ArahatÈ SammÈsambuddhena sammadakkhÈtÈni. KathaÑ jÈnato 
panÈyasmato kathaÑ passato imesu chasu ajjhattikabÈhiresu 
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Èyatanesu anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimuttanti. KhÊÓÈsavassa bhikkhave 
bhikkhuno vusitavato katakaraÓÊyassa ohitabhÈrassa anuppattasadatthassa 
parikkhÊÓabhavasaÑyojanassa sammadaÒÒÈvimuttassa ayamanudhammo 
hoti veyyÈkaraÓÈya. CakkhusmiÑ Èvuso r|pe cakkhuviÒÒÈÓe 
cakkhuviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbesu dhammesu yo chando yo rÈgo yÈ nandÊ1 yÈ 
taÓhÈ ye ca upÈy|pÈdÈnÈ cetaso adhiÔÔhÈnÈbhinivesÈnusayÈ, tesaÑ khayÈ 
virÈgÈ nirodhÈ cÈgÈ paÔinissaggÈ “vimuttaÑ me cittan”ti pajÈnÈmi. 
SotasmiÑ Èvuso sadde sotaviÒÒÈÓe -pa-. GhÈnasmiÑ Èvuso gandhe 
ghÈnaviÒÒÈÓe. JivhÈya Èvuso rase jivhÈviÒÒÈÓe. KÈyasmiÑ Èvuso 
phoÔÔhabbe kÈyaviÒÒÈÓe. ManasmiÑ Èvuso dhamme manoviÒÒÈÓe 
manoviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbesu dhammesu yo chando yo rÈgo yÈ nandÊ yÈ taÓhÈ 
ye ca upÈy|pÈdÈnÈ cetaso adhiÔÔhÈnÈbhinivesÈnusayÈ, tesaÑ khayÈ virÈgÈ 
nirodhÈ cÈgÈ paÔinissaggÈ “vimuttaÑ me cittan”ti pajÈnÈmi. EvaÑ kho me 
Èvuso jÈnato evaÑ passato imesu chasu ajjhattikabÈhiresu Èyatanesu 
anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimuttanti. Tassa bhikkhave bhikkhuno “sÈdh|”ti 
bhÈsitaÑ abhinanditabbaÑ anumoditabbaÑ, “sÈdh|”ti bhÈsitaÑ 
abhinanditvÈ anumoditvÈ uttariÑ paÒho pucchitabbo.  
 
 102. KathaÑ jÈnato panÈyasmato kathaÑ passato imasmiÑ ca 
saviÒÒÈÓake kÈye bahiddhÈ ca sabbanimittesu 
aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ sam|hatÈti2. KhÊÓÈsavassa bhikkhave 
bhikkhuno vusitavato katakaraÓÊyassa ohitabhÈrassa anuppattasadatthassa 
parikkhÊÓabhavasaÑyojanassa sammadaÒÒÈvimuttassa ayamanudhammo 
hoti veyyÈkaraÓÈya. Pubbe kho ahaÑ Èvuso agÈriyabh|to samÈno aviddasu 
ahosiÑ, tassa me TathÈgato vÈ TathÈgatasÈvako vÈ dhammaÑ desesi, tÈhaÑ 
dhammaÑ sutvÈ TathÈgate saddhaÑ paÔilabhiÑ, so tena saddhÈpaÔilÈtena 
samannÈgato iti paÔisaÒcikkhiÑ “sambÈdho gharÈvÈso rajÈpatho, abbhokÈso 
pabbajjÈ, na yidaÑ sukaraÑ agÈraÑ ajjhÈvasatÈ ekantaparipuÓÓaÑ 
ekantaparisuddhaÑ sa~khalikhitaÑ brahmacariyaÑ carituÑ, yaÑn|nÈhaÑ 
kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ 
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agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajeyyan”ti. So kho ahaÑ Èvuso aparena 
samayena appaÑ vÈ bhogakkhandhaÑ pahÈya mahantaÑ vÈ 
bhogakkhandhaÑ pahÈya appaÑ vÈ ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya mahantaÑ vÈ 
ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajiÑ, so evaÑ pabbajito samÈno bhikkh|naÑ 
sikkhÈsÈjÊvasamÈpanno pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato ahosiÑ 
nihitadaÓÉo nihitasattho lajjÊ dayÈpanno sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ 
vihÈsiÑ. AdinnÈdÈnaÑ pahÈya adinnÈdÈnÈ paÔivirato ahosiÑ dinnÈdÈyÊ 
dinnapÈÔika~khÊ, athenena sucibh|tena attanÈ vihÈsiÑ. AbrahmacariyaÑ 
pahÈya brahmacÈrÊ ahosiÑ ÈrÈcÈrÊ virato methunÈ gÈmadhammÈ. 
MusÈvÈdaÑ pahÈya musÈvÈdÈ paÔivirato ahosiÑ saccavÈdÊ saccasandho 
theto paccayiko avisaÑvÈdako lokassa. PisuÓaÑvÈcaÑ pahÈya pisuÓÈya 
vÈcÈya paÔivirato ahosiÑ, 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 ahosiÑ. PharusaÑ vÈcaÑ 
pahÈya pharusÈya vÈcÈya paÔivirato ahosiÑ, yÈ sÈ vÈcÈ nelÈ kaÓÓasukhÈ 
pemanÊyÈ hadaya~gamÈ porÊ bahujanakantÈ bahujanamanÈpÈ, tathÈr|piÑ 
vÈcaÑ bhÈsitÈ ahosiÑ. SamphappalÈpaÑ pahÈya sampappalÈpÈ paÔivirato 
ahosiÑ kÈlavÈdÊ bh|tavÈdÊ atthavÈdÊ dhammavÈdÊ vinayavÈdÊ, nidhÈnavatiÑ 
vÈcaÑ bhÈsitÈ ahosiÑ kÈlena sÈpadesaÑ pariyantavatiÑ atthasaÑhitaÑ.  

 So bÊjagÈmabh|tagÈmasamÈrambhÈ paÔivirato ahosiÑ. Ekabhattiko 
ahosiÑ ratt|parato virato vikÈlabhojanÈ. NaccagÊtavÈditavis|kadassanÈ 
paÔivirato ahosiÑ. MÈlÈgandhavilepanadhÈraÓamaÓÉanavibh|sanaÔÔhÈnÈ 
paÔivirato ahosiÑ. UccÈsayanamahÈsayanÈ paÔivirato ahosiÑ. 
JÈtar|parajatapaÔiggahaÓÈ paÔivirato ahosiÑ. ŒmakadhaÒÒapaÔiggahaÓÈ 
paÔivirato ahosiÑ. ŒmakamaÑsapaÔiggahaÓÈ paÔivirato ahosiÑ. 
ItthikumÈrikapaÔiggahaÓÈ paÔivirato ahosiÑ. DÈsidÈsapaÔiggahaÓÈ paÔivirato 
ahosiÑ. AjeÄakapaÔiggahaÓÈ paÔivirato ahosiÑ. KukkuÔas|karapaÔiggahaÓÈ 
paÔivirato  
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ahosiÑ. HatthigavassavaÄavapaÔiggahaÓÈ paÔivirato ahosiÑ. 
KhettavatthupaÔiggahaÓÈ paÔivirato ahosiÑ. D|teyyapahiÓagamanÈnuyogÈ 
paÔivirato ahosiÑ. KayavikkayÈ paÔivirato ahosiÑ. 
TulÈk|ÔakaÑsak|ÔamÈnak|ÔÈ paÔivirato ahosiÑ. 
UkkoÔanavaÒcananikatisÈciyogÈ paÔivirato ahosiÑ, 
chedanavadhabandhanaviparÈmosa-ÈlopasahasÈkÈrÈ paÔivirato ahosiÑ.  

 So santuÔÔho ahosiÑ kÈyaparihÈrikena cÊvarena kucchiparihÈrikena 
piÓÉapÈtena, so yena yeneva1 pakkamiÑ, samÈdÈyeva pakkamiÑ. 
SeyyathÈpi nÈma pakkhÊ sakuÓo yena yeneva Éeti, sapattabhÈrova Éeti. 
Evameva kho ahaÑ Èvuso santuÔÔho ahosiÑ kÈyaparihÈrikena cÊvarena 
kucchiparihÈrikena piÓÉapÈtena, so yena yeneva pakkamiÑ, samÈdÈyeva 
pakkamiÑ. So iminÈ ariyena sÊlakkhandhena samannÈgato ajjhattaÑ 
anavajjasukhaÑ paÔisaÑvedesiÑ.  
 
 103. So cakkhunÈ r|paÑ disvÈ na nimittaggÈhÊ ahosiÑ 
nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, yatvÈdhikaraÓamenaÑ cakkhundriyaÑ asaÑvutaÑ 
viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, 
tassa saÑvarÈya paÔipajjiÑ, rakkhiÑ cakkhundriyaÑ, cakkhundriye 
saÑvaraÑ ÈpajjiÑ. Sotena saddaÑ sutvÈ -pa-. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ 
-pa-. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ -pa-. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ -pa-. 
ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya na nimittaggÈhÊ ahosiÑ nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, 
yatvÈdhikaraÓamenaÑ manindriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ 
abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa 
saÑvarÈya paÔipajjiÑ, rakkhiÑ manindriyaÑ, manindriye saÑvaraÑ 
ÈpajjiÑ. So iminÈ ariyena indriyasaÑvarena samannÈgato ajjhattaÑ 
abyÈsekasukhaÑ paÔisaÑvedesiÑ.  

 So abhikkante paÔikkante sampajÈnakÈrÊ ahosiÑ, Èlokite vilokite 
sampajÈnakÈrÊ ahosiÑ, samiÒjite pasÈrite sampajÈnakÈrÊ ahosiÑ, 
saÑghÈÔipattacÊvaradhÈraÓe sampajÈnakÈrÊ ahosiÑ, asite pÊte khÈyite sÈyite 
sampajÈnakÈrÊ ahosiÑ, uccÈrapassÈvakamme sampajÈnakÈrÊ ahosiÑ, gate 
Ôhite nisinne sutte jÈgarite bhÈsite tuÓhÊbhÈve sampajÈnakÈrÊ ahosiÑ.  
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 So iminÈ ca ariyena sÊlakkhandhena samannÈgato (imÈya ca ariyÈya 
santuÔÔhiyÈ samannÈgato)1 iminÈ ca ariyena indriyasaÑvarena samannÈgato 
iminÈ ca ariyena satisampajaÒÒena samannÈgato vivittaÑ senÈsanaÑ bhajiÑ 
araÒÒaÑ rukkham|laÑ pabbataÑ kandaraÑ giriguhaÑ susÈnaÑ 
vanapatthaÑ abbhokÈsaÑ palÈlapuÒjaÑ. So pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto nisÊdiÑ palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya 
parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ.  

 So abhijjhaÑ loke pahÈya vigatÈbhijjhena cetasÈ vihÈsiÑ, abhijjhÈya 
cittaÑ parisodhesiÑ. ByÈpÈdapadosaÑ pahÈya abyÈpannacitto vihÈsiÑ 
sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ, byÈpÈdapadosÈ cittaÑ parisodhesiÑ. 
ThinamiddhaÑ pahÈya vigatathinamiddho vihÈsiÑ ÈlokasaÒÒÊ sato 
sampajÈno, thinamiddhÈ cittaÑ parisodhesiÑ. UddhaccakukkuccaÑ pahÈya 
anuddhato vihÈsiÑ ajjhattaÑ v|pasantacitto, uddhaccakukkuccÈ cittaÑ 
parisodhesiÑ. VicikicchaÑ pahÈya tiÓÓavicikiccho vihÈsiÑ akathaÑkathÊ 
kusalesu dhammesu, vicikicchÈya cittaÑ parisodhesiÑ.  
 
 104. So ime paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya 
dubbalÊkaraÓe vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ 
savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihÈsiÑ. 
VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ 
avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ 
jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihÈsiÑ.  

 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 dukkhanirodhÈ”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  
______________________________________________________________
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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. EvaÑ kho me Èvuso jÈnato evaÑ 
passato imasmiÑ ca saviÒÒÈÓake kÈye bahiddhÈ ca sabbanimittesu 
aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ sam|hatÈti. Tassa bhikkhave bhikkhuno 
“sÈdh|”ti bhÈsitaÑ abhinanditabbaÑ anumoditabbaÑ. “SÈdh|”ti bhÈsitaÑ 
abhinanditvÈ anumoditvÈ evamassa vacanÊyo “lÈbhÈ no Èvuso, suladdhaÑ 
no Èvuso, ye mayaÑ ÈyasmantaÑ tÈdisaÑ sabrahmacÈriÑ 
samanupassÈmÈ”ti1.  

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

ChabbisodhanasuttaÑ niÔÔhitaÑ dutiyaÑ.  
_____ 

 
3. Sappurisasutta 

 105. 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 “sappurisadhammaÒca vo bhikkhave desessÈmi 
asappurisadhammaÒca, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha 
bhÈsissÈmÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ, 
BhagavÈ etadavoca– 

 Katamo ca bhikkhave asappurisadhammo, idha bhikkhave asappuriso 
uccÈkulÈ pabbajito hoti, so iti paÔisaÒcikkhati “ahaÑ khomhi uccÈkulÈ 
pabbajito, ime panaÒÒe bhikkh| na uccÈkulÈ pabbajitÈ”ti. So tÈya 
uccÈkulÊnatÈya attÈnukkaÑseti paraÑ vambheti. AyaÑ2 bhikkhave 
asappurisadhammo. Sappuriso ca kho bhikkhave iti paÔisaÒcikkhati “na kho 
uccÈkulÊnatÈya lobhadhammÈ vÈ parikkhayaÑ gacchanti, dosadhammÈ vÈ 
parikkhayaÑ  
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gacchanti, mahadhammÈ vÈ parikkhayaÑ gacchanti. No cepi uccÈkulÈ 
pabbajito hoti, so ca hoti dhammÈnudhammappaÔipanno sÈmÊcippaÔipanno 
anudhammacÈrÊ, so tattha pujjo, so tattha pÈsaÑso”ti. So paÔipadaÑyeva 
antaraÑ karitvÈ tÈya uccÈkulÊnatÈya nevattÈnukkaÑseti na paraÑ vambheti. 
AyaÑ bhikkhave sappurisadhammo. (1)  

  Puna caparaÑ bhikkhave asappuriso mahÈkulÈ pabbajito hoti -pa-1 
mahÈbhogakulÈ pabbajito hoti -pa- uÄÈrabhogakulÈ pabbajito hoti, so iti 
paÔisaÒcikkhati “ahaÑ khomhi uÄÈrabhogakulÈ pabbajito, ime panaÒÒe 
bhikkh| na uÄÈrabhogakulÈ pabbajitÈ”ti. So tÈya uÄÈrabhogatÈya 
attÈnukkaÑseti paraÑ vambheti. Ayampi bhikkhave asappurisadhammo. 
Sappuriso ca kho bhikkhave iti paÔisaÒcikkhati “na kho uÄÈrabhogatÈya 
lobhadhammÈ vÈ parikkhayaÑ gacchanti, dosadhammÈ vÈ parikkhayaÑ 
gacchanti, mohadhammÈ vÈ parikkhayaÑ gacchanti. No cepi 
uÄÈrabhogakulÈ pabbajito hoti, so ca hoti dhammÈnudhammappaÔipanno 
sÈmÊcippaÔipanno anudhammacÈrÊ, so tattha pujjo, so tattha pÈsaÑso”ti. So 
paÔipadaÑyeva antaraÑ karitvÈ tÈya uÄÈrabhogatÈya nevattÈnukkaÑseti na 
paraÑ vambheti. Ayampi bhikkhave sappurisadhammo. (2-4) 
 
 106. Puna caparaÑ bhikkhave asappuriso ÒÈto hoti yasassÊ, so iti 
paÔisaÒcikkhati “ahaÑ khomhi ÒÈto yasassÊ, ime panaÒÒe bhikkh| appaÒÒÈtÈ 
appesakkhÈ”ti. So tena Òattena2 attÈnukkaÑseti paraÑ vambheti. Ayampi 
bhikkhave asappurisadhammo. Sappuriso ca kho bhikkhave iti 
paÔisaÒcikkhati “na kho Òattena lobhadhammÈ vÈ parikkhayaÑ gacchanti, 
dosadhammÈ vÈ parikkhayaÑ gacchanti, mohadhammÈ vÈ parikkhayaÑ 
gacchanti. No cepi ÒÈto hoti yasassÊ, so ca hoti 
dhammÈnudhammappaÔipanno sÈmÊcippaÔipanno anudhammacÈrÊ, so tattha 
pujjo, so tattha pÈsaÑso”ti. So paÔipadaÑyeva antaraÑ karitvÈ tena ÒÈttena 
nevattÈnukkaÑseti na paraÑ vambheti. Ayampi bhikkhave 
sappurisadhammo. (5)  

 Puna caparaÑ bhikkhave asappuriso lÈbhÊ hoti 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, so iti 
paÔisaÒcikkhati “ahaÑ  
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khomhi lÈbhÊ ÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, 
ime panaÒÒe bhikkh| na lÈbhino 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnan”ti. So tena 
lÈbhena attÈnukkaÑseti paraÑ vambheti. Ayampi bhikkhave 
asappurisadhammo. Sappuriso ca kho bhikkhave iti paÔisaÒcikkhati “na kho 
lÈbhena lobhadhammÈ vÈ parikkhayaÑ gacchanti, dosadhammÈ vÈ 
parikkhayaÑ gacchanti, mohadhammÈ vÈ parikkhayaÑ gacchanti. No cepi 
lÈbhÊ hoti cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, so 
ca hoti dhammÈnudhammappaÔipanno sÈmÊcippaÔipanno anudhammacÈrÊ, so 
tattha pujjo, so tattha pÈsaÑso”ti. So paÔipadaÑyeva antaraÑ karitvÈ tena 
lÈbhena nevattÈnukkaÑseti na paraÑ vambheti. Ayampi bhikkhave 
sappurisadhammo. (6)  

 Puna caparaÑ bhikkhave asappuriso bahussuto hoti, so iti 
paÔisaÒcikkhati “ahaÑ khomhi bahussuto, ime panaÒÒe bhikkh| na 
bahussutÈ”ti. So tena bÈhusaccena attÈnukkaÑseti paraÑ vambheti. Ayampi 
bhikkhave asappurisadhammo. Sappuriso ca kho bhikkhave iti 
paÔisaÒcikkhati “na kho bÈhusaccena lobhadhammÈ vÈ parikkhayaÑ 
gacchanti, dosadhammÈ vÈ parikkhayaÑ gacchanti, mohadhammÈ vÈ 
parikkhayaÑ gacchanti. No cepi bahussuto hoti, so ca hoti 
dhammÈnudhammappaÔipanno sÈmÊcippaÔipanno anudhammacÈrÊ, so tattha 
pujjo, so tattha pÈsaÑso”ti. So paÔipadaÑyeva antaraÑ karitvÈ tena 
bÈhusaccena nevattÈnukkaÑseti na paraÑ vambheti. Ayampi bhikkhave 
sappurisadhammo. (7)  

 Puna caparaÑ bhikkhave asappuriso vinayadharo hoti, so iti 
paÔisaÒcikkhati  
“AhaÑ khomhi vinayadharo, ime panaÒÒe bhikkh| na vinayadharÈ”ti. So 
tena vinayadharattena attÈnukkaÑseti paraÑ vambheti. Ayampi bhikkhave 
asappurisadhammo. Sappuriso ca kho bhikkhave iti paÔisaÒcikkhati “na kho 
vinayadharattena lobhadhammÈ vÈ parikkhayaÑ gacchanti, dosadhammÈ vÈ 
parikkhayaÑ gacchanti, mohadhammÈ vÈ parikkhayaÑ gacchanti. No cepi 
vinayadharo hoti, so ca hoti dhammÈnudhammappaÔipanno 
sÈmÊcippaÔipanno anudhammacÈrÊ, so tattha pujjo, so tattha pÈsaÑso”ti. So 
paÔipadaÑyeva antaraÑ karitvÈ tena vinayadharattena nevattÈnukkaÑseti na 
paraÑ vambheti. Ayampi bhikkhave sappurisadhammo. (8)  
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 Puna caparaÑ bhikkhave asappuriso dhammakathiko hoti, so iti 
paÔisaÒcikkhati “ahaÑ khomhi dhammakathiko, ime panaÒÒe bhikkh| na 
dhammakathikÈ”ti. So tena dhammakathikattena attÈnukkaÑseti paraÑ 
vambheti. Ayampi bhikkhave asappurisadhammo. Sappuriso ca kho 
bhikkhave iti paÔisaÒcikkhati “na kho dhammakathikattena lobhadhammÈ vÈ 
parikkhayaÑ gacchanti, dosadhammÈ vÈ parikkhayaÑ gacchanti, 
mohadhammÈ vÈ parikkhayaÑ gacchanti. No cepi dhammakathiko hoti, so 
ca hoti dhammÈnudhammappaÔipanno sÈmÊcippaÔipanno anudhammacÈrÊ, so 
tattha pujjo, so tattha pÈsaÑso”ti. So paÔipadaÑyeva antaraÑ karitvÈ tena 
dhammakathikattena nevattÈnukkaÑseti na paraÑ vambheti. Ayampi 
bhikkhave sappurisadhammo. (9)  
 
 107. Puna caparaÑ bhikkhave asappuriso ÈraÒÒiko hoti, so iti 
paÔisaÒcikkhati “ahaÑ khomhi ÈraÒÒiko, ime panaÒÒe bhikkh| na 
ÈraÒÒikÈ”ti. So tena ÈraÒÒikattena attÈnukkaÑseti paraÑ vambheti. Ayampi 
bhikkhave asappurisadhammo. Sappuriso ca kho bhikkhave iti 
paÔisaÒcikkhati “na kho ÈraÒÒikattena lobhadhammÈ vÈ parikkhayaÑ 
gacchanti, dosadhammÈ vÈ parikkhayaÑ gacchanti, mohadhammÈ vÈ 
parikkhayaÑ gacchanti. No cepi ÈraÒÒiko hoti, so ca hoti 
dhammÈnudhammappaÔipanno sÈmÊcippaÔipanno anudhammacÈrÊ, so tattha 
pujjo, so tattha pÈsaÑso”ti. So paÔipadaÑyeva antaraÑ karitvÈ tena 
ÈraÒÒikattena nevattÈnukkaÑseti na paraÑ vambheti. Ayampi bhikkhave 
sappurisadhammo. (10)  

 Puna caparaÑ bhikkhave asappuriso paÑsuk|liko hoti, so iti 
paÔisaÒcikkhati “ahaÑ khomhi paÑsuk|liko, ime panaÒÒe bhikkh| na 
paÑsuk|likÈ”ti. So tena paÑsuk|likattena attÈnukkaÑseti paraÑ vambheti. 
Ayampi bhikkhave asappurisadhammo. Sappuriso ca kho bhikkhave iti 
paÔisaÒcikkhati “na kho paÑsuk|likattena lobhadhammÈ vÈ parikkhayaÑ 
gacchanti, dosadhammÈ vÈ parikkhayaÑ gacchanti, mohadhammÈ vÈ 
parikkhayaÑ gacchanti. No cepi paÑsuk|liko hoti. So ca hoti 
dhammÈnudhammappaÔipanno sÈmÊcippaÔipanno anudhammacÈrÊ, so tattha 
pujjo, so tattha pÈsaÑso”ti. So paÔipadaÑyeva antaraÑ karitvÈ tena 
paÑsuk|likattena nevattÈnukkaÑseti na paraÑ vambheti. Ayampi 
bhikkhave sappurisadhammo. (11)  
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 Puna caparaÑ bhikkhave asappuriso piÓÉapÈtiko hoti, so iti 
paÔisaÒcikkhati “ahaÑ khomhi piÓÉapÈtiko, ime panaÒÒe bhikkh| na 
piÓÉapÈtikÈ”ti. So tena piÓÉapÈtikattena attÈnukkaÑseti paraÑ vambheti. 
Ayampi bhikkhave asappurisadhammo. Sappuriso ca kho bhikkhave iti 
paÔisaÒcikkhati “na kho piÓÉapÈtikattena lobhadhammÈ vÈ parikkhayaÑ 
gacchanti, dosadhammÈ vÈ parikkhayaÑ gacchanti, mohadhammÈ vÈ 
parikkhayaÑ gacchanti. No cepi piÓÉapÈtiko hoti. So ca hoti 
dhammÈnudhammappaÔipanno sÈmÊcippaÔipanno anudhammacÈrÊ, so tattha 
pujjo, so tattha pÈsaÑso”ti. So paÔipadaÑyeva antaraÑ karitvÈ tena 
piÓÉapÈtikattena nevattÈnukkaÑseti na paraÑ vambheti. Ayampi bhikkhave 
sappurisadhammo. (12)  

 Puna caparaÑ bhikkhave asappuriso rukkham|liko hoti, so iti 
paÔisaÒcikkhati “ahaÑ khomhi rukkham|liko, ime panaÒÒe bhikkh| na 
rukkham|likÈ”ti. So tena rukkham|likattena attÈnukkaÑseti paraÑ 
vambheti. Ayampi bhikkhave asappurisadhammo. Sappuriso ca kho 
bhikkhave iti paÔisaÒcikkhati “na kho rukkham|likattena lobhadhammÈ vÈ 
parikkhayaÑ gacchanti, dosadhammÈ vÈ parikkhayaÑ gacchanti, 
mohadhammÈ vÈ parikkhayaÑ gacchanti. No cepi rukkham|liko hoti, so ca 
hoti dhammÈnudhammappaÔipanno sÈmÊcippaÔipanno anudhammacÈrÊ, so 
tattha pujjo, so tattha pÈsaÑso”ti. So paÔipadaÑyeva antaraÑ karitvÈ tena 
rukkham|likattena ne vattÈnukkaÑseti na paraÑ vambheti. Ayampi 
bhikkhave sappurisadhammo. (13)  

 Puna caparaÑ bhikkhave asappuriso sosÈniko hoti -pa- abbhokÈsiko 
hoti -pa- nesajjiko hoti -pa- yathÈsanthatiko hoti -pa- ekÈsaniko hoti, so iti 
paÔisaÒcikkhati “ahaÑ khomhi ekÈsaniko, ime panaÒÒe bhikkh| na 
ekÈsanikÈ”ti. So tena ekÈsanikattena attÈnukkaÑseti paraÑ vambheti. 
Ayampi bhikkhave asappurisadhammo. Sappuriso ca kho bhikkhave iti 
paÔisaÒcikkhati “na kho ekÈsanikattena lobhadhammÈ vÈ parikkhayaÑ 
gacchanti, dosadhammÈ vÈ parikkhayaÑ gacchanti, mohadhammÈ vÈ 
parikkhayaÑ gacchanti. No cepi ekÈsaniko hoti, so ca hoti 
dhammÈnudhammappaÔipanno sÈmÊcippaÔipanno anudhammacÈrÊ, so tattha 
pujjo, so tattha pÈsaÑso”ti. So paÔipadaÑyeva antaraÑ  
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karitvÈ tena ekÈsanikattena nevattÈnukkaÑseti na paraÑ vambheti. Ayampi 
bhikkhave sappurisadhammo. (14-18)  
 
 108. Puna caparaÑ bhikkhave asappuriso vivicceva kÈmehi vivicca 
akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, so iti paÔisaÒcikkhati “ahaÑ 
khomhi paÔhamajjhÈnasamÈpattiyÈ lÈbhÊ, ime panaÒÒe bhikkh| 
paÔhamajjhÈnasamÈpattiyÈ na lÈbhino”ti. So tÈya paÔhamajjhÈnasamÈpattiyÈ 
attÈnukkaÑseti paraÑ vambheti. Ayampi bhikkhave asappurisadhammo. 
Sappuriso ca kho bhikkhave iti paÔisaÒcikkhati  
“PaÔhamajjhÈnasamÈpattiyÈpi kho atammayatÈ vuttÈ BhagavatÈ, yena yena 
hi maÒÒanti, tato taÑ hoti aÒÒathÈ”ti. So atammayataÒÒeva antaraÑ karitvÈ 
tÈya paÔhamajjhÈnasamÈpattiyÈ nevattÈnukkaÑseti na paraÑ vambheti. 
Ayampi bhikkhave sappurisadhammo. (19)  

 Puna caparaÑ bhikkhave asappuriso vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ 
ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ 
samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa-. TatiyaÑ jhÈnaÑ. CatutthaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati, so iti paÔisaÒcikkhati “ahaÑ khomhi 
catutthajjhÈnasamÈpattiyÈ lÈbhÊ, ime panaÒÒe bhikkh| 
catutthajjhÈnasamÈpattiyÈ na lÈbhino”ti. So tÈya catutthajjhÈnasamÈpattiyÈ 
attÈnukkaÑseti paraÑ vambheti. Ayampi bhikkhave asappurisadhammo. 
Sappuriso ca kho bhikkhave iti paÔisaÒcikkhati “catutthajjhÈnasamÈpattiyÈpi 
kho atammayatÈ vuttÈ BhagavatÈ, yena yena hi maÒÒanti, tato taÑ hoti 
aÒÒathÈ”ti. So atammayataÒÒeva antaraÑ karitvÈ tÈya 
catutthajjhÈnasamÈpattiyÈ nevattÈnukkaÑseti na paraÑ vambheti. Ayampi 
bhikkhave sappurisadhammo. (20-22)  

 Puna caparaÑ bhikkhave asappuriso sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ 
samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ 
“ananto ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati, so iti 
paÔisaÒcikkhati “ahaÑ khomhi ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasamÈpattiyÈ lÈbhÊ, ime 
panaÒÒe bhikkh| ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasamÈpattiyÈ na lÈbhino”ti. So tÈya 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasamÈpattiyÈ attÈnukkaÑseti paraÑ vambheti. Ayampi 
bhikkhave asappurisadhammo. Sappuriso ca kho bhikkhave iti  
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paÔisaÒcikkhati “ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasamÈpattiyÈpi kho atammayatÈ vuttÈ 
BhagavatÈ, yena yena hi maÒÒanti, tato taÑ hoti aÒÒathÈ”ti. So 
atammayataÒÒeva antaraÑ karitvÈ tÈya ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasamÈpattiyÈ 
nevattÈnukkaÑseti na paraÑ vambheti. Ayampi bhikkhave 
sappurisadhammo. (23)  

 Puna caparaÑ bhikkhave asappuriso sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja 
viharati, so iti paÔisaÒcikkhati “ahaÑ khomhi viÒÒÈÓaÒcÈyatanasamÈpattiyÈ 
lÈbhÊ, ime panaÒÒe bhikkh| viÒÒÈÓaÒcÈyatanasamÈpattiyÈ na labhino”ti. So 
tÈya viÒÒÈÓaÒcÈyatanasamÈpattiyÈ attÈnukkaÑseti paraÑ vambheti. Ayampi 
bhikkhave asappurisadhammo. Sappuriso ca kho bhikkhave iti 
paÔisaÒcikkhati “viÒÒÈÓaÒcÈyatanasamÈpattiyÈpi kho atammayatÈ vuttÈ 
BhagavatÈ, yena yena hi maÒÒanti, tato taÑ hoti aÒÒathÈ”ti. So 
atammayataÒÒeva antaraÑ karitvÈ tÈya viÒÒÈÓaÒcÈyatanasamÈpattiyÈ 
nevattÈnukkaÑseti na paraÑ vambheti. Ayampi bhikkhave 
sappurisadhammo. (24)  

 Puna caparaÑ bhikkhave asappuriso sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati, so 
iti paÔisaÒcikkhati “ahaÑ khomhi ÈkiÒcaÒÒÈyatanasamÈpattiyÈ lÈbhÊ, ime 
panaÒÒe bhikkh| ÈkiÒcaÒÒÈyatanasamÈpattiyÈ na lÈbhino”ti. So tÈya 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasamÈpattiyÈ attÈnukkaÑseti paraÑ vambheti. Ayampi 
bhikkhave asappurisadhammo. Sappuriso ca kho bhikkhave iti 
paÔisaÒcikkhati “ÈkiÒcaÒÒÈyatanasamÈpattiyÈpi kho atammayatÈ vuttÈ 
BhagavatÈ, yena yena hi maÒÒanti, tato taÑ hoti aÒÒÈthÈ”ti. So 
atammayataÒÒeva antaraÑ karitvÈ tÈya ÈkiÒcaÒÒÈyatanasamÈpattiyÈ 
nevattÈnukkaÑseti na paraÑ vambheti. Ayampi bhikkhave 
sappurisadhammo. (25)  

 Puna caparaÑ bhikkhave asappuriso sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati, so iti 
paÔisaÒcikkhati “ahaÑ khomhi nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasamÈpattiyÈ lÈbhÊ, 
ime panaÒÒe bhikkh| nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasamÈpattiyÈ na lÈbhino”ti. So 
tÈya nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasamÈpattiyÈ 
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attÈnukkaÑseti paraÑ vambheti. Ayampi bhikkhave asappurisadhammo. 
Sappuriso ca kho bhikkhave iti paÔisaÒcikkhati “nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatana-
samÈpattiyÈpi kho atammayatÈ vuttÈ BhagavatÈ, yena yena hi maÒÒanti, tato 
taÑ hoti aÒÒathÈ”ti. So atammayataÒÒeva antaraÑ karitvÈ tÈya 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasamÈpattiyÈ nevattÈnukkaÑseti na paraÑ vambheti. 
Ayampi bhikkhave sappurisadhammo. (26)  

 Puna caparaÑ bhikkhave sappuriso sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati, paÒÒÈya cassa 
disvÈ ÈsavÈ1 parikkhÊÓÈ honti. AyaÑ2 bhikkhave bhikkhu na kiÒci maÒÒati 
na kuhiÒci maÒÒati na kenaci maÒÒatÊti. (27) 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 

SappurisasuttaÑ niÔÔhitaÑ tatiyaÑ. 
_____ 

4. SevitabbÈsevitabbasutta  

 109. 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 
etadapoca “sevitabbÈsevitabbaÑ vo bhikkhave dhammapariyÈyaÑ 
desessÈmi, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha bhÈsissÈmÊ”ti. “EvaÑ 
bhante” kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 KÈyasamÈcÈraÑpÈhaÑ3 bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampi, taÒca aÒÒamaÒÒaÑ kÈyasamÈcÈraÑ. VacÊsamÈcÈraÑpÈhaÑ 
bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi asevitabbampi, taÒca 
aÒÒamaÒÒaÑ vacÊsamÈcÈraÑ. ManosamÈcÈraÑpÈhaÑ bhikkhave duvidhena 
vadÈmi sevitabbampi asevitabbampi, taÒca aÒÒamaÒÒaÑ manosamÈcÈraÑ. 
CittuppÈdaÑpÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampi, taÒca aÒÒamaÒÒaÑ cittuppÈdaÑ. SaÒÒÈpaÔilÈbhaÑpÈhaÑ 
bhikkhave duvidhena vadÈmi  
______________________________________________________________ 
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sevitabbampi asevitabbampi, taÒca aÒÒamaÒÒaÑ saÒÒÈpaÔilÈbhaÑ. 
DiÔÔhipaÔilÈbhaÑpÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampi, taÒca aÒÒamaÒÒaÑ diÔÔhipaÔilÈbhaÑ. 
AttabhÈvapaÔilÈbhaÑpÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampi, taÒca aÒÒamaÒÒaÑ attabhÈvapaÔilÈbhanti.  

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ etadavoca–imassa kho 
ahaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ 
avibhattassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmi– 
 
 110. “KÈyasamÈcÈraÑpÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi 
sevitabbampi asevitabbampi, taÒca aÒÒamaÒÒaÑ kÈyasamÈcÈran”ti iti kho 
panetaÑ vuttaÑ BhagavatÈ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. YathÈr|paÑ bhante 
kÈyasamÈcÈraÑ sevato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ 
parihÈyanti, evar|po kÈyasamÈcÈro na sevitabbo. YathÈr|paÒca kho bhante 
kÈyasamÈcÈraÑ sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, evar|po kÈyasamÈcÈro sevitabbo.  
 
 111. KathaÑr|paÑ bhante kÈyasamÈcÈraÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti. Idha bhante ekacco pÈÓÈtipÈtÊ 
hoti luddo lohitapÈÓi hatappahate niviÔÔho adayÈpanno pÈÓabh|tesu. 
AdinnÈdÈyÊ kho pana hoti, yaÑ taÑ parassa paravitt|pakaraÓaÑ gÈmagataÑ 
vÈ araÒÒagataÑ vÈ, taÑ adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdÈtÈ hoti. 
KÈmesumicchÈcÈrÊ kho pana hoti, yÈ tÈ mÈturakkhitÈ piturakkhitÈ 
mÈtÈpiturakkhitÈ bhÈturakkhitÈ bhaginirakkhitÈ ÒÈtirakkhitÈ gottarakkhitÈ 
dhammarakkhitÈ sassÈmikÈ saparidaÓÉÈ antamaso mÈlÈguÄaparikkhittÈpi, 
tathÈr|pÈsu cÈrittaÑ ÈpajjitÈ hoti. Evar|paÑ bhante kÈyasamÈcÈraÑ sevato 
akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti.  

 KathaÑr|paÑ bhante kÈyasamÈcÈraÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. Idha bhante ekacco pÈÓÈtipÈtaÑ 
pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, nihitadaÓÉo nihitasattho lajjÊ dayÈpanno 
sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ viharati. AdinnÈdÈnaÑ pahÈya adinnÈdÈnÈ 
paÔivirato hoti, yaÑ taÑ parassa  
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paravitt|pakaraÓaÑ gÈmagataÑ vÈ araÒÒagataÑ vÈ, taÑ nÈdinnaÑ 
theyyasa~khÈtaÑ ÈdÈtÈ hoti. KÈmesumicchÈcÈraÑ pahÈya 
kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, yÈ tÈ mÈturakkhitÈ piturakkhitÈ 
mÈtÈpiturakkhitÈ bhÈturakkhitÈ bhaginirakkhitÈ ÒÈtirakkhitÈ gottarakkhitÈ 
dhammarakkhitÈ sassÈmikÈ saparidaÓÉÈ antamaso mÈlÈguÄaparikkhittÈpi, 
tathÈr|pÈsu na cÈrittaÑ ÈpajjitÈ hoti. Evar|paÑ bhante kÈyasamÈcÈraÑ 
sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. 
“KÈyasamÈcÈraÑpÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampi, taÒca aÒÒamaÒÒaÑ kÈyasamÈcÈran”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ 
BhagavatÈ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.  

 “VacÊsamÈcÈraÑpÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampi,  
taÒca aÒÒamaÒÒaÑ vacÊsamÈcÈran”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ BhagavatÈ, 
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. YathÈr|paÑ bhante vacÊsamÈcÈraÑ sevato akusalÈ 
dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti, evar|po vacÊsamÈcÈro 
na sevitabbo. YathÈr|paÒca kho bhante vacÊsamÈcÈraÑ sevato akusalÈ 
dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, evar|po vacÊsamÈcÈro 
sevitabbo.  
 
 112. KathaÑr|paÑ bhante vacÊsamÈcÈraÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti. Idha bhante ekacco musÈvÈdÊ 
hoti sabhÈgato1 vÈ parisÈgato2 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. Iti3 attahetu vÈ parahetu vÈ 
ÈmisakiÒcikkhahetu4 vÈ sampajÈnamusÈ bhÈsitÈ hoti. PisuÓavÈco kho pana 
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  
______________________________________________________________ 
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bhÈsitÈ hoti. PharusavÈco kho pana hoti, yÈ sÈ vÈcÈ kaÓÉakÈ kakkasÈ 
pharusÈ parakaÔukÈ parÈbhisajjanÊ kodhasÈmantÈ asamÈdhisaÑvattanikÈ, 
tathÈr|piÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. SamphappalÈpÊ kho pana hoti, akÈlavÈdÊ 
abh|tavÈdÊ anatthavÈdÊ adhammavÈdÊ avinayavÈdÊ, anidhÈnavatiÑ vÈcaÑ 
bhÈsitÈ hoti akÈlena anapadesaÑ apariyantavatiÑ anatthasaÑhitaÑ. 
Evar|paÑ bhante vacÊsamÈcÈraÑ sevato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, 
kusalÈ dhammÈ parihÈyanti.  

 KathaÑr|paÑ bhante vacÊsamÈcÈraÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. Idha bhante ekacco musÈvÈdaÑ 
pahÈya musÈvÈdÈ paÔivirato hoti sabhÈgato vÈ parisÈgato 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, 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 hoti kÈlena 
sÈpadesaÑ pariyantavatiÑ atthasaÑhitaÑ. Evar|paÑ bhante vacÊsamÈcÈraÑ 
sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. 
“VacÊsamÈcÈraÑpÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampi, taÒca aÒÒamaÒÒaÑ vacÊsamÈcÈran”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ 
BhagavatÈ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.  

 “ManosamÈcÈraÑpÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampi, taÒca aÒÒamaÒÒaÑ manosamÈcÈran”ti iti kho panetaÑ 
vuttaÑ BhagavatÈ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. YathÈr|paÑ bhante 
manosamÈcÈraÑ sevato  
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akusalÈ dhammÈ ativaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti, evar|po 
manosamÈcÈro na sevitabbo. YathÈr|paÒca kho bhante manosamÈcÈraÑ 
sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, evar|po 
manosamÈcÈro sevitabbo.  
 
 113. KathaÑr|paÑ bhante manosamÈcÈraÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti. Idha bhante ekacco abhijjhÈlu 
hoti. YaÑ taÑ parassa paravitt|pakaraÓaÑ, taÑ abhijjhÈtÈ hoti “aho vata 
yaÑ parassa, taÑ mamassÈ”ti. ByÈpannacitto kho pana hoti 
paduÔÔhamanasa~kappo “ime sattÈ haÒÒantu vÈ vajjhantu vÈ ucchijjantu vÈ 
vinassantu vÈ mÈ vÈ ahesun”ti. Evar|paÑ bhante manosamÈcÈraÑ sevato 
akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti.  

 KathaÑr|paÑ bhante manosamÈcÈraÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. Idha bhante ekacco anabhijjhÈlu 
hoti, yaÑ taÑ parassa paravitt|pakaraÓaÑ, taÑ nÈbhijjhÈtÈ hoti “ahovata 
yaÑ parassa, taÑ mamassÈ”ti. AbyÈpannacitto kho pana hoti 
appaduÔÔhamanasa~kappo “ime sattÈ averÈ abyÈbajjhÈ1 anÊghÈ sukhÊ attÈnaÑ 
pariharant|”ti. Evar|paÑ bhante manosamÈcÈraÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. “ManosamÈcÈraÑpÈhaÑ 
bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi asevitabbampi, taÒca 
aÒÒamaÒÒaÑ manosamÈcÈran”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ BhagavatÈ, idametaÑ 
paÔicca vuttaÑ.  
 
 114. “CittuppÈdaÑpÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampi taÒca aÒÒamaÒÒaÑ cittuppÈdan”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ 
BhagavatÈ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. YathÈr|paÑ bhante cittuppÈdaÑ 
sevato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti, evar|po 
cittuppÈdo na sevitabbo. YathÈr|paÒca kho bhante cittuppÈdaÑ sevato 
akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, evar|po 
cittuppÈdo sevitabbo.  

 KathaÑr|paÑ bhante cittuppÈdaÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti. Idha bhante ekacco abhijjhÈlu 
hoti,  
______________________________________________________________
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abhijjhÈsahagatena cetasÈ viharati, byÈpÈdavÈ hoti, byÈpÈdasahagatena 
cetasÈ viharati, vihesavÈ hoti, vihesÈsahagatena cetasÈ viharati. Evar|paÑ 
bhante cittuppÈdaÑ sevato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ 
parihÈyanti.  

 KathaÑr|paÑ bhante cittuppÈdaÑ sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, 
kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. Idha bhante ekacco anabhijjhÈlu hoti, 
anabhijjhÈsahagatena cetasÈ viharati, abyÈpÈdavÈ hoti, abyÈpÈdasahagatena 
cetasÈ viharati, avihesavÈ hoti, avihesÈsahagatena cetasÈ viharati. Evar|paÑ 
bhante cittuppÈdaÑ sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti. “CittuppÈdaÑpÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi 
sevitabbampi asevitabbampi, taÒca aÒÒamaÒÒaÑ cittuppÈdan”ti iti yaÑ taÑ 
vuttaÑ BhagavatÈ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.  
 
 115. “SaÒÒÈpaÔilÈbhaÑpÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi 
sevitabbampi asevitabbampi, taÒca aÒÒamaÒÒaÑ saÒÒÈpaÔilÈbhan”ti iti kho 
panetaÑ vuttaÑ BhagavatÈ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. YathÈr|paÑ bhante 
saÒÒÈpaÔilÈbhaÑ sevato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ 
parihÈyanti, evar|po saÒÒÈpaÔilÈbho na sevitabbo. YathÈr|paÒca kho bhante 
saÒÒÈpaÔilÈbhaÑ sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, evar|po saÒÒÈpaÔilÈbho sevitabbo.  

 KathaÑr|paÑ bhante saÒÒÈpaÔilÈbhaÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti. Idha bhante ekacco abhijjhÈlu 
hoti, abhijjhÈsahagatÈya saÒÒÈya viharati, byÈpÈdavÈ hoti, 
byÈpÈdasahagatÈya saÒÒÈya viharati, vihesavÈ hoti, vihesÈsahagatÈya 
saÒÒÈya viharati. Evar|paÑ bhante saÒÒÈpaÔilÈbhaÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti.  

 KathaÑr|paÑ bhante saÒÒÈpaÔilÈbhaÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. Idha bhante ekacco anabhijjhÈlu 
hoti, anabhijjhÈsahagatÈya saÒÒÈya viharati, abyÈpÈdavÈ hoti, 
abyÈpÈdasahagatÈya saÒÒÈya viharati, avihesavÈ hoti, avihesÈsahagatÈya 
saÒÒÈya viharati. Evar|paÑ bhante saÒÒÈpaÔilÈbhaÑ  
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sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. 
“SaÒÒÈpaÔilÈbhaÑpÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampi, taÒca aÒÒamaÒÒaÑ saÒÒÈpaÔilÈbhan”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ 
BhagavatÈ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.  
 
 116. “DiÔÔhipaÔilÈbhaÑpÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi 
sevitabbampi asevitabbampi, taÒca aÒÒamaÒÒaÑ diÔÔhipaÔilÈbhan”ti iti kho 
panetaÑ vuttaÑ BhagavatÈ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. YathÈr|paÑ bhante 
diÔÔhipaÔilÈbhaÑ sevato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ 
parihÈyanti, evar|po diÔÔhipaÔilÈbho na sevitabbo. YathÈr|paÒca kho bhante 
diÔÔhipaÔilÈbhaÑ sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, evar|po diÔÔhipaÔilÈbho sevitabbo.  

 KathaÑr|paÑ bhante diÔÔhipaÔilÈbhaÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti. Idha bhante ekacco 
evaÑdiÔÔhiko hoti “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. Evar|paÑ bhante 
diÔÔhipaÔilÈbhaÑ sevato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ 
parihÈyanti.  

 KathaÑr|paÑ bhante diÔÔhipaÔilÈbhaÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. Idha bhante ekacco 
evaÑdiÔÔhiko hoti “atthi dinnaÑ, atthi yiÔÔhaÑ, atthi hutaÑ, atthi 
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko, atthi ayaÑ loko, atthi paro 
loko, atthi mÈtÈ, atthi pitÈ, atthi sattÈ opapÈtikÈ, atthi loke samaÓabrÈhmaÓÈ 
sammaggatÈ sammÈpaÔipannÈ, ye imaÒca lokaÑ paraÒca lokaÑ sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. Evar|paÑ bhante diÔÔhipaÔilÈbhaÑ sevato 
akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. 
“DiÔÔhipaÔilÈbhaÑpÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampi, taÒca aÒÒamaÒÒaÑ diÔÔhipaÔilÈbhan”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ 
BhagavatÈ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.  
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 117. “AttabhÈvapaÔilÈbhaÑpÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi 
sevitabbampi asevitabbampi, taÒca aÒÒamaÒÒaÑ attabhÈvapaÔilÈbhan”ti iti 
kho panetaÑ vuttaÑ BhagavatÈ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. YathÈr|paÑ 
bhante attabhÈvapaÔilÈbhaÑ sevato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ 
dhammÈ parihÈyanti, evar|po attabhÈvapaÔilÈbho na sevitabbo. 
YathÈr|paÒca kho bhante attabhÈvapaÔilÈbhaÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, evar|po attabhÈvapaÔilÈbho 
sevitabbo.  

 KathaÑr|paÑ bhante attabhÈvapaÔilÈbhaÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti. SabyÈbajjhaÑ1 bhante 
attabhÈvapaÔilÈbhaÑ abhinibbattayato apariniÔÔhitabhÈvÈya akusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti. AbyÈbajjhaÑ bhante 
attabhÈvapaÔilÈbhaÑ abhinibbattayato pariniÔÔhitabhÈvÈya akusalÈ dhammÈ 
parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. “AttabhÈvapaÔilÈbhaÑpÈhaÑ 
bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi asevitabbampi, taÒca 
aÒÒamaÒÒaÑ attabhÈvapaÔilÈbhan”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ BhagavatÈ, 
idametaÑ paÔicca vuttaÑ.  

 Imassa kho ahaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena 
atthaÑ avibhattassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmÊti.  
 
 118. SÈdhu sÈdhu SÈriputta, sÈdhu kho tvaÑ SÈriputta imassa mayÈ 
saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa evaÑ vitthÈrena 
atthaÑ ÈjÈnÈsi– 

 “KÈyasamÈcÈraÑpÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampi, taÒca aÒÒamaÒÒaÑ kÈyasamÈcÈran”ti iti kho panetaÑ 
vuttaÑ mayÈ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. YathÈr|paÑ SÈriputta 
kÈyasamÈcÈraÑ sevato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ 
parihÈyanti, evar|po kÈyasamÈcÈro na sevitabbo. YathÈr|paÒca kho 
SÈriputta kÈyasamÈcÈraÑ sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ 
dhammÈ abhivaÉÉhanti, evar|po kÈyasamÈcÈro sevitabbo.  

 KathaÑr|paÑ SÈriputta kÈyasamÈcÈraÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti. Idha SÈriputta ekacco pÈÓÈtipÈtÊ  
______________________________________________________________
 1. SabyÈpajjhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
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hoti, luddo lohitapÈÓi hatappahate niviÔÔho adayÈpanno pÈÓabh|tesu. 
AdinnÈdÈyÊ kho pana hoti, yaÑ taÑ parassa paravitt|pakaraÓaÑ gÈmagataÑ 
vÈ araÒÒagataÑ vÈ, taÑ adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdÈtÈ hoti. 
KÈmesumicchÈcÈrÊ kho pana hoti, yÈ tÈ mÈturakkhitÈ piturakkhitÈ 
mÈtÈpiturakkhitÈ bhÈturakkhitÈ bhaginirakkhitÈ ÒÈtirakkhitÈ gottarakkhitÈ 
dhammarakkhitÈ sassÈmikÈ saparidaÓÉÈ antamaso mÈlÈguÄaparikkhittÈpi, 
tathÈr|pÈsu cÈrittaÑ ÈpajjitÈ hoti. Evar|paÑ SÈriputta kÈyasamÈcÈraÑ 
sevato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti.  

 KathaÑr|paÑ SÈriputta kÈyasamÈcÈraÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. Idha SÈriputta 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, taÑ nÈdinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdÈtÈ hoti. 
KÈmesumicchÈcÈraÑ pahÈya kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, yÈ tÈ 
mÈturakkhitÈ piturakkhitÈ mÈtÈpiturakkhitÈ bhÈturakkhitÈ bhaginirakkhitÈ 
ÒÈtirakkhitÈ gottarakkhitÈ dhammarakkhitÈ sassÈmikÈ saparidaÓÉÈ antamaso 
mÈlÈguÄaparikkhittÈpi, tathÈr|pÈsu na cÈrittaÑ ÈpajjitÈ hoti. Evar|paÑ 
SÈriputta kÈyasamÈcÈraÑ sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ 
dhammÈ abhivaÉÉhanti. “KÈyasamÈcÈraÑpÈhaÑ bhikkhave duvidhena 
vadÈmi sevitabbampi asevitabbampi, taÒca aÒÒamaÒÒaÑ kÈyasamÈcÈran”ti 
iti yaÑ taÑ vuttaÑ mayÈ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.  

 VacÊsamÈcÈraÑpÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi -pa-. 
ManosamÈcÈraÑpÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi -pa-. 
CittuppÈdaÑpÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi -pa-. 
SaÒÒÈpaÔilÈbhaÑpÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi -pa-. 
DiÔÔhipaÔilÈbhaÑpÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi -pa-. 

 “AttabhÈvapaÔilÈbhaÑpÈhaÑ bhikkhave duvidhena vadÈmi 
sevitabbampi asevitabbampi, taÒca aÒÒamaÒÒaÑ attabhÈvapaÔilÈbhan”ti iti 
kho panetaÑ vuttaÑ mayÈ,  

 



 UparipaÓÓÈsapÈÄi 102 

kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. YathÈr|paÑ SÈriputta attabhÈvapaÔilÈbhaÑ sevato 
akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti, evar|po 
attabhÈvapaÔilÈbho na sevitabbo. YathÈr|paÒca kho SÈriputta 
attabhÈvapaÔilÈbhaÑ sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, evar|po attabhÈvapaÔilÈbho sevitabbo.  

 KathaÑr|paÑ SÈriputta attabhÈvapaÔilÈbhaÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti. SabyÈbajjhaÑ SÈriputta 
attabhÈvapaÔilÈbhaÑ abhinibbattayato apariniÔÔhitabhÈvÈya akusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti. AbyÈbajjhaÑ SÈriputta 
attabhÈvapaÔilÈbhaÑ abhinibbattayato pariniÔÔhitabhÈvÈya akusalÈ dhammÈ 
parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. “AttabhÈvapaÔilÈbhaÑpÈhaÑ 
bhikkhave duvidhena vadÈmi sevitabbampi asevitabbampi, taÒca 
aÒÒamaÒÒaÑ attabhÈvapaÔilÈbhan”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ mayÈ, idametaÑ 
paÔicca vuttaÑ. Imassa kho SÈriputta mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ 
vitthÈrena attho daÔÔhabbo.  
 
 119. CakkhuviÒÒeyyaÑ r|paÑpÈhaÑ SÈriputta duvidhena vadÈmi 
sevitabbampi asevitabbampi. SotaviÒÒeyyaÑ saddaÑpÈhaÑ SÈriputta 
duvidhena vadÈmi sevitabbampi asevitabbampi. GhÈnaviÒÒeyyaÑ 
gandhaÑpÈhaÑ SÈriputta duvidhena vadÈmi sevitabbampi asevitabbampi. 
JivhÈviÒÒeyyaÑ rasaÑpÈhaÑ SÈriputta duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampi. KÈyaviÒÒeyyaÑ phoÔÔhabbaÑpÈhaÑ SÈriputta duvidhena 
vadÈmi sevitabbampi asevitabbampi. ManoviÒÒeyyaÑ dhammaÑpÈhaÑ 
SÈriputta duvidhena vadÈmi sevitabbampi asevitabbampÊti. 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ etadavoca–imassa kho 
ahaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ 
avibhattassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmi–“cakkhuviÒÒeyyaÑ 
r|paÑpÈhaÑ SÈriputta duvidhena vadÈmi sevitabbampi asevitabbampÊ”ti iti 
kho panetaÑ vuttaÑ BhagavatÈ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. YathÈr|paÑ 
bhante cakkhuviÒÒeyyaÑ r|paÑ sevato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, 
kusalÈ dhammÈ parihÈyanti, evar|paÑ cakkhuviÒÒeyyaÑ r|paÑ na 
sevitabbaÑ. YathÈr|paÒca kho bhante cakkhuviÒÒeyyaÑ r|paÑ sevato 
akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, evar|paÑ 
cakkhuviÒÒeyyaÑ r|paÑ sevitabbaÑ.  
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“CakkhuviÒÒeyyaÑ r|paÑpÈhaÑ SÈriputta duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ BhagavatÈ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.  

 SotaviÒÒeyyaÑ saddaÑpÈhaÑ SÈriputta -pa- evar|po sotaviÒÒeyyo 
saddo na sevitabbo. Evar|po sotaviÒÒeyyo saddo sevitabbo. Evar|po 
ghÈnaviÒÒeyyo gandho na sevitabbo. Evar|po ghÈnaviÒÒeyyo gandho 
sevitabbo. Evar|po jivhÈviÒÒeyyo raso na sevitabbo. Evar|po 
jivhÈviÒÒeyyo raso sevitabbo. KÈyaviÒÒeyyaÑ phoÔÔhabbaÑpÈhaÑ SÈriputta 
-pa- evar|po kÈyaviÒÒeyyo phoÔÔhabbo na sevitabbo. Evar|po kÈyaviÒÒeyyo 
phoÔÔhabbo sevitabbo.  

 “ManoviÒÒeyyaÑ dhammaÑpÈhaÑ SÈriputta duvidhena vadÈmi 
sevitabbampi asevitabbampÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ BhagavatÈ, kiÒcetaÑ 
paÔicca vuttaÑ. YathÈr|paÑ bhante manoviÒÒeyyaÑ dhammaÑ sevato 
akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti, evar|po 
manoviÒÒeyyo dhammo na sevitabbo. YathÈr|paÒca kho bhante 
manoviÒÒeyyaÑ dhammaÑ sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ 
dhammÈ abhivaÉÉhanti, evar|po manoviÒÒeyyo dhammo sevitabbo. 
“ManoviÒÒeyyaÑ dhammaÑpÈhaÑ SÈriputta duvidhena vadÈmi 
sevitabbampi asevitabbampÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ BhagavatÈ, idametaÑ 
paÔicca vuttaÑ. Imassa kho ahaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa 
vitthÈrena atthaÑ avibhattassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmÊti.  
 
 120. SÈdhu sÈdhu SÈriputta, sÈdhu kho tvaÑ SÈriputta imassa mayÈ 
saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa evaÑ vitthÈrena 
atthaÑ ÈjÈnÈsi–“cakkhuviÒÒeyyaÑ r|paÑpÈhaÑ SÈriputta duvidhena 
vadÈmi sevitabbampi asevitabbampÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ mayÈ, 
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. YathÈr|paÑ SÈriputta cakkhuviÒÒeyyaÑ r|paÑ 
sevato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti, 
evar|paÑ cakkhuviÒÒeyyaÑ r|paÑ na sevitabbaÑ. YathÈr|paÒca kho 
SÈriputta cakkhuviÒÒeyyaÑ r|paÑ sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, 
kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, evar|paÑ cakkhuviÒÒeyyaÑ r|paÑ 
sevitabbaÑ. “CakkhuviÒÒeyyaÑ r|paÑpÈhaÑ SÈriputta duvidhena vadÈmi 
sevitabbampi asevitabbampÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ mayÈ, idametaÑ paÔicca 
vuttaÑ.  
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 SotaviÒÒeyyaÑ saddaÑpÈhaÑ SÈriputta -pa- evar|po sotaviÒÒeyyo 
saddo na sevitabbo. Evar|po sotaviÒÒeyyo saddo sevitabbo. Evar|po 
ghÈnaviÒÒeyyo gandho na sevitabbo. Evar|po ghÈnaviÒÒeyyo gandho 
sevitabbo. Evar|po jivhÈviÒÒeyyo raso na sevitabbo. Evar|po 
jivhÈviÒÒeyyo raso sevitabbo. Evar|po kÈyaviÒÒeyyo phoÔÔhabbo na 
sevitabbo. Evar|po kÈyaviÒÒeyyo phoÔÔhabbo sevitabbo.  

 ManoviÒÒeyyaÑ dhammaÑpÈhaÑ SÈriputta -pa- evar|po 
manoviÒÒeyyo dhammo na sevitabbo. Evar|po manoviÒÒeyyo dhammo 
sevitabbo. “ManoviÒÒeyyaÑ dhammaÑpÈhaÑ SÈriputta duvidhena vadÈmi 
sevitabbampi asevitabbampÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ mayÈ, idametaÑ paÔicca 
vuttaÑ. Imassa kho SÈriputta mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena 
attho daÔÔhabbo. 
 
 121. CÊvaraÑpÈhaÑ SÈriputta duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampi -pa-. PiÓÉapÈtaÑpÈhaÑ SÈriputta. SenÈsanaÑpÈhaÑ 
SÈriputta. GÈmaÑpÈhaÑ SÈriputta. NigamaÑpÈhaÑ SÈriputta. 
NagaraÑpÈhaÑ SÈriputta. JanapadaÑpÈhaÑ SÈriputta. PuggalaÑpÈhaÑ 
SÈriputta duvidhena vadÈmi sevitabbampi asevitabbampÊti.  

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ etadavoca–imassa kho 
ahaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ 
avibhattassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmi–“cÊvaraÑpÈhaÑ SÈriputta 
duvidhena vadÈmi sevitabbampi asevitabbampÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ 
BhagavatÈ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. YathÈr|paÑ bhante cÊvaraÑ sevato 
akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti, evar|paÑ 
cÊvaraÑ na sevitabbaÑ. YathÈr|paÒca kho bhante cÊvaraÑ sevato akusalÈ 
dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, evar|paÑ cÊvaraÑ 
sevitabbaÑ. “CÊvaraÑpÈhaÑ SÈriputta duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ BhagavatÈ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.  

 PiÓÉapÈtaÑpÈhaÑ SÈriputta -pa- evar|po piÓÉapÈto na sevitabbo. 
Evar|po piÓÉapÈto sevitabbo. SenÈsanaÑpÈhaÑ SÈriputta -pa- evar|paÑ 
senÈsanaÑ na sevitabbaÑ. Evar|paÑ senÈsanaÑ sevitabbaÑ. GÈmaÑpÈhaÑ  
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SÈriputta -pa- evar|po gÈmo na sevitabbo. Evar|po gÈmo sevitabbo. 
Evar|po nigamo na sevitabbo. Evar|po nigamo sevitabbo. Evar|paÑ 
nagaraÑ na sevitabbaÑ. Evar|paÑ nagaraÑ sevitabbaÑ. Evar|po janapado 
na sevitabbo. Evar|po janapado sevitabbo.  

 “PuggalaÑpÈhaÑ SÈriputta duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ BhagavatÈ, kiÒcetaÑ paÔicca 
vuttaÑ. YathÈr|paÑ bhante puggalaÑ sevato akusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti, evar|po puggalo na sevitabbo. 
YathÈr|paÒca kho bhante puggalaÑ sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, 
kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, evar|po puggalo sevitabbo. 
“PuggalaÑpÈhaÑ SÈriputta duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ BhagavatÈ, idametaÑ paÔicca vuttanti. 
Imassa kho ahaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena 
atthaÑ avibhattassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmÊti.  
 
 122. SÈdhu sÈdhu SÈriputta, sÈdhu kho tvaÑ SÈriputta imassa mayÈ 
saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa evaÑ vitthÈrena 
atthaÑ ÈjÈnÈsi–“cÊvaraÑpÈhaÑ SÈriputta duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ mayÈ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. 
YathÈr|paÑ SÈriputta cÊvaraÑ sevato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, 
kusalÈ dhammÈ parihÈyanti. Evar|paÑ cÊvaraÑ na sevitabbaÑ. 
YathÈr|paÒca kho SÈriputta cÊvaraÑ sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, 
kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, evar|paÑ cÊvaraÑ sevitabbaÑ. 
“CÊvaraÑpÈhaÑ SÈriputta duvidhena vadÈmi sevitabbampi asevitabbampÊ”ti 
iti yaÑ taÑ vuttaÑ mayÈ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. (YathÈ paÔhamaÑ, tathÈ 
vitthÈretabbaÑ.) Evar|po piÓÉapÈto. Evar|paÑ senÈsanaÑ. Evar|po gÈmo. 
Evar|po nigamo. Evar|paÑ nagaraÑ. Evar|po janapado.  

 “PuggalaÑpÈhaÑ SÈriputta duvidhena vadÈmi sevitabbampi 
asevitabbampÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ mayÈ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. 
YathÈr|paÑ SÈriputta puggalaÑ sevato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, 
kusalÈ dhammÈ parihÈyanti, evar|po puggalo na sevitabbo. YathÈr|paÒca 
kho SÈriputta puggalaÑ
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sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, evar|po 
puggalo sevitabbo. “PuggalaÑpÈhaÑ SÈriputta duvidhena vadÈmi 
sevitabbampi asevitabbampÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ mayÈ, idametaÑ paÔicca 
vuttaÑ. Imassa kho SÈriputta mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena 
attho daÔÔhabbo.  
 
 123. Sabbepi ce SÈriputta khattiyÈ imassa mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa 
evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈneyyuÑ sabbesÈnampissa khattiyÈnaÑ 
dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya. Sabbepi ce SÈriputta brÈhmaÓÈ -pa-. Sabbepi ce 
SÈriputta vessÈ. Sabbepi ce SÈriputta suddÈ imassa mayÈ saÑkhittena 
bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈneyyuÑ sabbesÈnampissa suddÈnaÑ 
dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya. Sadevakopi ce SÈriputta loko samÈrako 
sabrahmako sassamaÓabrÈhmaÓÊ pajÈ sadevamanussÈ imassa mayÈ 
saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈneyya sadevakassapissa 
lokassa samÈrakassa sabrahmakassa sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya 
sadevamanussÈya dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈti.  

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ SÈriputto Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 

SevitabbÈsevitabbasuttaÑ niÔÔhitaÑ catutthaÑ.  
_____ 

 
5. BahudhÈtukasutta  

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

 YÈni kÈnici bhikkhave bhayÈni uppajjanti, sabbÈni tÈni bÈlato 
uppajjanti, no paÓÉitato. Ye keci upaddavÈ uppajjanti, sabbe te bÈlato 
uppajjanti, no paÓÉitato. Ye keci upasaggÈ uppajjanti, sabbe te bÈlato 
uppajjanti, no paÓÉitato. SeyyathÈpi 
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bhikkhave naÄÈgÈrÈ vÈ tiÓÈgÈrÈ vÈ aggi mutto1 k|ÔÈgÈrÈnipi dahati 
ullittÈvalittÈni nivÈtÈni phusitaggaÄÈni pihitavÈtapÈnÈni. Evameva kho 
bhikkhave yÈni kÈnici bhayÈni uppajjanti, sabbÈni tÈni bÈlato uppajjanti, no 
paÓÉitato. Ye keci upaddavÈ uppajjanti, sabbe te bÈlato uppajjanti, no 
paÓÉitato. Ye keci upasaggÈ uppajjanti, sabbe te bÈlato uppajjanti, no 
paÓÉitato. Iti kho bhikkhave sappaÔibhayo bÈlo, appaÔibhayo paÓÉito. Sa-
upaddavo bÈlo, anupaddavo paÓÉito. Sa-upasaggo bÈlo, anupasaggo paÓÉito. 
Natthi bhikkhave paÓÉitato bhayaÑ, natthi paÓÉitato upaddavo, natthi 
paÓÉitato upasaggo. TasmÈtiha bhikkhave paÓÉitÈ bhavissÈma vÊmaÑsakÈti, 
evaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.  

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “kittÈvatÈ nu kho 
bhante ‘paÓÉito bhikkhu vÊmaÑsako’ti alaÑ vacanÈyÈ”ti. Yato kho Œnanda 
bhikkhu dhÈtukusalo ca hoti, Èyatanakusalo ca hoti, 
paÔiccasamuppÈdakusalo ca hoti, ÔhÈnÈÔhÈnakusalo ca hoti, ettÈvatÈ kho 
Œnanda “paÓÉito bhikkhu vÊmaÑsako”ti alaÑ vacanÈyÈti.  
 
 125. KittÈvatÈ pana bhante “dhÈtukusalo bhikkh|”ti alaÑ vacanÈyÈti. 
AÔÔhÈrasa kho imÈ Œnanda dhÈtuyo, cakkhudhÈtu r|padhÈtu 
cakkhuviÒÒÈÓadhÈtu, sotadhÈtu saddadhÈtu sotaviÒÒÈÓadhÈtu, ghÈnadhÈtu 
gandhadhÈtu ghÈnaviÒÒÈÓadhÈtu, jivhÈdhÈtu rasadhÈtu jivhÈviÒÒÈÓadhÈtu, 
kÈyadhÈtu phoÔÔhabbadhÈtu kÈyaviÒÒÈÓadhÈtu, manodhÈtu dhammadhÈtu 
manoviÒÒÈÓadhÈtu. ImÈ kho Œnanda aÔÔhÈrasa dhÈtuyo yato jÈnÈti passati, 
ettÈvatÈpi kho Œnanda “dhÈtukusalo bhikkh|”ti alaÑ vacanÈyÈti. (1)  

 SiyÈ pana bhante aÒÒopi pariyÈyo yathÈ “dhÈtukusalo bhikkh|”ti alaÑ 
vacanÈyÈti. SiyÈ Œnanda. ChayimÈ Œnanda dhÈtuyo, pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu 
tejodhÈtu vÈyodhÈtu ÈkÈsadhÈtu viÒÒÈÓadhÈtu. ImÈ kho Œnanda cha dhÈtuyo 
yato 
______________________________________________________________
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jÈnÈti passati, ettÈvatÈpi kho Œnanda “dhÈtukusalo bhikkh|”ti alaÑ 

vacanÈyÈti. (2)  

 SiyÈ pana bhante aÒÒopi pariyÈyo yathÈ “dhÈtukusalo bhikkh|”ti alaÑ 

vacanÈyÈti. SiyÈ Œnanda. ChayimÈ Œnanda dhÈtuyo, sukhadhÈtu 

dukkhadhÈtu somanassadhÈtu domanassadhÈtu upekkhÈdhÈtu avijjÈdhÈtu. 

ImÈ kho Œnanda cha dhÈtuyo yato jÈnÈti passati, ettÈvatÈpi kho Œnanda 

“dhÈtukusalo bhikkh|”ti alaÑ vacanÈyÈti. (3)  

 SiyÈ pana bhante aÒÒopi pariyÈyo yathÈ “dhÈtukusalo bhikkh|”ti alaÑ 

vacanÈyÈti. SiyÈ Œnanda. Cha yimÈ Œnanda dhÈtuyo, kÈmadhÈtu 

nekkhammadhÈtu byÈpÈdadhÈtu abyÈpÈdadhÈtu vihiÑsÈdhÈtu 

avihiÑsÈdhÈtu. ImÈ kho Œnanda cha dhÈtuyo yato jÈnÈti passati, ettÈvatÈpi 

kho Œnanda “dhÈtukusalo bhikkh|”ti alaÑ vacanÈyÈti. (4)  

 SiyÈ pana bhante aÒÒopi pariyÈyo yathÈ “dhÈtukusalo bhikkh|”ti alaÑ 

vacanÈyÈti. SiyÈ Œnanda. Tisso imÈ Œnanda dhÈtuyo, kÈmadhÈtu r|padhÈtu 

ar|padhÈtu. ImÈ kho Œnanda tisso dhÈtuyo yato jÈnÈti passati, ettÈvatÈpi 

kho Œnanda “dhÈtukusalo bhikkh|”ti alaÑ vacanÈyÈti. (5)  

 SiyÈ pana bhante aÒÒopi pariyÈyo yathÈ “dhÈtukusalo bhikkh|”ti alaÑ 

vacanÈyÈti. SiyÈ Œnanda. Dve imÈ Œnanda dhÈtuyo, sa~khatÈdhÈtu 

asa~khatÈdhÈtu. ImÈ kho Œnanda dve dhÈtuyo yato jÈnÈti passati, ettÈvatÈpi 

kho Œnanda “dhÈtukusalo bhikkh|”ti alaÑ vacanÈyÈti. (6) 

 

 126. KittÈvatÈ pana bhante “Èyatanakusalo bhikkh|”ti alaÑ vacanÈyÈti. 

Cha kho panimÈni Œnanda ajjhattikabÈhirÈni ÈyatanÈni. Cakkhuceva r|pÈ ca 

sotaÒca saddÈ ca ghÈnaÒca gandhÈ ca jivhÈ ca rasÈ ca kÈyo ca phoÔÔhabbÈ ca 

mano ca dhammÈ ca. ImÈni kho Œnanda cha ajjhattikabÈhirÈni ÈyatanÈni 

yato jÈnÈti passati, ettÈvatÈ kho Œnanda “Èyatanakusalo bhikkh|”ti alaÑ 

vacanÈyÈti.  
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 KittÈvatÈ pana bhante “paÔiccasamuppÈdakusalo bhikkh|”ti alaÑ 
vacanÈyÈti.  
IdhÈnanda bhikkhu evaÑ pajÈnÈti–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 jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanass|pÈyÈsÈ 
sambhavanti, evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 
AvijjÈyatveva asesavirÈganirodhÈ sa~khÈranirodho, sa~khÈranirodhÈ 
viÒÒÈÓanirodho, viÒÒÈÓanirodhÈ nÈmar|panirodho, nÈmar|panirodhÈ 
saÄÈyatananirodho, saÄÈyatananirodhÈ phassanirodho, phassanirodhÈ 
vedanÈnirodho, vedanÈnirodhÈ taÓhÈnirodho, taÓhÈnirodhÈ upÈdÈnanirodho, 
upÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho, bhavanirodhÈ jÈtinirodho, jÈtinirodhÈ 
jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanass|pÈyÈsÈ nirujjhanti, evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti. EttÈvatÈ kho Œnanda 
“paÔiccasamuppÈdakusalo bhikkh|”ti alaÑ vacanÈyÈti.  
 
 127. KittÈvatÈ pana bhante “ÔhÈnÈÔhÈnakusalo bhikkh|”ti alaÑ 
vacanÈyÈti. IdhÈnanda bhikkhu aÔÔhÈnametaÑ anavakÈso, yaÑ 
diÔÔhisampanno puggalo kiÒci1 sa~khÈraÑ niccato upagaccheyya, netaÑ 
ÔhÈnaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. ®hÈnaÒca kho etaÑ vijjati, yaÑ puthujjano kaÒci 
sa~khÈraÑ niccato upagaccheyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. 
AÔÔhÈnametaÑ anavakÈso, yaÑ diÔÔhisamanno puggalo kaÒci sa~khÈraÑ 
sukhato upagaccheyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. ®hÈnaÒca kho etaÑ 
vijjati, yaÑ puthujjano kaÒci sa~khÈraÑ sukhato upagaccheyya, ÔhÈnametaÑ 
vijjatÊti pajÈnÈti. AÔÔhÈnametaÑ anavakÈso, yaÑ diÔÔhisampanno puggalo 
kaÒci dhammaÑ attato upagaccheyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. 
®hÈnaÒca kho etaÑ vijjati, yaÑ puthujjano kaÒci dhammaÑ attato 
upagaccheyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. 
______________________________________________________________
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 128. AÔÔhÈnametaÑ anavakÈso, yaÑ diÔÔhisampanno puggalo mÈtaraÑ 
jÊvitÈ voropeyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. ®hÈnaÒca kho etaÑ vijjati, 
yaÑ puthujjano mÈtaraÑ jÊvitÈ voropeyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. 
AÔÔhÈnametaÑ anavakÈso, yaÑ diÔÔhisampanno puggalo pitaraÑ jÊvitÈ 
voropeyya -pa- arahantaÑ jÊvitÈ voropeyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. 
AÔÔhÈnametaÑ anavakÈso, yaÑ diÔÔhisampanno puggalo duÔÔhacitto 
TathÈgatassa lohitaÑ uppÈdeyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. ®hÈnaÒca 
kho etaÑ vijjati, yaÑ puthujjano duÔÔhacitto TathÈgatassa lohitaÑ 
uppÈdeyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. AÔÔhÈnametaÑ anavakÈso, yaÑ 
diÔÔhisampanno puggalo saÑghaÑ bhindeyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti 
pajÈnÈti. ®hÈnaÒca kho etaÑ vijjati, yaÑ puthujjano saÑghaÑ bhindeyya, 
ÔhÈnametaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. AÔÔhÈnametaÑ anavakÈso, yaÑ 
diÔÔhisampanno puggalo aÒÒaÑ satthÈraÑ uddiseyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti 
pajÈnÈti. ®hÈnaÒca kho etaÑ vijjati, yaÑ puthujjano aÒÒaÑ satthÈraÑ 
uddiseyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti pajÈnÈti.  
 
 129. AÔÔhÈnametaÑ anavakÈso, yaÑ ekissÈ lokadhÈtuyÈ dve Arahanto 
SammÈsambuddhÈ apubbaÑ acarimaÑ uppajjeyyuÑ, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti 
pajÈnÈti. ®hÈnaÒca kho etaÑ vijjati, yaÑ ekissÈ lokadhÈtuyÈ eko ArahaÑ 
SammÈsambuddho uppajjeyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. AÔÔhÈnametaÑ 
anavakÈso, yaÑ ekissÈ lokadhÈtuyÈ dve rÈjÈno cakkavattino apubbaÑ 
acarimaÑ uppajjeyyuÑ, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. ®hÈnaÒca kho etaÑ 
vijjati, yaÑ ekissÈ lokadhÈtuyÈ eko rÈjÈ cakkavattÊ uppajjeyya, ÔhÈnametaÑ 
vijjatÊti pajÈnÈti.  
 
 130. AÔÔhÈnametaÑ anavakÈso, yaÑ itthÊ ArahaÑ assa 
SammÈsambuddho, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. ®hÈnaÒca kho etaÑ 
vijjati, yaÑ puriso ArahaÑ assa SammÈsambuddho, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti 
pajÈnÈti. AÔÔhÈnametaÑ anavakÈso, yaÑ itthÊ rÈjÈ assa cakkavattÊ, netaÑ 
ÔhÈnaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. ®hÈnaÒca kho etaÑ vijjati, yaÑ puriso rÈjÈ assa 
cakkavattÊ, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. AÔÔhÈnametaÑ anavakÈso, yaÑ 
itthÊ sakkattaÑ kareyya. MÈrattaÑ kareyya. BrahmattaÑ kareyya, netaÑ 
ÔhÈnaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. ®hÈnaÒca kho etaÑ vijjati, yaÑ puriso  
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sakkattaÑ kareyya. MÈrattaÑ kareyya. BrahmattaÑ kareyya, ÔhÈnametaÑ 
vijjatÊti pajÈnÈti.  
 
 131. AÔÔhÈnametaÑ anavakÈso, yaÑ kÈyaduccaritassa iÔÔho kanto 
manÈpo vipÈko nibbatteyya, netaÑ ÔhÈtaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. ®hÈnaÒca kho 
etaÑ vijjati, yaÑ kÈyaduccaritassa aniÔÔho akanto amanÈpo vipÈko 
nibbatteyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. AÔÔhÈnametaÑ anavakÈso, yaÑ 
vacÊduccaritassa -pa- yaÑ manoduccaritassa  
iÔÔho kanto manÈpo vipÈko nibbatteyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. 
®hÈnaÒca kho etaÑ vijjati, yaÑ vacÊduccaritassa -pa- yaÑ manoduccaritassa 
aniÔÔho akanto amanÈpo vipÈko nibbatteyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. 
AÔÔhÈnametaÑ anavakÈso, yaÑ kÈyasucaritassa aniÔÔho akanto amanÈpo 
vipÈko nibbatteyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. ®hÈnaÒca kho etaÑ 
vijjati, yaÑ kÈyasucaritassa iÔÔho kanto manÈpo vipÈko nibbatteyya, 
ÔhÈnametaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. AÔÔhÈnametaÑ anavakÈso, yaÑ vacÊsucaritassa 
-pa- yaÑ manosucaritassa aniÔÔho akanto amanÈpo vipÈko nibbatteyya, 
netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. ®hÈnaÒca kho etaÑ vijjati, yaÑ 
vacÊsucaritassa -pa- yaÑ manosucaritassa iÔÔho kanto manÈpo vipÈko 
nibbatteyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. 

 AÔÔhÈnametaÑ anavakÈso, yaÑ kÈyaduccaritasama~gÊ taÑnidÈnÈ 
tappaccayÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjeyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. ®hÈnaÒca kho etaÑ vijjati, yaÑ 
kÈyaduccaritasama~gÊ taÑnidÈnÈ tappaccayÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti 
pajÈnÈti. AÔÔhÈnametaÑ anavakÈso, yaÑ vacÊduccaritasama~gÊ -pa- yaÑ 
manoduccaritasama~gÊ taÑnidÈnÈ tappaccayÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjeyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. 
®hÈnaÒca kho etaÑ vijjati, yaÑ vacÊduccaritasama~gÊ -pa- yaÑ 
manoduccaritasama~gÊ taÑnidÈnÈ tappaccayÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti 
pajÈnÈti. AÔÔhÈnametaÑ anavakÈso, yaÑ kÈyasucaritasama~gÊ taÑnidÈnÈ 
tappaccayÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
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duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. 
®hÈnaÒca kho etaÑ vijjati, yaÑ kÈyasucaritasama~gÊ taÑnidÈnÈ tappaccayÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjeyya, 
ÔhÈnametaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. AÔÔhÈnametaÑ anavakÈso, yaÑ 
vacÊsucaritasama~gÊ -pa- yaÑ manosucaritasama~gÊ taÑnidÈnÈ tappaccayÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjeyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. ®hÈnaÒca kho etaÑ vijjati, yaÑ 
vacÊsucaritasama~gÊ -pa- yaÑ manosucaritasama~gÊ taÑnidÈnÈ tappaccayÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjeyya, 
ÔhÈnametaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. EttÈvatÈ kho Œnanda “ÔhÈnÈÔhÈnakusalo 
bhikkh|”ti alaÑ vacanÈyÈti.  
 
 132. EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “acchariyaÑ 
bhante, abbhutaÑ bhante, konÈmo ayaÑ bhante dhammapariyÈyo”ti. 
TasmÈtiha tvaÑ Œnanda imaÑ dhammapariyÈyaÑ bahudhÈtukotipi naÑ 
dhÈrehi, catuparivaÔÔotipi naÑ dhÈrehi, dhammÈdÈsotipi naÑ dhÈrehi, 
amatadundubhÊtipi1 naÑ dhÈrehi, anuttaro sa~gÈmavijayotipi naÑ dhÈrehÊti.  

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ Œnando Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 

BahudhÈtukasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. Isigilisutta 

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

 Passatha no tumhe bhikkhave etaÑ VebhÈraÑ pabbatanti. EvaÑ bhante. 
Etassapi kho bhikkhave VebhÈrassa pabbatassa aÒÒÈva samaÒÒÈ ahosi aÒÒÈ 
paÒÒatti. 
______________________________________________________________
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 Passatha no tumhe bhikkhave etaÑ PaÓÉavaÑ pabbatanti. EvaÑ bhante. 
Etassapi kho bhikkhave PaÓÉavassa pabbatassa aÒÒÈva samaÒÒÈ ahosi aÒÒÈ 
paÒÒatti. 

 Passatha no tumhe bhikkhave etaÑ VepullaÑ pabbatanti. EvaÑ bhante. 
Etassapi kho bhikkhave Vepullassa pabbatassa aÒÒÈva samaÒÒÈ ahosi aÒÒÈ 
paÒÒatti. 

 Passatha no tumhe bhikkhave etaÑ Gijjhak|ÔaÑ pabbatanti. EvaÑ 
bhante. Etassapi kho bhikkhave Gijjhak|Ôassa pabbatassa aÒÒÈva samaÒÒÈ 
ahosi aÒÒÈ paÒÒatti. 

 Passatha no tumhe bhikkhave imaÑ IsigiliÑ pabbatanti. EvaÑ bhante. 
Imassa kho pana bhikkhave Isigilissa pabbatassa esÈva samaÒÒÈ ahosi esÈ 
paÒÒatti.  

 Bh|tapubbaÑ bhikkhave paÒca paccekabuddhasatÈni imasmiÑ 
IsigilismiÑ pabbate ciranivÈsino ahesuÑ. Te imaÑ pabbataÑ pavisantÈ 
dissanti, paviÔÔhÈ na dissanti. TamenaÑ manussÈ disvÈ evamÈhaÑsu “ayaÑ 
pabbato ime isÊ1 gilatÊ”ti Isigili Isigilitveva samaÒÒÈ udapÈdi. ŒcikkhissÈmi2 
bhikkhave paccekabuddhÈnaÑ nÈmÈni, kittayissÈmi bhikkhave 
paccekabuddhÈnaÑ nÈmÈni, desessÈmi bhikkhave paccekabuddhÈnaÑ 
nÈmÈni, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti.  
“EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca– 
 
 134. AriÔÔho nÈma bhikkhave paccekasambuddho3 imasmiÑ IsigilismiÑ 
pabbate ciranivÈsÊ ahosi, UpariÔÔho nÈma bhikkhave paccekasambuddho 
imasmiÑ IsigilismiÑ pabbate ciranivÈsÊ ahosi, TagarasikhÊ4 nÈma 
bhikkhave paccekasambuddho imasmiÑ IsigilismiÑ pabbate ciranivÈsÊ 
ahosi, YasassÊ nÈma bhikkhave paccekasambuddho imasmiÑ IsigilismiÑ 
pabbate ciranivÈsÊ ahosi, Sudassano nÈma bhikkhave paccekasambuddho 
imasmiÑ IsigilismiÑ pabbate ciranivÈsÊ ahosi, PiyadassÊ nÈma bhikkhave 
______________________________________________________________ 
 1. Isayo (Ka) 2. ŒcikkhissÈmi vo (Ka) 
 3. Paccekabuddho (Ka-SÊ, I) 4. TaggarasikhÊ (Ka) 
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paccekasambuddho imasmiÑ IsigilismiÑ pabbate ciranivÈsÊ ahosi, 
GandhÈro nÈma bhikkhave paccekasambuddho imasmiÑ IsigilismiÑ 
pabbate ciranivÈsÊ ahosi, PiÓÉolo nÈma bhikkhave paccekasambuddho 
imasmiÑ IsigilismiÑ pabbate ciranivÈsÊ ahosi, UpÈsabho nÈma bhikkhave 
paccekasambuddho imasmiÑ IsigilismiÑ pabbate ciranivÈsÊ ahosi, NÊto 
nÈma bhikkhave paccekasambuddho imasmiÑ IsigilismiÑ pabbate 
ciranivÈsÊ ahosi, Tatho nÈma bhikkhave paccekasambuddho imasmiÑ 
IsigilismiÑ pabbate ciranivÈsÊ ahosi, SutavÈ nÈma bhikkhave 
paccekasambuddho imasmiÑ IsigilismiÑ pabbate ciranivÈsÊ ahosi, 
BhÈvitatto nÈma bhikkhave paccekasambuddho imasmiÑ IsigilismiÑ 
pabbate ciranivÈsÊ ahosi.  
 
 135.  Ye sattasÈrÈ anÊghÈ nirÈsÈ, 
 PaccekamevajjhagamaÑsu bodhiÑ1.  
 TesaÑ visallÈna naruttamÈnaÑ,  
 NÈmÈni me kittayato suÓÈtha.  

 AriÔÔho UpariÔÔho TagarasikhÊ YasassÊ,  
 Sudassano PiyadassÊ ca susambuddho2.  
 GandhÈro PiÓÉolo UpÈsabho ca,  
 NÊto Tatho SutavÈ BhÈvitatto.  

 Sumbho Subho Matulo3 aÔÔhamo ca,  
 Athassumegho4 AnÊgho SudÈÔho.  
 PaccekabuddhÈ bhavanettikhÊÓÈ,  
 Hi~g| ca Hi~go ca mahÈnubhÈvÈ.  

 Dve JÈlino munino AÔÔhako ca,  
 Atha Kosallo Buddho atho SubÈhu.  
 Upanemiso Nemiso Santacitto,  
 Sacco Tatho Virajo PaÓÉito ca. 
______________________________________________________________ 
 1. PaccekamevajjhagamuÑ subodhiÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  2. Buddho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  
 3. Methulo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 4. AÔÔhasumedho (Ka) 
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 KÈÄ|pakÈÄÈ Vijito Jito ca, 
 A~go ca Pa~go ca Guttijito ca.  
 Passi jahi upadhidukkham|laÑ1,  
 AparÈjito mÈrabalaÑ ajesi.  

 SatthÈ PavattÈ Sarabha~go LomahaÑso,  
 Ucca~gamÈyo Asito AnÈsavo.  
 Manomayo mÈnacchido ca BandhumÈ, 
 TadÈdhimutto Vimalo ca KetumÈ. 

 KetumbharÈgo ca MÈta~go Ariyo,  
 Athaccuto AccutagÈmabyÈmako.  
 Suma~galo Dabbilo SupatiÔÔhito,  
 Asayho KhemÈbhirato ca Sorato.  

 Durannayo SaÑgho athopi Ujjayo, 
 Aparo Muni Sayho anomanikkamo.  
 Œnando Nando Upanando dvÈdasa,  
 BhÈradvÈjo antimadehadhÈrÊ2.  

 Bodhi MahÈnÈmo athopi Uttaro,  
 KesÊ SikhÊ Sundaro DvÈrabhÈjo.  
 Tiss|patissÈ bhavabandhanacchidÈ,  
 Upasikhi taÓhacchido ca Sikhari3. 

 Buddho ahu Ma~galo vÊtarÈgo,  
 UsabhacchidÈ jÈliniÑ dukkham|laÑ.  
 SantaÑ padaÑ ajjhagamopanÊto, 
 Uposatho Sundaro SaccanÈmo.  

 Jeto Jayanto Padumo Uppalo ca,  
 Padumuttaro Rakkhito Pabbato ca.  
 MÈnatthaddho Sobhito VÊtarÈgo,  
 KaÓho ca Buddho suvimuttacitto.   
______________________________________________________________ 
 1. PassÊ jahÊ upadhiÑ dukkham|laÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. AntimadehadhÈri (SÊ)  
 3. UpasÊdarÊ taÓhacchido ca sÊdarÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

 



 UparipaÓÓÈsapÈÄi 116 

  Ete ca aÒÒe ca mahÈnubhÈvÈ, 
 PaccekabuddhÈ bhavanettikhÊÓÈ. 
 Te sabbasa~gÈtigate mahesÊ, 
 Parinibbute vandatha appameyyeti. 
 

IsigilisuttaÑ niÔÔhitaÑ chaÔÔhaÑ.   
_____ 

 
7. MahÈcattÈrÊsakasutta 

 136. 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 “ariyaÑ vo bhikkhave sammÈsamÈdhiÑ desessÈmi sa-upanisaÑ 
saparikkhÈraÑ, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊ”ti. 
“EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca– 

 Katamo ca bhikkhave ariyo sammÈsamÈdhi sa-upaniso saparikkhÈro. 
SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ sammÈkammanto 
sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo sammÈsati. YÈ kho bhikkhave imehi 
sattaha~gehi cittassa ekaggatÈ parikkhatÈ, ayaÑ vuccati bhikkhave ariyo 
sammÈsamÈdhi sa-upaniso itipi saparikkhÈro itipi. Tatra bhikkhave 
sammÈdiÔÔhi pubba~gamÈ hoti. KathaÒca bhikkhave sammÈdiÔÔhi 
pubba~gamÈ hoti, micchÈdiÔÔhiÑ “micchÈdiÔÔhÊ”ti pajÈnÈti. SammÈdiÔÔhiÑ 
“sammÈdiÔÔhÊ”ti pajÈnÈti. SÈssa hoti sammÈdiÔÔhi. 

 KatamÈ ca bhikkhave micchÈdiÔÔhi. 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 pavedentÊti. AyaÑ 
bhikkhave micchÈdiÔÔhi. 

 



 7. MahÈcattÈrÊsakasutta (117) 117 

 KatamÈ ca bhikkhave sammÈdiÔÔhi. sammÈdiÔÔhiÑpahaÑ1 bhikkhave 
dvÈyaÑ2 vadÈmi–atthi bhikkhave sammÈdiÔÔhi sÈsavÈ puÒÒabhÈgiyÈ 
upadhivepakkÈ, atthi bhikkhave sammÈdiÔÔhi ariyÈ anÈsavÈ lokuttarÈ 
magga~gÈ. KatamÈ ca bhikkhave sammÈdiÔÔhi sÈsavÈ puÒÒÈbhÈgiyÈ 
upadhivepakkÈ. Atthi dinnaÑ, atthi yiÔÔhaÑ, atthi hutaÑ, atthi 
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko, atthi ayaÑ loko, atthi paro 
loko, atthi mÈtÈ, atthi pitÈ, atthi sattÈ opapÈtikÈ, atthi loke samaÓabrÈhmaÓÈ 
sammaggatÈ sammÈpaÔipannÈ, ye imaÒca lokaÑ paraÒca lokaÑ sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊti. AyaÑ bhikkhave sammÈdiÔÔhi sÈsavÈ 
puÒÒabhÈgiyÈ upadhivepakkÈ.  

 KatamÈ ca bhikkhave sammÈdiÔÔhi ariyÈ anÈsavÈ lokuttarÈ magga~gÈ. 
YÈ kho bhikkhave ariyacittassa anÈsavacittassa ariyamaggasama~gino 
ariyamaggaÑ bhÈvayato paÒÒÈ paÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ 
dhammavicayasambojjha~go sammÈdiÔÔhi magga~gaÑ3. AyaÑ vuccati 
bhikkhave sammÈdiÔÔhi ariyÈ anÈsavÈ lokuttarÈ magga~gÈ. So 
micchÈdiÔÔhiyÈ pahÈnÈya vÈyamati sammÈdiÔÔhiyÈ upasampadÈya, svÈssa4 
hoti sammÈvÈyÈmo. So sato micchÈdiÔÔhiÑ pajahati, sato sammÈdiÔÔhiÑ 
upasampajja viharati, sÈssa5 hoti sammÈsati. Itiyime6 tayo dhammÈ 
sammÈdiÔÔhiÑ anuparidhÈvanti anuparivattanti. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi 
sammÈvÈyÈmo sammÈsati.  
 
 137. Tatra bhikkhave sammÈdiÔÔhi pubba~gamÈ hoti. KathaÒca 
bhikkhave sammÈdiÔÔhi pubba~gamÈ hoti micchÈsa~kappaÑ 
“micchÈsa~kappo”ti pajÈnÈti, sammÈsa~kappaÑ “sammÈsa~kappo”ti 
pajÈnÈti, sÈssa hoti sammÈdiÔÔhi. Katamo ca bhikkhave micchÈsa~kappo. 
KÈmasa~kappo byÈpÈdasa~kappo vihiÑsÈsa~kappo. AyaÑ bhikkhave 
micchÈsa~kappo.  

 Katamo ca bhikkhave sammÈsa~kappo. SammÈsa~kappaÑpahaÑ 
bhikkhave dvÈyaÑ vadÈmi–atthi bhikkhave sammÈsa~kappo sÈsavo 
puÒÒabhÈgiyo upadhivepakko, atthi bhikkhave sammÈsa~kappo ariyo 
anÈsavo lokuttaro magga~go. Katamo ca bhikkhave sammÈsa~kappo sÈsavo  
______________________________________________________________ 
 1. SammÈdiÔÔhimahaÑ (Ka) evaÑ sammÈsa~kappaÑpahaÑtyÈdÊsupi.    
 2. DvayaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) ®ÊkÈ oloketabbÈ. 3. Magga~gÈ (SÊ, I) 
 4. SvÈyaÑ (Ka) 5. SÈyaÑ (Ka) 6. Itime (SÊ), itissime (SyÈ, KaÑ, I) 
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puÒÒabhÈgiyo upadhivepakko. Nekkhammasa~kappo abyÈpÈdasa~kappo 
avihiÑsÈsa~kappo. AyaÑ bhikkhave sammÈsa~kappo sÈsavo puÒÒabhÈgiyo 
upadhivepakko. 

 Katamo ca bhikkhave sammÈsa~kappo ariyo anÈsavo lokuttaro 
magga~go. Yo kho bhikkhave ariyacittassa anÈsavacittassa 
ariyamaggasama~gino ariyamaggaÑ bhÈvayato takko vitakko sa~kappo 
appanÈ byappanÈ cetaso abhiniropanÈ vacÊsa~khÈro. AyaÑ bhikkhave 
sammÈsa~kappo ariyo anÈsavo lokuttaro magga~go. So micchÈsa~kappassa 
pahÈnÈya vÈyamati sammÈsa~kappassa upasampadÈya, svÈssa hoti 
sammÈvÈyÈmo. So sato micchÈsa~kappaÑ pajahati, sato sammÈsa~kappaÑ 
upasampajja viharati, sÈssa hoti sammÈsati. Itiyime tayo dhammÈ 
sammÈsa~kappaÑ anuparidhÈvanti anuparivattanti. SeyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi sammÈvÈyÈmo sammÈsati.  
 
 138. Tatra bhikkhave sammÈdiÔÔhi pubba~gamÈ hoti. KathaÒca 
bhikkhave sammÈdiÔÔhi pubba~gamÈ hoti, micchÈvÈcaÑ “micchÈvÈcÈ”ti 
pajÈnÈti, sammÈvÈcaÑ “sammÈvÈcÈ”ti pajÈnÈti, sÈssa hoti sammÈdiÔÔhi. 
KatamÈ ca bhikkhave micchÈvÈcÈ. MusÈvÈdo pisuÓÈ vÈcÈ pharusÈ vÈcÈ 
samphappalÈpo. AyaÑ bhikkhave micchÈvÈcÈ. KatamÈ ca bhikkhave 
sammÈvÈcÈ. SammÈvÈcaÑpahaÑ bhikkhave dvÈyaÑ vadÈmi–atthi 
bhikkhave sammÈvÈcÈ sÈsavÈ puÒÒabhÈgiyÈ upadhivepakkÈ, atthi bhikkhave 
sammÈvÈcÈ ariyÈ anÈsavÈ lokuttarÈ magga~gÈ. KatamÈ ca bhikkhave 
sammÈvÈcÈ sÈsavÈ puÒÒabhÈgiyÈ upadhivepakkÈ. MusÈvÈdÈ veramaÓÊ 
pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓÊ pharusÈya vÈcÈya veramaÓÊ samphappalÈpÈ 
veramaÓÊ. AyaÑ bhikkhave sammÈvÈcÈ sÈsavÈ puÒÒabhÈgiyÈ 
upadhivepakkÈ. katamÈ ca bhikkhave sammÈvÈcÈ ariyÈ anÈsavÈ lokuttarÈ 
magga~gÈ. YÈ kho bhikkhave ariyacittassa anÈsavacittassa 
ariyamaggasama~gino ariyamaggaÑ bhÈvayato cat|hi vacÊduccaritehi Èrati 
virati paÔivirati veramaÓÊ. AyaÑ bhikkhave sammÈvÈcÈ ariyÈ anÈsavÈ 
lokuttarÈ magga~gÈ. So micchÈvÈcÈya pahÈnÈya vÈyamati sammÈvÈcÈya 
upasampadÈya, svÈssa hoti sammÈvÈyÈmo. So sato micchÈvÈcaÑ pajahati, 
sato sammÈvÈcaÑ upasampajja viharati, sÈssa 
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hoti sammÈsati. Itiyime tayo dhammÈ sammÈvÈcaÑ anuparidhÈvanti 
anuparivattanti. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi sammÈvÈyÈmo sammÈsati.  
 
 139. Tatra bhikkhave sammÈdiÔÔhi pubba~gamÈ hoti. KathaÒca 
bhikkhave sammÈdiÔÔhi pubba~gamÈ hoti micchÈkammantaÑ 
“micchÈkammanto”ti pajÈnÈti, sammÈkammantaÑ “sammÈkammanto”ti 
pajÈnÈti, sÈssa hoti sammÈdiÔÔhi. Katamo ca bhikkhave micchÈkammanto. 
PÈÓÈtipÈto adinnÈdÈnaÑ kÈmesumicchÈcÈro. AyaÑ bhikkhave 
micchÈkammanto. Katamo ca bhikkhave sammÈkammanto. 
SammÈkammaÑntaÑpahaÑ bhikkhave dvÈyaÑ vadÈmi–atthi bhikkhave 
sammÈkammanto sÈsavo puÒÒabhÈgiyo upadhivepakko, atthi bhikkhave 
sammÈkammanto ariyo anÈsavo lokuttaro magga~go. Katamo ca bhikkhave 
sammÈkammanto sÈsavo puÒÒabhÈgiyo upadhivepakko. PÈÓÈtipÈtÈ 
veramaÓÊ adinnÈdÈnÈ veramaÓÊ kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓÊ. AyaÑ 
bhikkhave sammÈkammanto sÈsavo puÒÒabhÈgiyo upadhivepakko. Katamo 
ca bhikkhave sammÈkammanto ariyo anÈsavo lokuttaro magga~go. YÈ kho 
bhikkhave ariyacittassa anÈsavacittassa ariyamaggasama~gino ariyamaggaÑ 
bhÈvayato tÊhi kÈyaduccaritehi Èrati virati paÔivirati veramaÓÊ. AyaÑ 
bhikkhave sammÈkammanto ariyo anÈsavo lokuttaro magga~go. So 
micchÈkammantassa pahÈnÈya vÈyamati sammÈkammantassa 
upasampadÈya, svÈssa hoti sammÈvÈyÈmo. So sato micchÈkammantaÑ 
pajahati, sato sammÈkammantaÑ upasampajja viharati, sÈssa hoti 
sammÈsati. Itiyime tayo dhammÈ sammÈkammantaÑ anuparidhÈvanti 
anuparivattanti. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi sammÈvÈyÈmo sammÈsati.  
 
 140. Tatra bhikkhave sammÈdiÔÔhi pubba~gamÈ hoti. KathaÒca 
bhikkhave sammÈdiÔÔhi pubba~gamÈ hoti micchÈ-ÈjÊvaÑ “micchÈ-ÈjÊvo”ti 
pajÈnÈti, sammÈ-ÈjÊvaÑ “sammÈ-ÈjÊvo”ti pajÈnÈti, sÈssa hoti sammÈdiÔÔhi. 
Katamo ca bhikkhave micchÈ-ÈjÊvo. KuhanÈ lapanÈ nemittikatÈ nippesikatÈ 
lÈbhena lÈbhaÑ nijigÊsanatÈ1. AyaÑ bhikkhave micchÈ-ÈjÊvo. Katamo ca 
bhikkhave sammÈ-ÈjÊvo. SammÈ-ÈjÊvaÑpahaÑ  
______________________________________________________________
 1. NijigiÑsanatÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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bhikkhave dvÈyaÑ vadÈmi–atthi bhikkhave sammÈ-ÈjÊvo sÈsavo 
puÒÒabhÈgiyo upadhivepakko, atthi bhikkhave sammÈ-ÈjÊvo ariyo anÈsavo 
lokuttaro magga~go. Katamo ca bhikkhave sammÈ-ÈjÊvo sÈsavo 
puÒÒabhÈgiyo upadhivepakko. Idha bhikkhave ariyasÈvako micchÈ-ÈjÊvaÑ 
pahÈya sammÈ-ÈjÊvena jÊvikaÑ kappeti. AyaÑ bhikkhave sammÈ-ÈjÊvo 
sÈsavo puÒÒabhÈgiyo upadhivepakko. Katamo ca bhikkhave sammÈ-ÈjÊvo 
ariyo anÈsavo lokuttaro magga~go. YÈ kho bhikkhave ariyacittassa 
anÈsavacittassa ariyamaggasama~gino ariyamaggaÑ bhÈvayato micchÈ-ÈjÊvÈ 
Èrati virati paÔivirati veramaÓÊ. AyaÑ bhikkhave sammÈ-ÈjÊvo ariyo anÈsavo 
lokuttaro magga~go. So micchÈ-ÈjÊvassa pahÈnÈya vÈyamati sammÈ-ÈjÊvassa 
upasampadÈya, svÈssa hoti sammÈvÈyÈmo. So sato micchÈ-ÈjÊvaÑ pajahati, 
sato sammÈ-ÈjÊvaÑ upasampajja viharati, sÈssa hoti sammÈsati. Itiyime tayo 
dhammÈ sammÈ-ÈjÊvaÑ anuparidhÈvanti anuparivattanti. SeyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi sammÈvÈyÈmo sammÈsati.  
 
 141. Tatra bhikkhave sammÈdiÔÔhi pubba~gamÈ hoti. KathaÒca 
bhikkhave sammÈdiÔÔhi pubba~gamÈ hoti. SammÈdiÔÔhissa bhikkhave 
sammÈsa~kappo pahoti, sammÈsa~kappassa sammÈvÈcÈ pahoti, 
sammÈvÈcassa sammÈkammanto pahoti, sammÈkammantassa sammÈjÊvo 
pahoti, sammÈ-ÈjÊvassa sammÈvÈyÈmo pahoti, sammÈvÈyÈmassa sammÈsati 
pahoti, sammÈsatissa sammÈsamÈdhi pahoti, sammÈsamÈdhissa 
sammÈÒÈÓaÑ pahoti, sammÈÒÈÓassa sammÈvimutti pahoti. Iti kho 
bhikkhave aÔÔha~gasamannÈgato sekkho1 dasa~gamannÈgato arahÈ hoti.  
(Tatrapi sammÈÒÈÓena aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ vigatÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti.)  
 
 142. Tatra bhikkhave sammÈdiÔÔhi pubba~gamÈ hoti. KathaÒca 
bhikkhave sammÈdiÔÔhi pubba~gamÈ hoti. SammÈdiÔÔhissa bhikkhave 
micchÈdiÔÔhi nijjiÓÓÈ hoti, ye ca micchÈdiÔÔhipaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ 
dhammÈ sambhavanti,  
__________________________________________________________________________ 
1. AÔÔha~gasamannÈgatÈ sekhÈ paÔipadÈ (SÊ), aÔÔha~gasamannÈgato sekho pÈÔipado (I, Ka)  
(  ) Natthi SÊ-SyÈ-KaÑ-I-potthakesu. 
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te cassa nijjiÓÓÈ honti. SammÈdiÔÔhipaccayÈ aneke kusalÈ dhammÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, sammÈsa~kappassa bhikkhave 
micchÈsa~kappo nijjiÓÓo hoti -pa-. SammÈvÈcassa bhikkhave micchÈvÈcÈ 
nijiÓÓÈ hoti. SammÈkammantassa bhikkhave micchÈkammanto nijjiÓÓo hoti. 
SammÈ-ÈjÊvassa bhikkhave micchÈ-ÈjÊvo nijjiÓÓo hoti. SammÈvÈyÈmassa 
bhikkhave micchÈvÈyÈmo nijjiÓÓo hoti. SammÈsatissa bhikkhave micchÈsati 
nijjiÓÓÈ hoti. SammÈsamÈdhissa bhikkhave micchÈsamÈdhi nijjiÓÓo hoti. 
SammÈÒÈÓassa bhikkhave micchÈÒÈÓaÑ nijjiÓÓaÑ hoti. SammÈvimuttassa 
bhikkhave micchÈvimutti nijjiÓÓÈ hoti. Ye ca micchÈvimuttipaccayÈ aneke 
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, te cassa nijjiÓÓÈ honti. 
SammÈvimuttipaccayÈ ca aneke kusalÈ dhammÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchanti. 

 Iti kho bhikkhave vÊsati kusalapakkhÈ vÊsati akusalapakkhÈ 
mahÈcattÈrÊsako dhammapariyÈyo pavattito appaÔivattiyo samaÓena vÈ 
brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ lokasmiÑ. 
 
 143. Yo hi koci bhikkhave samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ imaÑ 
mahÈcattÈrÊsakaÑ dhammapariyÈyaÑ garahitabbaÑ paÔikkositabbaÑ 
maÒÒeyya, tassa diÔÔheva dhamme dasasahadhammikÈ vÈdÈnuvÈdÈ 
gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ Ègacchanti. SammÈdiÔÔhiÑ ce bhavaÑ garahati, ye ca 
micchÈdiÔÔhÊ samaÓabrÈhmaÓÈ, te bhoto pujjÈ, te bhoto pÈsaÑsÈ. 
SammÈsa~kappaÑ ce bhavaÑ garahati, ye ca micchÈsa~kappÈ 
samaÓabrÈhmaÓÈ, te bhoto pujjÈ, te bhoto pÈsaÑsÈ. SammÈvÈcaÑ ce 
bhavaÑ garahati -pa-. SammÈkammantaÑ ce bhavaÑ garahati. SammÈ-
ÈjÊvaÑ ce bhavaÑ garahati. SammÈvÈyÈmaÑ ce bhavaÑ garahati. 
SammÈsatiÑ ce bhavaÑ garahati. SammÈsamÈdhiÑ ce bhavaÑ garahati. 
SammÈÒÈÓaÑ ce bhavaÑ garahati. SammÈvimuttiÑ ce bhavaÑ garahati, ye 
ca micchÈvimuttÊ samaÓabrÈhmaÓÈ, te bhoto pujjÈ, te bhoto pÈsaÑsÈ. Yo 
koci bhikkhave samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ imaÑ mahÈcattÈrÊsakaÑ 
dhammapariyÈyaÑ garahitabbaÑ paÔikkositabbaÑ maÒÒeyya, tassa diÔÔheva 
dhamme ime dasasahadhammikÈ vÈdÈnuvÈdÈ gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ Ègacchanti. 
Yepi te bhikkhave ahesuÑ okkalÈ vassabhaÒÒÈ1 ahetuvÈdÈ akiriyavÈdÈ 
natthikavÈdÈ tepi mahÈcattÈrÊsakaÑ dhammapariyÈyaÑ na  
__________________________________________________________________________ 
 1. VayabhiÒÒÈ (Ka) SaÑ 2. 60; AÑ 1. 340 piÔÔhesu passitabbaÑ.

 



 UparipaÓÓÈsapÈÄi 122 

garahitabbaÑ napaÔikkositabbaÑ amaÒÒiÑsu1. TaÑ kissa hetu, 
nindÈbyÈrosa-upÈrambhabhayÈti.  

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

MahÈcattÈrÊsakasuttaÑ niÔÔhitaÑ sattamaÑ. 
_____ 

 
8. ŒnÈpÈnassatisutta 

 144. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
PubbÈrÈme MigÈramÈtupÈsÈde sambahulehi abhiÒÒÈtehi abhiÒÒÈtehi therehi 
sÈvakehi saddhiÑ, ÈyasmatÈ ca SÈriputtena ÈyasmatÈ ca 
MahÈmoggallÈnena2 ÈyasmatÈ ca MahÈkassapena ÈyasmatÈ ca 
MahÈkaccÈyanena ÈyasmatÈ ca MahÈkoÔÔhikena ÈyasmatÈ ca 
MahÈkappinena ÈyasmatÈ ca MahÈcundena ÈyasmatÈ ca Anuruddhena 
ÈyasmatÈ ca Revatena ÈyasmatÈ ca Œnandena aÒÒehi ca abhiÒÒÈtehi 
abhiÒÒÈtehi therehi sÈvakehi saddhiÑ.  

 Tena kho pana samayena therÈ bhikkh| nave bhikkh| ovadanti 
anusÈsanti, appekacce therÈ bhikkh| dasapi bhikkh| ovadanti anusÈsanti, 
appekacce therÈ bhikkh| vÊsampi bhikkh| ovadanti anusÈsanti, appekacce 
therÈ bhikkh| tiÑsampi bhikkh| ovadanti anusÈsanti, appekacce therÈ 
bhikkh| cattÈrÊsampi bhikkh| ovadanti anusÈsanti. Te ca navÈ bhikkh| 
therehi bhikkh|hi ovadiyamÈnÈ anusÈsiyamÈnÈ uÄÈraÑ pubbenÈparaÑ 
visesaÑ jÈnanti3.  
 
 145. Tena kho pana samayena BhagavÈ tadahuposathe pannarase 
pavÈraÓÈya puÓÓÈya puÓÓamÈya rattiyÈ bhikkhusaÑghaparivuto abbhokÈse 
nisinno hoti. Atha kho BhagavÈ tuÓhÊbh|taÑ tuÓhÊbh|taÑ bhikkhusaÑghaÑ 
anuviloketvÈ bhikkh| Èmantesi  
“Œraddhosmi bhikkhave imÈya paÔipadÈya, Èraddhacittosmi bhikkhave 
imÈya paÔipadÈya. TasmÈtiha bhikkhave bhiyyoso mattÈya vÊriyaÑ 
Èrabhatha appattassa pattiyÈ anadhigatassa  
______________________________________________________________ 
 1. MaÒÒeyyuÑ (Ka) 2. MahÈmoggalÈnena (Ka)   
 3. PajÈnanti (SyÈ, KaÑ), saÒjÈnanti (Ka) 
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adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya. IdhevÈhaÑ SÈvatthiyaÑ 
komudiÑ cÈtumÈsiniÑ ÈgamessÈmÊ”ti. AssosuÑ kho jÈnapadÈ bhikkh| 
“bhagavÈ kira tattheva SÈvatthiyaÑ komudiÑ cÈtumÈsiniÑ ÈgamessatÊ”ti. 
Te jÈnapadÈ bhikkh| SÈvatthiÑ1 osaranti BhagavantaÑ dassanÈya. Te ca 
kho therÈ bhikkh| bhiyyoso mattÈya nave bhikkh| ovadanti anusÈsanti, 
appekacce therÈ bhikkh| dasapi bhikkh| ovadanti anusÈsanti, appekacce 
therÈ bhikkh| vÊsampi bhikkh| ovadanti anusÈsanti, appekacce therÈ 
bhikkh| tiÑsampi bhikkh| ovadanti anusÈsanti, appekacce therÈ bhikkh| 
cattÈrÊsampi bhikkh| ovadanti anusÈsanti. Te ca navÈ bhikkh| therehi 
bhikkh|hi ovadiyamÈnÈ anusÈsiyamÈnÈ uÄÈraÑ pubbenÈparaÑ visesaÑ 
jÈnanti.  
 
 146. Tena kho pana samayena BhagavÈ tadahuposathe pannarase 
komudiyÈ cÈtumÈsiniyÈ puÓÓÈya puÓÓamÈya rattiyÈ bhikkhusaÑghaparivuto 
abbhokÈse nisinno hoti. Atha kho BhagavÈ tuÓhÊbh|taÑ tuÓhÊbh|taÑ 
bhikkhusaÑghaÑ anuviloketvÈ bhikkh| Èmantesi “apalÈpÈyaÑ bhikkhave 
parisÈ, nippalÈpÈyaÑ bhikkhave parisÈ suddhÈ sÈre2 patiÔÔhitÈ. TathÈr|po 
ayaÑ bhikkhave bhikkhusaÑgho. Tathar|pÈ ayaÑ bhikkhave parisÈ, 
yathÈr|pÈ parisÈ ÈhuneyyÈ pÈhuneyyÈ dikkhiÓeyyÈ aÒjalikaraÓÊyÈ anuttaraÑ 
puÒÒakkhettaÑ lokassa. TathÈr|po ayaÑ bhikkhave bhikkhusaÑgho, 
tathÈr|pÈ ayaÑ bhikkhave parisÈ, yathÈr|pÈya parisÈya appaÑ dinnaÑ bahu 
hoti, bahu dinnaÑ bahutaraÑ. TathÈr|po ayaÑ bhikkhave bhikkhusaÑgho, 
tathÈr|pÈ ayaÑ bhikkhave parisÈ, yathÈr|pÈ parisÈ dullabhÈ dassanÈya 
lokassa. TathÈr|po ayaÑ bhikkhave bhikkhusaÑgho, tathÈr|pÈ ayaÑ 
bhikkhave parisÈ, yathÈr|paÑ parisaÑ alaÑ yojanagaÓanÈni dassanÈya 
gantuÑ puÔosenÈpi3.  
 
 147. Santi bhikkhave bhikkh| imasmiÑ bhikkhusaÑghe arahanto 
khÊÓÈsavÈ vusitavanto katakaraÓÊyÈ ohitabhÈrÈ anuppattasadatthÈ 
parikkhÊÓabhavasaÑyojanÈ sammadaÒÒÈvimuttÈ, evar|pÈpi bhikkhave santi 
bhikkh| imasmiÑ  
______________________________________________________________ 
 1. SÈvatthiyaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 2. SuddhasÈre patiÔÔhitÈ (SyÈ, KaÑ, I)  
 3. PuÔosenÈpi, tathÈr|po ayaÑ bhikkhave bhikkhusaÑgho,  
 tathÈr|pÈ ayaÑ parisÈ (SÊ, I, Ka) 
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bhikkhusaÑghe. Santi bhikkhave bhikkh| imasmiÑ bhikkhusaÑghe 
paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtikÈ tattha 
parinibbÈyino anÈvattidhammÈ tasmÈ lokÈ, evar|pÈpi bhikkhave santi 
bhikkh| imasmiÑ bhikkhusaÑghe. Santi bhikkhave bhikkh| imasmiÑ 
bhikkhusaÑghe tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ rÈgadosamohÈnaÑ 
tanuttÈ sakadÈgÈmino sakideva1 imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ dukkhassantaÑ 
karissanti, evar|pÈpi bhikkhave santi bhikkh| imasmiÑ bhikkhusaÑghe. 
Santi bhikkhave bhikkh| imasmiÑ bhikkh|saÑghe tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ 
parikkhayÈ sotÈpannÈ avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyanÈ, 
evar|pÈpi bhikkhave santi bhikkh| imasmiÑ bhikkhusaÑghe. 

 Santi bhikkhave bhikkh| imasmiÑ bhikkhusaÑghe catunnaÑ 
satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvanÈnuyogamanuyuttÈ viharanti, evar|pÈpi bhikkhave 
santi bhikkh| imasmiÑ bhikkhusaÑghe. Santi bhikkhave bhikkh| imasmiÑ 
bhikkhusaÑghe catunnaÑ sammappadhÈnÈnaÑ bhÈvanÈnuyogamanuyuttÈ 
viharanti -pa- catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ. PaÒcannaÑ indriyÈnaÑ. PaÒcannaÑ 
balÈnaÑ. SattannaÑ bojjha~gÈnaÑ. Ariyassa aÔÔha~gikassa maggassa 
bhÈvanÈnuyogamanuyuttÈ viharanti, evar|pÈpi bhikkhave santi bhikkh| 
imasmiÑ bhikkhusaÑghe. Santi bhikkhave bhikkh| imasmiÑ 
bhikkhusaÑghe mettÈbhÈvanÈnuyogamanuyuttÈ viharanti. 
KaruÓÈbhÈvanÈnuyogamanuyuttÈ viharanti. 
MuditÈbhÈvanÈnuyogamanuyuttÈ viharanti. 
UpekkhÈbhÈvanÈnuyogamanuyuttÈ viharanti. 
AsubhabhÈvanÈnuyogamanuyuttÈ viharanti. 
aniccasaÒÒÈbhÈvanÈnuyogamanuyuttÈ viharanti, evar|pÈpi bhikkhave santi 
bhikkh| imasmiÑ bhikkhusaÑghe. Santi bhikkhave bhikkh| imasmiÑ 
bhikkhusaÑghe ÈnÈpÈnassatibhÈvanÈnuyogamanuyuttÈ viharanti, 
ÈnÈpÈnassati bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ. 
ŒnÈpÈnassati bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ cattÈro satipaÔÔhÈne parip|reti. 
CattÈro satipaÔÔhÈnÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ satta bojjha~ge parip|renti. Satta 
bojjha~gÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ vijjÈvimuttiÑ parip|renti.  
 
 148. KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave ÈnÈpÈnassati kathaÑ bahulÊkatÈ 
mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ. Idha bhikkhave bhikkhu araÒÒagato vÈ 
rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ  
______________________________________________________________ 
 1. SakiÑdeva (Ka) 
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ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ. So satova assasati, 
satova1 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 “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~khÈrapaÔisaÑvedÊ 
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 assasissÈmÊ”ti sikkhati, 
abhippamodayaÑ cittaÑ passasissÈmÊ”ti sikkhati. “SamÈdahaÑ cittaÑ 
assasissÈmÊ”ti sikkhati, “samÈdahaÑ cittaÑ passasissÈmÊ”ti sikkhati. 
“VimocayaÑ cittaÑ assasissÈmÊ”ti sikkhati, “vimocayaÑ cittaÑ 
passasissÈmÊ”ti sikkhati.  

 “AniccÈnupassÊ assasissÈmÊ”ti sikkhati, “aniccÈnupassÊ passasissÈmÊ”ti 
sikkhati. “VirÈgÈnupassÊ assasissÈmÊ”ti sikkhati, “virÈgÈnupassÊ 
passasissÈmÊ”ti sikkhati. “NirodhÈnupassÊ assasissÈmÊ”ti sikkhati, 
“nirodhÈnupassÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati. “PaÔinissaggÈnupassÊ 
assasissÈmÊ”ti sikkhati, “paÔinissaggÈnupassÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati. EvaÑ 
bhÈvitÈ kho bhikkhave ÈnÈpÈnassati evaÑ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti 
mahÈnisaÑsÈ. 
__________________________________________________________________________ 
 1. Sato (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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 149. KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave ÈnÈpÈnassati kathaÑ bahulÊkatÈ 
cattÈro satipaÔÔhÈne parip|reti. YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhu dÊghaÑ 
vÈ assasanto “dÊghaÑ passasÈmÊ”ti pajÈnÈti, dÊghaÑ vÈ passasanto “dÊghaÑ 
assasÈmÊ”ti pajÈnÈti. RassaÑ vÈ assasanto “rassaÑ assasÈmÊ”ti pajÈnÈti, 
rassaÑ vÈ passasanto “rassaÑ passasÈmÊ”ti pajÈnÈti. “SabbakÈyapaÔisaÑvedÊ 
assasissÈmÊ”ti sikkhati, “sabbakÈyapaÔisaÑvedÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati. 
“PassambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ assasissÈmÊ”ti sikkhati, “passambhayaÑ 
kÈyasa~khÈraÑ passasissÈmÊ”ti sikkhati. KÈye kÈyÈnupassÊ bhikkhave 
tasmiÑ samaye bhikkhu viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. KÈyesu kÈyaÒÒatarÈhaÑ bhikkhave evaÑ vadÈmi–
yadidaÑ assÈsapassÈsÈ. TasmÈtiha bhikkhave kÈye kÈyÈnupassÊ tasmiÑ 
samaye bhikkhu viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. (1) 

 YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhu “pÊtipaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊ”ti 
sikkhati, “pÊtipaÔisaÑvedÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati. “SukhapaÔisaÑvedÊ 
assasissÈmÊ”ti sikkhati, “sukhapaÔisaÑvedÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati. 
“Cittasa~khÈrapaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊ”ti sikkhati, 
“cittasa~khÈrapaÔisaÑvedÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati. “PassambhayaÑ 
cittasa~khÈraÑ assasissÈmÊ”ti sikkhati, “passambhayaÑ cittasa~khÈraÑ 
assasissÈmÊ”ti sikkhati. VedanÈsu vedanÈnupassÊ bhikkhave tasmiÑ samaye 
bhikkhu viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. 
VedanÈsu vedanÈÒÒatarÈhaÑ bhikkhave evaÑ vadÈmi–yadidaÑ 
assÈsapassÈsÈnaÑ sÈdhukaÑ manasikÈraÑ, tasmÈtiha bhikkhave vedanÈsu 
vedanÈnupassÊ tasmiÑ samaye bhikkhu viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. (2) 

 YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhu “cittapaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊ”ti 
sikkhati, “cittapaÔisaÑvedÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati. “AbhippamodayaÑ 
cittaÑ assasissÈmÊ”ti sikkhati, “abhippamodayaÑ cittaÑ passasissÈmÊ”ti 
sikkhati. “SamÈdahaÑ cittaÑ assasissÈmÊ”ti sikkhati, “samÈdahaÑ cittaÑ 
passasissÈmÊ”ti sikkhati. “VimocayaÑ cittaÑ assasissÈmÊ”ti sikkhati, 
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“VimocayaÑ cittaÑ passasissÈmÊ”ti sikkhati. Citte cittÈnupassÊ bhikkhave 
tasmiÑ samaye bhikkhu viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. NÈhaÑ bhikkhave muÔÔhassatissa asampajÈnassa 
ÈnÈpÈnassatiÑ vadÈmi, tasmÈtiha bhikkhave citte cittÈnupassÊ tasmiÑ 
samaye bhikkhu viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. (3) 

 YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhu “aniccÈnupassÊ assasissÈmÊ”ti 
sikkhati, “aniccÈnupassÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati. “VirÈgÈnupassÊ 
assasissÈmÊ”ti sikkhati, “virÈgÈnupassÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati. 
“NirodhÈnupassÊ assasissÈmÊ”ti sikkhati, “nirodhÈnupassÊ passasissÈmÊ”ti 
sikkhati. “PaÔinissaggÈnupassÊ assasissÈmÊ”ti sikkhati, “paÔinissaggÈnupassÊ 
passasissÈmÊ”ti sikkhati. Dhammesu dhammÈnupassÊ bhikkhave tasmiÑ 
samaye bhikkhu viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. So yaÑ taÑ abhijjhÈdomanassÈnaÑ pahÈnaÑ, taÑ 
paÒÒÈya disvÈ sÈdhukaÑ ajjhupekkhitÈ hoti. TasmÈtiha bhikkhave 
dhammesu dhammÈnupassÊ tasmiÑ samaye bhikkhu viharati ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. (4) 

 EvaÑ bhÈvitÈ kho bhikkhave ÈnÈpÈnassati evaÑ bahulÊkatÈ cattÈro 
satipaÔÔhÈne parip|reti.  
 
 150. KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave cattÈro satipaÔÔhÈnÈ kathaÑ 
bahulÊkatÈ satta bojjha~ge parip|renti. YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhu 
kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. UpaÔÔhitÈssa tasmiÑ samaye sati hoti asammuÔÔhÈ1. 
YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhuno upaÔÔhitÈ sati hoti asammuÔÔhÈ, 
satisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti, 
satisambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, satisambojjha~go 
tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati. (1)  

 So tathÈsato viharanto taÑ dhammaÑ paÒÒÈya pavicinati pavicayati2 
parivÊmaÑsaÑ Èpajjati. YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhu tathÈsato  
______________________________________________________________ 
 1. AppammuÔÔhÈ (SyÈ, KaÑ) 2. Pavicarati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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viharanto taÑ dhammaÑ paÒÒÈya pavicinati pavicayati parivÊmaÑsaÑ 
Èpajjati, dhammavicayasambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho 
hoti, dhammavicayasambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, 
dhammavicayasambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchati. (2) 

 Tassa taÑ dhammaÑ paÒÒÈya pavicinato pavicayato parivÊmaÑsaÑ 
Èpajjato ÈraddhaÑ hoti vÊriyaÑ asallÊnaÑ. YasmiÑ samaye bhikkhave 
bhikkhuno taÑ dhammaÑ paÒÒÈya pavicinato pavicayato parivÊmaÑsaÑ 
Èpajjato ÈraddhaÑ hoti vÊriyaÑ asallÊnaÑ, vÊriyasambojjha~go tasmiÑ 
samaye bhikkhuno Èraddho hoti, vÊriyasambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye 
bhikkhu bhÈveti, vÊriyasambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati. (3)  

 ŒraddhavÊriyassa uppajjati pÊti nirÈmisÈ. YasmiÑ samaye bhikkhave 
bhikkhuno ÈraddhavÊriyassa uppajjati pÊti nirÈmisÈ, pÊtisambojjha~go 
tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti, pÊtisambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye 
bhikkhu bhÈveti, pÊtisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati. (4) 

 PÊtimanassa kÈyopi passambhati cittampi passambhati. YasmiÑ samaye 
bhikkhave bhikkhuno pÊtimanassa kÈyopi passambhati cittampi passambhati, 
passaddhisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti, 
passaddhisambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti. 
Passaddhisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchati. (5)  

 PassaddhakÈyassa sukhino cittaÑ samÈdhiyati. YasmiÑ samaye 
bhikkhave bhikkhuno passaddhakÈyassa sukhino cittaÑ samÈdhiyati, 
sadhisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti, 
samÈdhisambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, 
samÈdhisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchati. (6)  

 So tathÈsamÈhitaÑ cittaÑ sÈdhukaÑ ajjhupekkhitÈ hoti. YasmiÑ 
samaye bhikkhave bhikkhu tathÈsamÈhitaÑ cittaÑ sÈdhukaÑ ajjhupekkhitÈ 
hoti. UpekkhÈsambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti, 
upekkhÈsambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, 
upekkhÈsambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchati. (7) 
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 151. YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhu vedanÈsu -pa- citte -pa- 
dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ, upaÔÔhitÈssa tasmiÑ samaye sati hoti asammuÔÔhÈ. 
YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhuno upaÔÔhitÈ sati hoti asammuÔÔhÈ, 
satisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti, 
satisambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, satisambojjha~go 
tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati. (1) 

 So tathÈsato viharanto taÑ dhammaÑ paÒÒÈya pavicinati pavicayati 
parivÊmaÑsaÑ Èpajjati. YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhu tathÈsato 
viharanto taÑ dhammaÑ paÒÒÈya pavicinati pavicayati parivÊmaÑsaÑ 
Èpajjati, dhammavicayasambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho 
hoti, dhammavicayasambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, 
dhammavicayasambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchati. (2)  

 Tassa taÑ dhammaÑ paÒÒÈya pavicinato pavicayato parivÊmaÑsaÑ 
Èpajjato ÈraddhaÑ hoti vÊriyaÑ asallÊnaÑ. YasmiÑ samaye bhikkhave 
bhikkhuno taÑ dhammaÑ paÒÒÈya pavicinato pavicayato parivÊmaÑsaÑ 
Èpajjato ÈraddhaÑ hoti vÊriyaÑ asallÊnaÑ, vÊriyasambojjha~go tasmiÑ 
samaye bhikkhuno Èraddho hoti, vÊriyasambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye 
bhikkhu bhÈveti, vÊriyasambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati. (3)  

 ŒraddhavÊriyassa uppajjati pÊti nirÈmisÈ. YasmiÑ samaye bhikkhave 
bhikkhuno ÈraddhavÊriyassa uppajjati pÊti nirÈmisÈ, pÊtisambojjha~go 
tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti, pÊtisambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye 
bhikkhu bhÈveti, pÊtisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati. (4)  

 PÊtimanassa kÈyopi passambhati cittampi passambhati. YasmiÑ samaye 
bhikkhave bhikkhuno pÊtimanassa kÈyopi passambhati cittampi passambhati, 
passaddhisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti, 
passaddhimbojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, 
passaddhisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchati. (5)
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 PassaddhakÈyassa sukhino cittaÑ samÈdhiyati. YasmiÑ samaye 
bhikkhave bhikkhuno passaddhakÈyassa sukhino cittaÑ samÈdhiyati, 
samÈdhisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti, 
samÈdhisambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, 
samÈdhisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchati. (6) 

 So tathÈsamÈhitaÑ cittaÑ sÈdhukaÑ ajjhupekkhitÈ hoti. YasmiÑ 
samaye bhikkhave bhikkhu tathÈsamÈhitaÑ cittaÑ sÈdhukaÑ ajjhupekkhitÈ 
hoti, upekkhÈsambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti. 
UpekkhÈsambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, 
upekkhÈsambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchati. EvaÑ bhÈvitÈ kho bhikkhave cattÈro satipaÔÔhÈnÈ evaÑ bahulÊkatÈ 
satta sambojjha~ge parip|renti. (7) 
 
 152. KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave satta bojjha~gÈ kathaÑ bahulÊkatÈ 
vijjÈvimuttiÑ parip|renti. Idha bhikkhave bhikkhu satisambojjha~gaÑ 
bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. 
Dhammavicayasambojjha~gaÑ bhÈveti -pa-. VÊriyasambojjha~gaÑ bhÈveti. 
PÊtisambojjha~gaÑ bhÈveti. Passaddhisambojjha~gaÑ bhÈveti. 
SamÈdhisambojjha~gaÑ bhÈveti. UpekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ 
bhÈvitÈ kho bhikkhave satta bojjha~gÈ evaÑ bahulÊkatÈ vijjÈvimuttiÑ 
parip|rentÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

ŒnÈpÈnassatisuttaÑ niÔÔhitaÑ aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. KÈyagatÈsatisutta 

 153. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho sambahulÈnaÑ bhikkh|naÑ 
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈnaÑ upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ sannisinnÈnaÑ 
sannipatitÈnaÑ 
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ayamantarÈkathÈ udapÈdi “acchariyaÑ Èvuso, abbhutaÑ Èvuso, yÈvaÒcidaÑ 
tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena kÈyagatÈsati1 
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ vuttÈ mahÈnisaÑsÈ”ti. AyaÒca hidaÑ tesaÑ 
bhikkh|naÑ antarÈkathÈ vippakatÈ hoti. 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, kÈ ca pana vo 
antÈrÈkathÈ vippakatÈ”ti. Idha bhante amhÈkaÑ pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkantÈnaÑ upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ 
ayamantarÈkathÈ udapÈdi “acchariyaÑ Èvuso, abbhutaÑ Èvuso, yÈvaÒcidaÑ 
tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena kÈyagatÈsati 
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ vuttÈ mahÈnisaÑsÈ”ti. AyaÑ kho no bhante 
antarÈkathÈ vippakatÈ, atha BhagavÈ anuppattoti.  
 
 154. KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave kÈyagatÈsati kathaÑ bahulÊkatÈ 
mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ. Idha bhikkhave bhikkhu araÒÒagato vÈ 
rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ 
kÈyaÑ paÓidhÈya 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 “rassaÑ passasÈmÊ”ti pajÈnÈti. 
“SabbakÈyapaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊ”ti sikkhati, “sabbakÈyapaÔisaÑvedÊ 
passasissÈmÊ”ti sikkhati. “PassambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ assasissÈmÊ”ti 
sikkhati, “passambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ passasissÈmÊ”ti sikkhati. Tassa 
evaÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato ye gehasitÈ2 sarasa~kappÈ, 
te pahÊyanti. TesaÑ pahÈnÈ ajjhattameva cittaÑ santiÔÔhati sannisÊdati ekodi 
hoti3 samÈdhiyati. EvaÑ bhikkhave bhikkhu kÈyagatÈsatiÑ4 bhÈveti. (1) 
______________________________________________________________ 
 1. KÈyagatÈ sati (SyÈ, KaÑ, I) 2. GehassitÈ (®ÊkÈ)  
 3. EkodÊ hoti (SÊ), ekodibhoti (SyÈ, KaÑ) 4. KÈyagataÑ satiÑ (SyÈ, KaÑ, I)  
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 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu gacchanto vÈ “gacchÈmÊ”ti pajÈnÈti, 
Ôhito vÈ “ÔhitomhÊ”ti pajÈnÈti, nisinno vÈ “nisinnomhÊ”ti pajÈnÈti, sayÈno vÈ 
“sayÈnomhÊ”ti pajÈnÈti, yathÈ yathÈ vÈ panassa kÈyo paÓihito hoti, tathÈ 
tathÈ naÑ pajÈnÈti. Tassa evaÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato 
ye gehasitÈ sarasa~kappÈ, te pahÊyanti. TesaÑ pahÈnÈ ajjhattameva cittaÑ 
santiÔÔhati sannisÊdati ekodi hoti samÈdhiyati. Evampi bhikkhave bhikkhu 
kÈyagatÈsatiÑ bhaveti. (2) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu abhikkante paÔikkante sampajÈnakÈrÊ 
hoti, Èlokite vilokite sampajÈnakÈrÊ hoti, samiÒjite pasÈrite sampajÈnakÈri 
hoti, saÑghÈÔipattacÊvaradhÈraÓe sampajÈnakÈrÊ hoti, asite pÊte khÈyite 
sÈyite sampajÈnakÈrÊ hoti, uccÈrapassÈvakamme sampajÈnakÈrÊ hoti, gate 
Ôhite nisinne sutte jÈgarite bhÈsite tuÓhÊbhÈve sampajÈnakÈrÊ hoti. Tassa 
evaÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato ye gehasitÈ sarasa~kappÈ, 
te pahÊyanti. TesaÑ pahÈnÈ ajjhattameva cittaÑ santiÔÔhati sannisÊdati ekodi 
hoti samÈdhiyati. Evampi bhikkhave bhikkhu kÈyagatÈsatiÑ bhÈveti. (3) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu imameva kÈyaÑ uddhaÑ pÈdatalÈ 
adho kesamatthakÈ tacapariyantaÑ p|raÑ nÈnappakÈrassa asucino 
paccavekkhati “atthi imasmiÑ kÈye kesÈ lomÈ nakhÈ dantÈ taco, maÑsaÑ 
nhÈru1 aÔÔhi aÔÔhimiÒjaÑ vakkaÑ, hadayaÑ yakanaÑ kilomakaÑ pihakaÑ 
papphÈsaÑ, antaÑ antaguÓaÑ udariyaÑ karÊsaÑ, pittaÑ semhaÑ pubbo 
lohitaÑ sedo medo, assu vasÈ kheÄo si~ghÈÓikÈ lasikÈ muttan”ti.  
 SeyyathÈpi bhikkhave ubhatomukhÈ putoÄi2 p|rÈ nÈnÈvihitassa 
dhaÒÒassa. SeyyathidaÑ, sÈlÊnaÑ vÊhÊnaÑ muggÈnaÑ mÈsÈnaÑ tilÈnaÑ 
taÓÉulÈnaÑ. TamenaÑ cakkhumÈ puriso muÒcitvÈ paccavekkheyya “ime 
sÈlÊ ime vÊhÊ ime muggÈ ime mÈsÈ ime tilÈ ime taÓÉulÈ”ti. Evameva kho 
bhikkhave bhikkhu imameva kÈyaÑ uddhaÑ pÈdatalÈ adho kesamatthakÈ 
tacapariyantaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. NahÈru (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. M|hoÄÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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p|raÑ nÈnappakÈrassa asucino paccavekkhati “atthi imasmiÑ kÈye kesÈ 
lomÈ nakhÈ dantÈ taco, maÑsaÑ nhÈru aÔÔhi aÔÔhimiÒjaÑ vakkaÑ, hadayaÑ 
yakanaÑ kilomakaÑ pihakaÑ papphÈsaÑ, antaÑ antaguÓaÑ udariyaÑ 
karÊsaÑ, pittaÑ semhaÑ pubbo lohitaÑ sedo medo, assu vasÈ kheÄo 
si~ghÈÓikÈ lasikÈ muttan”ti. Tassa evaÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa 
viharato ye gehasitÈ sarasa~kappÈ te pahÊyanti. TesaÑ pahÈnÈ ajjhattameva 
cittaÑ santiÔÔhati sannisÊdati ekodi hoti samÈdhiyati. Evampi bhikkhave 
bhikkhu kÈyagatÈsatiÑ bhÈveti. (4) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu imameva kÈyaÑ yathÈÔhitaÑ 
yathÈpaÓihitaÑ dhÈtuso paccavekkhati “atthi imasmiÑ kÈye pathavÊdhÈtu 
ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈt|”ti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave dakkho goghÈtako vÈ voghÈtakantevÈsÊ vÈ gÈviÑ 
vadhitvÈ catumahÈpathe1 bilaso vibhajitvÈ2 nisinno assa. Evameva kho 
bhikkhave bhikkhu imameva kÈyaÑ yathÈÔhitaÑ yathÈpaÓihitaÑ dhÈtuso 
paccavekkhati “atthi imasmiÑ kÈye pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu 
vÈyodhÈt|”ti. Tassa evaÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato ye 
gehasitÈ sarasa~kappÈ, te pahÊyanti. TesaÑ pahÈnÈ ajjhattameva cittaÑ 
santiÔÔhati sannisÊdati ekodi hoti samÈdhiyati. Evampi bhikkhave bhikkhu 
kÈyagatÈsatiÑ bhÈveti. (5) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu seyyathÈpi passeyya sarÊraÑ 
sivathikÈya3 chaÉÉitaÑ ekÈhamataÑ vÈ dvÊhamataÑ vÈ tÊhamataÑ vÈ 
uddhumÈtakaÑ vinÊlakaÑ vipubbakajÈtaÑ. So imameva kÈyaÑ 
upasaÑharati “ayampi kho kÈyo evaÑdhammo evaÑbhÈvÊ evaÑanatÊto”ti4. 
Tassa evaÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato ye gehasitÈ 
sarasa~kappÈ, te pahÊyanti. TesaÑ pahÈnÈ ajjhattameva cittaÑ santiÔÔhati 
sannisÊdati ekodi hoti samÈdhiyati. Evampi bhikkhave bhikkhu 
kÈyagatÈsatiÑ bhÈveti. (6)  
______________________________________________________________ 
 1. CÈtummahÈpathe (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. PaÔivibhajitvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  
 3. SÊvathikÈya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 4. EtaÑ anatÊtoti (SÊ) 
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 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu seyyathÈpi passeyya sarÊraÑ 
sivathikÈya chaÉÉitaÑ kÈkehi vÈ khajjamÈnaÑ kulalehi vÈ khajjamÈnaÑ 
gijjhehi vÈ khajjamÈnaÑ ka~kehi vÈ khajjamÈnaÑ sunakhehi vÈ 
khajjamÈnaÑ byagghehi vÈ khajjamÈnaÑ dÊpÊhi vÈ khajjamÈnaÑ si~gÈlehi 
vÈ1 khajjamÈnaÑ vividhehi vÈ pÈÓakajÈtehi khajjamÈnaÑ. So imameva 
kÈyaÑ upasaÑharati “ayampi kho kÈyo evaÑdhammo evaÑbhÈvÊ 
evaÑanatÊto”ti. Tassa evaÑ appamattassa -pa-. Evampi bhikkhave bhikkhu 
kÈyagatÈsatiÑ bhÈveti. (7) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu seyyathÈpi passeyya sarÊraÑ 
sivathikÈya chaÉÉitaÑ aÔÔhikasa~khalikaÑ samaÑsalohitaÑ 
nhÈrusambandhaÑ -pa- aÔÔhikasa~khalikaÑ nimmaÑsalohitamakkhitaÑ 
nhÈrusambandhaÑ -pa- aÔÔhikasa~khalikaÑ apagatamaÑsalohitaÑ 
nhÈrusambandhaÑ -pa- aÔÔhikÈni apagatasambandhÈni2 
disÈvidisÈvikkhittÈni3, aÒÒena hatthaÔÔhikaÑ aÒÒena pÈdaÔÔhikaÑ aÒÒena 
gopphakaÔÔhikaÑ4 aÒÒena ja~ghaÔÔhikaÑ aÒÒena |ruÔÔhikaÑ aÒÒena 
kaÔiÔÔhikaÑ5 aÒÒena phÈsukaÔÔhikaÑ aÒÒena piÔÔhiÔÔhikaÑ aÒÒena 
khandhaÔÔhikaÑ aÒÒena gÊvaÔÔhikaÑ aÒÒena hanukaÔÔhikaÑ aÒÒena 
dantaÔÔhikaÑ aÒÒena sÊsakaÔÈhaÑ5. So imameva kÈyaÑ upasaÑharati 
“ayampi kho kÈyo evaÑdhammo evaÑbhÈvÊ evaÑanatÊto”ti. Tassa evaÑ 
appamattassa -pa-. Evampi bhikkhave bhikkhu kÈyagatÈsatiÑ bhÈveti. (8-
11) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu seyyathÈpi passeyya sarÊraÑ 
sivathikÈya chaÉÉitaÑ aÔÔhikÈni setÈni sa~khavaÓÓapaÔibhÈgÈni6 -pa- 
aÔÔhikÈni puÒjakitÈni terovassikÈni -pa- aÔÔhikÈni p|tÊni cuÓÓakajÈtÈni. So 
imameva kÈyaÑ upasaÑharati “ayampi kho kÈyo evaÑdhammo evaÑbhÈvÊ 
evaÑanatÊto”ti. Tassa evaÑ appamattassa -pa-. Evampi bhikkhave bhikkhu 
kÈyagatÈsatiÑ bhÈveti. (12-14) 

 155. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, so imameva kÈyaÑ vivekajena 
pÊtisukhena abhi-
______________________________________________________________ 
 1. Gijjhehi vÈ khajjamÈnaÑ suvÈnehi vÈ khajjamÈnaÑ sigÈlehi vÈ (Si, SyÈ, KaÑ, I)  
 2. ApagatanahÈrusambandhÈni (SyÈ, KaÑ) 3. DisÈvidisÈsu vikkhittÈni (SÊ, I)  
 4. AÒÒena gopphakaÔÔhikanti idaÑ SÊ-SyÈ-KaÑ-I-potthakesu natthi.  
 5-5. AÒÒena kaÔaÔÔhikaÑ aÒÒena piÔÔhikaÓÔakaÑ aÒÒena sÊsakaÔÈhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  
 6. Sa~khavaÓÓ|panibhÈni (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  
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sandeti parisandeti parip|reti parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa 
vivekajena pÊtisukhena apphuÔaÑ hoti. SeyyathÈpi bhikkhave dakkho 
nhÈpako1 vÈ nhÈpakantevÈsÊ vÈ kaÑsathÈle nhÈnÊyacuÓÓÈni2 ÈkiritvÈ 
udakena paripphosakaÑ paripphosakaÑ sanneyya, sÈyaÑ nhÈnÊyapiÓÉi3 
snehÈnugatÈ snehaparetÈ santarabÈhirÈ phuÔÈ snehena, na ca pagghariÓÊ. 
Evameva kho bhikkhave bhikkhu imameva kÈyaÑ vivekajena pÊtisukhena 
abhisandeti parisandheti parip|reti parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato 
kÈyassa vivekajena pÊtisukhena apphuÔaÑ hoti. Tassa evaÑ appamattassa 
-pa-. Evampi bhikkhave bhikkhu kÈyagatÈsatiÑ bhÈveti. (15) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- 
dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, so imameva kÈyaÑ samÈdhijena 
pÊtisukhena abhisandeti parisandeti parip|reti parippharati, nÈssa kiÒci 
sabbÈvato kÈyassa samÈdhijena pÊtisukhena apphuÔaÑ hoti. SeyyathÈpi 
bhikkhave udakarahado gambhÊro ubbhidodako4, tassa nevassa 
puratthimÈya disÈya udakassa ÈyamukhaÑ, na pacchimÈya disÈya udakassa 
ÈyamukhaÑ, na uttarÈya disÈya udakassa ÈyamukhaÑ, na dakkhiÓÈya disÈya 
udakassa ÈyamukhaÑ, devo ca na kÈlena kÈlaÑ sammÈ dhÈraÑ 
anuppaveccheyya. Atha kho tamhÈva udakarahadÈ sÊtÈ vÈridhÈrÈ ubbhijjitvÈ 
tameva udakarahadaÑ sÊtena vÈrinÈ abhisandeyya parisandeyya parip|reyya 
paripphareyya, nÈssa kiÒci sabbÈvato udakarahadassa sÊtena vÈrinÈ 
apphuÔaÑ assa. Evameva kho bhikkhave bhikkhu imameva kÈyaÑ 
samÈdhijena pÊtisukhena abhisandeti parisandeti parip|reti parippharati, 
nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa samÈdhijena pÊtisukhena apphuÔaÑ hoti. 
Tassa evaÑ appamattassa -pa-. Evampi bhikkhave bhikkhu kÈyagatÈsatiÑ 
bhÈveti. (16)  

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati, so imameva kÈyaÑ nippÊtikena sukhena abhisandeti 
parisandeti parip|reti parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa 
nippÊtikena sukhena apphuÔaÑ hoti. SeyyathÈpi bhikkhave uppaliniyaÑ vÈ 
paduminiyaÑ vÈ puÓÉarÊkiniyaÑ vÈ appekaccÈni uppalÈni vÈ padumÈni vÈ 
puÓÉarÊkÈni 
______________________________________________________________ 
 1. NahÈpako (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. NahÈnÊyacuÓÓÈni (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  
 3. SÈssa nahÈnÊyapiÓÉÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 4. Ubbhitodako (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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vÈ udake jÈtÈni udake saÑvaÉÉhÈni udakÈnuggatÈni antonimuggaposÊni, tÈni 
yÈva caggÈ yÈva ca m|lÈ sÊtena vÈrinÈ abhisannÈni parisannÈni1 parip|rÈni 
paripphuÔÈni, nÈssa2 kiÒci sabbÈvataÑ uppalÈnaÑ vÈ padumÈnaÑ vÈ 
puÓÉarÊkÈnaÑ vÈ sÊtena vÈrinÈ apphuÔaÑ assa. Evameva kho bhikkhave 
bhikkhu imameva kÈyaÑ nippÊtikena sukhena abhisandeti parisandeti 
parip|reti parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa nippÊtikena sukhena 
apphuÔaÑ hoti. Tassa evaÑ appamattassa -pa-. Evampi bhikkhave bhikkhu 
kÈyagatÈsatiÑ bhÈveti. (17) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati, so imameva kÈyaÑ parisuddhena cetasÈ 
pariyodÈtena pharitvÈ nisinno hoti, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa 
parisuddhena cetasÈ pariyodÈtena apphuÔaÑ hoti. SeyyathÈpi bhikkhave 
puriso odÈtena vatthena sasÊsaÑ pÈrupitvÈ nisinno assa, nÈssa kiÒci 
sabbÈvato kÈyassa odÈtena vatthena apphuÔaÑ assa. Evameva kho 
bhikkhave bhikkhu imameva kÈyaÑ parisuddhena cetasÈ pariyodÈtena 
pharitvÈ nisinno hoti, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa parisuddhena cetasÈ 
pariyodÈtena apphuÔaÑ hoti. Tassa evaÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa 
viharato ye gehasitÈ sarasa~kappÈ te pahÊyanti, tesaÑ pahÈnÈ ajjhattameva 
cittaÑ santiÔÔhati sannisÊdati ekodi hoti samÈdhiyati. Evampi bhikkhave 
bhikkhu kÈyagatÈsatiÑ bhÈveti. (18)  
 
 156. Yassa kassaci bhikkhave kÈyagatÈsati bhÈvitÈ bahulÊkatÈ, 
antogadhÈvÈssa3 kusalÈ dhammÈ ye keci vijjÈbhÈgiyÈ. SeyyathÈpi bhikkhave 
yassa kassaci mahÈsamuddo cetasÈ phuÔo, antogadhÈvÈssa kunnadiyo yÈ 
kÈci samudda~gamÈ. Evameva kho bhikkhave yassa kassaci kÈyagatÈsati 
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ, antogadhÈvÈssa kusalÈ dhammÈ ye keci vijjÈbhÈgiyÈ. 

 Yassa kassaci bhikkhave kÈyagatÈsati abhÈvitÈ abahulÊkatÈ, labhati 
tassa mÈro otÈraÑ, labhati tassa mÈro ÈrammaÓaÑ4. 
______________________________________________________________ 
 1. AbhisandÈni parisandÈni (Ka) 2. Na nesaÑ (?)   
 3. AntogadhÈ tassa (SÊ, I) 4. ŒramaÓaÑ (?) 
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SeyyathÈpi bhikkhave puriso garukaÑ silÈguÄaÑ allamattikÈpuÒje 
pakkhipeyya. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu taÑ garukaÑ silÈguÄaÑ 
allamattikÈpuÒje labhetha otÈranti. EvaÑ bhante. Evameva kho bhikkhave 
yassa kassaci kÈyagatÈsati abhÈvitÈ abahulÊkatÈ, labhati tassa mÈro otÈraÑ, 
labhati tassa mÈro ÈrammaÓaÑ. SeyyathÈpi bhikkhave sukkhaÑ kaÔÔhaÑ 
koÄÈpaÑ1, atha puriso Ègaccheyya uttarÈraÓiÑ ÈdÈya “aggiÑ 
abhinibbattessÈmi tejo pÈtukarissÈmÊ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api 
nu so puriso amuÑ sukkhaÑ kaÔÔhaÑ koÄÈpaÑ uttarÈraÓiÑ ÈdÈya 
abhimanthento2 aggiÑ abhinibbatteyya tejo pÈtukareyyÈti. EvaÑ bhante. 
Evameva kho bhikkhave yassa kassaci kÈyagatÈsati abhÈvitÈ abahulÊkatÈ, 
labhati tassa mÈro otÈraÑ, labhati tassa mÈro ÈrammaÓaÑ. SeyyathÈpi 
bhikkhave udakamaÓiko ritto tuccho ÈdhÈre Ôhapito, atha puriso Ègaccheyya 
udakabhÈraÑ ÈdÈya. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu so puriso 
labhetha udakassa nikkhepananti. EvaÑ bhante. Evameva kho bhikkhave 
yassa kassaci kÈyagatÈsati abhÈvitÈ abahulÊkatÈ, labhati tassa mÈro otÈraÑ, 
labhati tassa mÈro ÈrammaÓaÑ. 
 
 157. Yassa kassaci bhikkhave kÈyagatÈsati bhÈvitÈ bahulÊkatÈ, na tassa 
labhati mÈro otÈraÑ, na tassa labhati mÈro ÈrammaÓaÑ. SeyyathÈpi 
bhikkhave puriso lahukaÑ suttaguÄaÑ sabbasÈramaye aggaÄaphalake 
pakkhipeyya. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu so puriso taÑ lahukaÑ 
suttaguÄaÑ sabbasÈramaye aggaÄaphalake labhetha otÈranti. No hetaÑ 
bhante. Evameva kho bhikkhave yassa kassaci kÈyagatÈsati bhÈvitÈ 
bahulÊkatÈ, na tassa labhati mÈro otÈraÑ, na tassa labhati mÈro ÈrammaÓaÑ. 
SeyyathÈpi bhikkhave allaÑ kaÔÔhaÑ sasnehaÑ3, atha puriso Ègaccheyya 
uttarÈraÓiÑ ÈdÈya “aggiÑ abhinibbattessÈmi tejo pÈtukarissÈmÊ”ti. TaÑ kiÑ 
maÒÒatha bhikkhave, api nu so puriso amuÑ allaÑ kaÔÔhaÑ sasnehaÑ 
uttarÈraÓiÑ ÈdÈya abhimanthento aggiÑ abhinibbatteyya tejo pÈtukareyyÈti. 
No hetaÑ bhante. Evameva kho  
______________________________________________________________ 
 1. KoÄÈpaÑ ÈrakÈ udakÈ thale nikkhitaÑ (Ka) 2. Abhimatthento (SyÈ, KaÑ, I, Ka)  
 3. SasnehaÑ ÈrakÈ udakÈ thale nikkhittaÑ (Ka) 
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bhikkhave yassa kassaci kÈyagatÈsati bhÈvitÈ bahulÊkatÈ, na tassa labhati 
mÈro otÈraÑ, na tassa labhati mÈro ÈrammaÓaÑ. SeyyathÈpi bhikkhave 
udakamaÓiko p|ro udakassa samatittiko kÈkapeyyo ÈdhÈre Ôhapito, atha 
puriso Ègaccheyya udakabhÈraÑ ÈdÈya. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api 
nu so puriso labhetha udakassa nikkhepananti. No hetaÑ bhante. Evameva 
kho bhikkhave yassa kassaci kÈyagatÈsati bhÈvitÈ bahulÊkatÈ, na tassa 
labhati mÈro otÈraÑ, na tassa labhati mÈro ÈrammaÓaÑ.  
 
 158. Yassa kassaci bhikkhave kÈyagatÈsati bhÈvitÈ bahulÊkatÈ, so yassa 
yassa abhiÒÒÈsacchikaraÓÊyassa dhammassa cittaÑ abhininnÈmeti 
abhiÒÒÈsacchikiriyÈya, tatra tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓÈti sati sati-
Èyatane. SeyyathÈpi bhikkhave udakamaÓiko p|ro udakassa samatittiko 
kÈkapeyyo ÈdhÈre Ôhapito, tamenaÑ balavÈ puriso yato yato ÈviÒcheyya, 
Ègaccheyya udakanti. EvaÑ bhante. Evameva kho bhikkhave yassa kassaci 
kÈyagatÈsati bhÈvitÈ bahulÊkatÈ, so yassa yassa abhiÒÒÈsacchikaraÓÊyassa 
dhammassa cittaÑ abhininnÈmeti abhiÒÒÈsacchikiriyÈya, tatra tatreva 
sakkhibhabbataÑ pÈpuÓÈti sati sati-Èyatane. SeyyathÈpi bhikkhave same 
bh|mibhÈge caturassÈ pokkharaÓÊ1 assa ÈÄibandhÈ p|rÈ udakassa samatittikÈ 
kÈkapeyyÈ, tamenaÑ balavÈ puriso yato yato ÈÄiÑ muÒceyya, Ègaccheyya 
udakanti. EvaÑ bhante. Evameva kho bhikkhave yassa kassaci kÈyagatÈsati 
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ, so yassa yassa abhiÒÒÈsacchikaraÓÊyassa dhammassa 
cittaÑ abhininnÈmeti abhiÒÒÈsacchikiriyÈya, tatra tatreva sakkhibhabbataÑ 
pÈpuÓÈti sati sati-Èyatane. SeyyathÈpi bhikkhave subh|miyaÑ 
catumahÈpathe ÈjaÒÒaratho yutto assa Ôhito odhastapatodo2, tamenaÑ 
dakkho yoggÈcariyo assadammasÈrathi abhiruhitvÈ vÈmena hatthena 
rasmiyo gahetvÈ dakkhiÓena hatthena patodaÑ gahetvÈ yenicchakaÑ 
yadicchakaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PokkhariÓÊ (SÊ)     
 2. Obhastapatodo (Ka), ubhantarapaÔodo (SyÈ, KaÑ) 
 ava + dhaÑsu + ta = odhasta-iti padavibhÈgo. 
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sÈreyyÈpi paccÈsÈreyyÈpi. Evameva kho bhikkhave yassa kassaci 
kÈyagatÈsati bhÈvitÈ bahulÊkatÈ, so yassa yassa abhiÒÒÈsacchikaraÓÊyassa 
dhammassa cittaÑ abhininnÈmeti abhiÒÒÈsacchikiriyÈya, tatra tatreva 
sakkhibhabbataÑ pÈpuÓÈti sati sati-Èyatane. 
 
 159. KÈyagatÈya bhikkhave satiyÈ ÈsevitÈya bhÈvitÈya bahulÊkatÈya 
yÈnÊkatÈya vatthukatÈya anuÔÔhitÈya paricitÈya susamÈraddhÈya dasÈnisaÑsÈ 
pÈÔika~khÈ–aratiratisaho hoti, na ca taÑ arati sahati, uppanaÑ aratiÑ 
abhibhuyya viharati. (1) 

 Bhayabheravasaho hoti, na ca taÑ bhayabheravaÑ sahati, uppannaÑ 
bhayabheravaÑ abhibhuyya viharati. (2) 

 Khamo hoti sÊtassa uÓhÈssa jighacchÈya pipÈsÈya 
ÉaÑsamakasavÈtÈtapasarÊsapasamphassÈnaÑ duruttÈnaÑ durÈgatÈnaÑ 
vacanapathÈnaÑ uppannÈnaÑ sÈrÊrikÈnaÑ vedanÈnaÑ dukkhÈnaÑ tibbÈnaÑ 
kharÈnaÑ kaÔukÈnaÑ asÈtÈnaÑ amanÈpÈnaÑ pÈÓaharÈnaÑ adhivÈsakajÈtiko 
hoti. (3)  

 CatunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ 
nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. (4)  

 So anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhoti, ekopi hutvÈ bahudhÈ hoti, 
bahudhÈpi hutvÈ eko hoti, ÈvibhÈvaÑ -pa- yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ 
vatteti. (5) 

 DibbÈya sotadhÈtuyÈ visuddhÈya atikkantamÈnusikÈya ubho sadde 
suÓÈti dibbe ca mÈnuse ca ye d|re santike ca -pa-. (6)  

 ParasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈti, sarÈgaÑ vÈ 
cittaÑ sarÈgaÑ cittanti pajÈnÈti, vÊtarÈgaÑ vÈ cittaÑ -pa- sadosaÑ vÈ 
cittaÑ. VÊtadosaÑ vÈ cittaÑ. SamohaÑ vÈ cittaÑ. VÊtamohaÑ vÈ cittaÑ. 
SaÑkhittaÑ vÈ cittaÑ. VikkhittaÑ vÈ cittaÑ. MahaggataÑ vÈ cittaÑ. 
AmahaggataÑ vÈ cittaÑ. Sa-uttaraÑ vÈ cittaÑ. AnuttaraÑ vÈ cittaÑ. 
SamÈhitaÑ vÈ cittaÑ. AsamÈhitaÑ vÈ cittaÑ. VimuttaÑ vÈ cittaÑ. 
AvimuttaÑ vÈ cittaÑ avimuttaÑ cittanti pajÈnÈti. (7)  

 So anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ 
dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarati. (8)

 



 UparipaÓÓÈsapÈÄi 140 

 Dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena satte passati 
cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, 
yathÈkamm|page satte pajÈnÈti. (9) 

 ŒsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva 
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. (10) 

 KÈyagatÈya bhikkhave satiyÈ ÈsevitÈya bhÈvitÈya bahulÊkatÈya 
yÈnÊkatÈya vatthukatÈya anuÔÔhitÈya paricitÈya susamÈraddhÈya ime 
dasÈnisaÑsÈ pÈÔika~khÈti.  

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
  

KÈyagatÈsatisuttaÑ niÔÔhitaÑ navamaÑ. 
_____  

 
10. Sa~khÈrupapattisutta  

 160. 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 “sa~khÈrupapattiÑ1 vo bhikkhave desessÈmi, taÑ suÓÈtha 
sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| 
Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 
 
 161. Idha bhikkhave bhikkhu saddhÈya samannÈgato hoti, sÊlena 
samannÈgato hoti, sutena samannÈgato hoti, cÈgena samannÈgato hoti, 
paÒÒÈya samannÈgato hoti. Tassa evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ khattiyamahÈsÈlÈnaÑ2 sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. So taÑ 
cittaÑ dahati, taÑ cittaÑ adhiÔÔhÈti, taÑ cittaÑ bhÈveti. Tassa te sa~khÈrÈ ca 
vihÈrÈ3 ca evaÑ bhÈvitÈ evaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Sa~khÈr|papattiÑ (SyÈ, KaÑ), sa~khÈruppattiÑ (SÊ, I) 
 2. KhattiyamahÈsÈlÈnaÑ vÈ (SyÈ, KaÑ, I) 3. VihÈro (SÊ, I) 
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bahulÊkatÈ tatrupapattiyÈ1 saÑvattanti. AyaÑ bhikkhave maggo ayaÑ 
paÔipadÈ tatrupapattiyÈ saÑvattati. 
 
 162. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu saddhÈya samannÈgato hoti, 
sÊlena samannÈgato hoti, sutena samannÈgato hoti, cÈgena samannÈgato hoti, 
paÒÒÈya samannÈgato hoti. Tassa evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ brÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ -pa- gahapatimahÈsÈlÈnaÑ2 
sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. So taÑ cittaÑ dahati, taÑ cittaÑ adhiÔÔhÈti, 
taÑ cittaÑ bhÈveti. Tassa te sa~khÈrÈ ca vihÈrÈ ca evaÑ bhÈvitÈ evaÑ 
bahulÊkatÈ tatrupapattiyÈ saÑvattanti. AyaÑ bhikkhave maggo ayaÑ 
paÔipadÈ tatrupapattiyÈ saÑvattati.  
 
 163. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu saddhÈya samannÈgato hoti, 
sÊlena samannÈgato hoti, sutena samannÈgato hoti, cÈgena samannÈgato hoti, 
paÒÒÈya samannÈgato hoti. 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 te sa~khÈrÈ ca vihÈrÈ ca evaÑ bhÈvitÈ evaÑ bahulÊkatÈ 
tatrupapattiyÈ saÑvattanti. AyaÑ bhikkhave maggo ayaÑ paÔipadÈ 
tatrupapattiyÈ saÑvattati.  
 
 164. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu saddhÈya samannÈgato hoti, 
sÊlena samannÈgato hoti, sutena samannÈgato hoti, cÈgena samannÈgato hoti, 
paÒÒÈya samannÈgato hoti. 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 adhiÔÔhÈti, taÑ cittaÑ 
bhÈveti. Tassa te sa~khÈrÈ ca vihÈrÈ ca  
______________________________________________________________ 
 1. Tatr|papattiyÈ (SyÈ, KaÑ), tatruppattiyÈ (SÊ, I)  
 2. BrÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ vÈ gahapatimahÈsÈlÈnaÑ vÈ (SyÈ, KaÑ, I)  
 3. CÈtummahÈrÈjikÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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evaÑ bhÈvitÈ evaÑ bahulÊkatÈ tatrupapattiyÈ saÑvattanti. AyaÑ bhikkhave 
maggo ayaÑ paÔipadÈ tatrupapattiyÈ saÑvattati.  
 
 165. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu saddhÈya samannÈgato hoti, 
sÊlena samannÈgato hoti, sutena samannÈgato hoti, cÈgena samannÈgato hoti, 
paÒÒÈya samannÈgato hoti. Tassa sutaÑ hoti “sahasso brahmÈ dÊghÈyuko 
vaÓÓavÈ sukhabahulo”ti. Sahasso bhikkhave brahmÈ sahassilokadhÈtuÑ1 
pharitvÈ adhimuccitvÈ2 viharati. Yepi tattha sattÈ upapannÈ, tepi pharitvÈ 
adhimuccitvÈ viharati. SeyyathÈpi bhikkhave cakkhumÈ puriso ekaÑ 
ÈmaÓÉaÑ hatthe karitvÈ paccavekkheyya. Evameva kho bhikkhave sahasso 
brahmÈ sahassilokadhÈtuÑ pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati. Yepi tattha sattÈ 
upapannÈ, tepi pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati. Tassa evaÑ hoti “aho 
vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sahassassa brahmuno sahabyataÑ 
upapajjeyyan”ti. So taÑ cittaÑ dahati, taÑ cittaÑ adhiÔÔhÈti, taÑ cittaÑ 
bhÈveti. Tassa te sa~khÈrÈ ca vihÈrÈ ca evaÑ bhÈvitÈ evaÑ bahulÊkatÈ 
tatrupapattiyÈ saÑvattanti. AyaÑ bhikkhave maggo ayaÑ paÔipadÈ 
tatrupapattiyÈ saÑvattati.  
 
 166. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu saddhÈya samannÈgato hoti, 
sÊlena samannÈgato hoti, sutena. CÈgena. PaÒÒÈya samannÈgato hoti. Tassa 
sutaÑ hoti “dvisahasso brahmÈ -pa- Tisahasso brahmÈ. Catusahasso 
brahmÈ. PaÒcasahasso brahmÈ dÊghÈyuko vaÓÓavÈ sukhabahulo”ti. 
PaÒcasahasso bhikkhave brahmÈ paÒcasahassilokadhÈtuÑ pharitvÈ 
adhimuccitvÈ viharati. Yepi tattha sattÈ upapannÈ, tepi pharitvÈ 
adhimuccitvÈ viharati. SeyyathÈpi bhikkhave cakkhumÈ puriso paÒca 
ÈmaÓÉÈni hatthe karitvÈ paccavekkheyya. Evameva kho bhikkhave 
paÒcasahasso brahmÈ paÒcasahassilokadhÈtuÑ pharitvÈ adhimuccitvÈ 
viharati. Yepi tattha sattÈ upapannÈ, tepi pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati. 
Tassa evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
paÒcasahassassa brahmuno sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. So taÑ cittaÑ 
dahati, taÑ cittaÑ adhiÔÔhÈti, taÑ cittaÑ bhÈveti.  
______________________________________________________________ 
 1. SahassiÑ lokadhÈtuÑ (SÊ) 2. AdhimuÒcitvÈ (Ka) 
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Tassa te sa~khÈrÈ ca vihÈrÈ ca evaÑ bhÈvitÈ evaÑ bahulÊkatÈ tatrupapattiyÈ 
saÑvattanti. AyaÑ bhikkhave maggo ayaÑ paÔipadÈ tatrupapattiyÈ 
saÑvattati.  
 
 167. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu saddhÈya samannÈgato hoti, 
sÊlena samannÈgato hoti, sutena. CÈgena. PaÒÒÈya samannÈgato hoti. Tassa 
sutaÑ hoti “dasasahasso brahmÈ dÊghÈyuko vaÓÓavÈ sukhabahulo”ti. 
Dasasahasso bhikkhave brahmÈ dasasahassilokadhÈtuÑ pharitvÈ 
adhimuccitvÈ viharati. Yepi tattha sattÈ upapannÈ, tepi pharitvÈ 
adhimuccitvÈ viharati. SeyyathÈpi bhikkhave maÓi veÄuriyo Subho jÈtimÈ 
aÔÔhaÑso suparikammakato paÓÉukambale nikkhitto bhÈsate ca tapate ca1 
virocati ca. Evameva kho bhikkhave dasasahasso brahmÈ 
dasasahassilokadhÈtuÑ pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati. Yepi tattha sattÈ 
upapannÈ, tepi pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati. Tassa evaÑ hoti “aho 
vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ dasasahassassa brahmuno 
sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. So taÑ cittaÑ dahati, taÑ cittaÑ adhiÔÔhÈti, 
TaÑ cittaÑ bhÈveti. Tassa te sa~khÈrÈ ca vihÈrÈ ca evaÑ bhÈvitÈ evaÑ 
bahulÊkatÈ tatrupapattiyÈ saÑvattanti. AyaÑ bhikkhave maggo ayaÑ 
paÔipadÈ tatrupapattiyÈ saÑvattati.  
 
 168. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu saddhÈya samannÈgato hoti, 
sÊlena. Sutena. CÈgena. PaÒÒÈya samannÈgato hoti. Tassa sutaÑ hoti 
“satasahasso brahmÈ dÊghÈyuko vaÓÓavÈ sukhabahulo”ti. Satasahasso 
bhikkhave brahmÈ satasahassilokadhÈtuÑ pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati. 
Yepi tattha sattÈ upapannÈ, tepi pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati. SeyyathÈpi 
bhikkhave nikkhaÑ2 jambonadaÑ dakkhakammÈraputta-
ukkÈmukhasukusalasampahaÔÔhaÑ paÓÉukambale nikkhittaÑ bhÈsate ca 
tapate ca virocati ca. Evameva kho bhikkhave satasahasso brahmÈ 
satasahassilokadhÈtuÑ pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati. Yepi tattha sattÈ 
upapannÈ, tepi pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati. Tassa evaÑ hoti “aho 
vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ satasahassassa brahmuno sahabyataÑ  
______________________________________________________________ 
 1. BhÈsati ca tapati ca (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  2. NekkhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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upapajjeyyan”ti. So taÑ cittaÑ dahati, taÑ cittaÑ adhiÔÔhÈti, taÑ cittaÑ 
bhÈveti. Tassa te sa~khÈrÈ ca vihÈrÈ ca evaÑ bhÈvitÈ evaÑ bahulÊkatÈ 
tatrupapattiyÈ saÑvattanti. AyaÑ bhikkhave maggo ayaÑ paÔipadÈ 
tatrupapattiyÈ saÑvattati.  
 
 169. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu saddhÈya samannÈgato hoti, 
sÊlena. Sutena. CÈgena. PaÒÒÈya samannÈgato hoti. Tassa sutaÑ hoti “ŒbhÈ 
devÈ -pa- ParittÈbhÈ devÈ. AppamÈÓÈbhÈ devÈ. ŒbhassarÈ devÈ dÊghÈyukÈ 
vaÓÓavanto sukhabahulÈ”ti. Tassa evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ ÈbhassarÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. So taÑ 
cittaÑ dahati, taÑ cittaÑ adhiÔÔhÈti, TaÑ cittaÑ bhÈveti. Tassa te sa~khÈrÈ 
ca vihÈrÈ ca evaÑ bhÈvitÈ evaÑ bahulÊkatÈ tatrupapattiyÈ saÑvattanti. 
AyaÑ bhikkhave maggo ayaÑ paÔipadÈ tatrupapattiyÈ saÑvattati.  
 
 170. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu saddhÈya samannÈgato hoti, 
sÊlena. Sutena. CÈgena. PaÒÒÈya samannÈgato hoti. Tassa sutaÑ hoti 
“parittasubhÈ devÈ -pa- AppamÈÓasubhÈ devÈ. SubhakiÓhÈ devÈ dÊghÈyukÈ 
vaÓÓavanto sukhabahulÈ”ti. Tassa evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ subhakiÓhÈ naÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. So 
taÑ cittaÑ dahati, taÑ cittaÑ adhiÔÔhÈti, taÑ cittaÑ bhÈveti. Tassa te 
sa~khÈrÈ ca vihÈrÈ ca evaÑ bhÈvitÈ evaÑ bahulÊkatÈ tatrupapattiyÈ 
saÑvattati. AyaÑ bhikkhave maggo ayaÑ paÔipadÈ tatrupapattiyÈ 
saÑvattati.  
 
 171. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu saddhÈya samannÈgato hoti, 
sÊlena. Sutena. CÈgena. PaÒÒÈya samannÈgato hoti. Tassa sutaÑ hoti 
“vehapphalÈ devÈ -pa- AvihÈ devÈ. AtappÈ devÈ. SudassÈ devÈ. SudassÊ 
devÈ. AkaniÔÔhÈ devÈ dÊghÈyukÈ vaÓÓavanto sukhabahulÈ”ti. Tassa evaÑ 
hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ akaniÔÔhÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. So taÑ cittaÑ dahati, taÑ cittaÑ bhÈveti. Tassa 
te sa~khÈrÈ ca 
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vihÈrÈ ca evaÑ bhÈvitÈ evaÑ bahulÊkatÈ tatrupapattiyÈ saÑvattanti. AyaÑ 
bhikkhave maggo ayaÑ paÔipadÈ tatrupapattiyÈ saÑvattati.  
 
 172. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu saddhÈya samannÈgato hoti, 
sÊlena. Sutena. CÈgena. PaÒÒÈya samannÈgato hoti. Tassa sutaÑ hoti 
“ÈkÈsÈnaÒcÈyatan|pagÈ devÈ dÊghÈyukÈ ciraÔÔhitikÈ sukhabahulÈ”ti. Tassa 
evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
ŒkÈsÈnaÒcÈyatan|pagÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. So taÑ 
cittaÑ dahati, taÑ cittaÑ adhiÔÔhÈti, taÑ cittaÑ bhÈveti. Tassa te sa~khÈrÈ ca 
vihÈrÈ ca evaÑ bhÈvitÈ evaÑ bahulÊkatÈ tatrupapattiyÈ saÑvattanti. AyaÑ 
bhikkhave maggo ayaÑ paÔipadÈ tatrupapattiyÈ saÑvattati.  
 
 173. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu saddhÈya samannÈgato hoti, 
sÊlena. Sutena. CÈgena. PaÒÒÈya samannÈgato hoti. Tassa sutaÑ hoti 
“viÒÒÈÓaÒcÈyatan|pagÈ devÈ dÊghÈyukÈ ciraÔÔhitikÈ sukhabahulÈ”ti. Tassa 
evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
ViÒÒÈÓaÒcÈyatan|pagÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. So taÑ 
cittaÑ dahati, taÑ cittaÑ adhiÔÔhÈti, taÑ cittaÑ bhÈveti. Tassa te sa~khÈrÈ ca 
vihÈrÈ ca evaÑ bhÈvitÈ evaÑ bahulÊkatÈ tatrupapattiyÈ saÑvattanti. AyaÑ 
bhikkhave maggo ayaÑ paÔipadÈ tatrupapattiyÈ saÑvattati.  
 
 174. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu saddhÈya samannÈgato hoti, 
sÊlena. Sutena. cÈgena. PaÒÒÈya samannÈgato hoti. Tassa sutaÑ hoti 
“ÈkiÒcaÒÒÈyatan|pagÈ devÈ -pa- NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatan|pagÈ devÈ 
dÊghÈyukÈ ciraÔÔhitikÈ sukhabahulÈ”ti. Tassa evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatan|pagÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. So taÑ cittaÑ dahati, taÑ cittaÑ adhiÔÔhÈti, 
taÑ cittaÑ bhÈveti. Tassa te sa~khÈrÈ ca vihÈrÈ ca evaÑ bhÈvitÈ evaÑ 
bahulÊkatÈ tatrupapattiyÈ saÑvattanti. AyaÑ bhikkhave maggo ayaÑ 
paÔipadÈ tatrupapattiyÈ saÑvattati.  
 
 175. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu saddhÈya samannÈgato hoti, 
sÊlena. Sutena. CÈgena. PaÒÒÈya samannÈgato hoti. Tassa evaÑ 
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hoti “aho vatÈhaÑ ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ 
diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihareyyan”ti. So 
ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. AyaÑ bhikkhave bhikkhu 
na katthaci upapajjatÊti1. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

 Sa~khÈrupapattisuttaÑ niÔÔhitaÑ dasamaÑ. 

 
 

Anupadavaggo niÔÔhito dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ  

     AnupÈdasodhanaporisadhammo, 
     SevitabbabahudhÈtuvibhatti. 
     Buddhassa kittinÈma CattÈrÊsena,  
     ŒnÈpÈno KÈyagato Upapatti2. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________  
 1. Na katthaci upapajjati, na kuhiÒci upapajjatÊti (SÊ, I), na katthaci upapajjati, na  
 kuhiÒci upasampajja viharatÊti. (Ka) 
 2. Ito paraÑ SyÈ-KaÑ-Ka-potthakesu evampi dissati– 
 Candake vimale parisuddhe,  
 PuÓÓasammodinirodha-attano.  
 DandhÈ bahujanasevitaÑ dhammavaraÑ,  
 YaÑ anupadaÑ vaggavaraÑ dutiyÈti.

 



   

3. SuÒÒatavagga 
 

1. C|ÄasuÒÒatasutta  

 176. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
PubbÈrÈme MigÈramÈtupÈsÈde. Atha kho ÈyasmÈ Œnando sÈyanhasamayaÑ 
paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “ekamidaÑ bhante samayaÑ 
BhagavÈ Sakkesu viharati NagarakaÑ nÈma SakyÈnaÑ nigamo, tattha me 
bhante Bhagavato sammukhÈ sutaÑ sammukhÈ paÔiggahitaÑ 
‘suÒÒatÈvihÈrenÈhaÑ Œnanda etarahi bahulaÑ viharÈmÊ’ti, kacci metaÑ 
bhante sussutaÑ suggahitaÑ sumanasikataÑ s|padhÈritan”ti. Taggha te 
etaÑ Œnanda sussutaÑ suggahitaÑ sumanasikataÑ s|padhÈritaÑ 
pubbepÈhaÑ1 Œnanda etarahipi2 suÒÒatÈvihÈrena bahulaÑ viharÈmi. 
SeyyathÈpi Œnanda ayaÑ MigÈramÈtupÈsÈdo suÒÒo hatthigavassavaÄavena, 
suÒÒo jÈtar|parajatena, suÒÒo itthipurisasannipÈtena. Atthi cevidaÑ 
asuÒÒataÑ, yadidaÑ bhikkhusaÑghaÑ paÔicca ekattaÑ. Evameva kho 
Œnanda bhikkhu amanasikaritvÈ gÈmasaÒÒaÑ amanasikaritvÈ 
manussasaÒÒaÑ araÒÒasaÒÒaÑ paÔicca manasi karoti ekattaÑ, tassa 
araÒÒasaÒÒÈya cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati adhimuccati. So evaÑ 
pajÈnÈti “ye assu darathÈ gÈmasaÒÒaÑ paÔicca, tedha na santi. Ye assu 
darathÈ manussasaÒÒaÑ paÔicca, tedha na santi. Atthi cevÈyaÑ 
darathamattÈ, yadidaÑ araÒÒasaÒÒaÑ paÔicca ekattan”ti. So “suÒÒamidaÑ 
saÒÒÈgataÑ gÈmasaÒÒÈyÈ”ti pajÈnÈti, “suÒÒamidaÑ saÒÒÈgataÑ 
manussasaÒÒÈyÈ”ti pajÈnÈti. Atthi cevidaÑ asuÒÒataÑ, yadidaÑ 
araÒÒasaÒÒaÑ paÔicca ekattanti. Iti yaÑ hi kho tattha na hoti, tena taÑ 
suÒÒaÑ samanupassati. YaÑ pana tattha avasiÔÔhaÑ hoti, taÑ “santamidaÑ 
atthÊ”ti pajÈnÈti. Evampissa esÈ Œnanda yathÈbhuccÈ avipallatthÈ parisuddhÈ 
suÒÒatÈvakkanti bhavati.  

 177. Puna caparaÑ Œnanda bhikkhu amanasikaritvÈ manussasaÒÒaÑ 
amanasikaritvÈ araÒÒasaÒÒaÑ pathavÊsaÒÒaÑ paÔicca manasi karoti ekattaÑ, 
tassa 
______________________________________________________________ 
 1. PubbecÈhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. Etarahi ca (sabbattha) 
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pathavÊsaÒÒÈya cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati adhimuccati. 
SeyyathÈpi Œnanda ÈsabhacammaÑ sa~kusatena suvihataÑ vigatavalikaÑ. 
Evameva kho Œnanda bhikkhu yaÑ imissÈ pathaviyÈ ukk|lavikk|laÑ 
nadÊviduggaÑ khÈÓukaÓÔakaÔÔhÈnaÑ pabbatavisamaÑ, taÑ sabbaÑ1 
amanasikaritvÈ pathavÊsaÒÒaÑ paÔicca manasi karoti ekattaÑ, tassa 
pathavÊsaÒÒÈya cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati adhimuccati. So evaÑ 
pajÈnÈti “ye assu darathÈ manussasaÒÒaÑ paÔicca, tedha na santi. Ye assu 
darathÈ araÒÒasaÒÒaÑ paÔicca, tedha na santi. Atthi cevÈyaÑ darathamattÈ, 
yadidaÑ pathavÊsaÒÒaÑ paÔicca ekattan”ti. So “suÒÒamidaÑ saÒÒÈgataÑ 
manussasaÒÒÈyÈ”ti pajÈnÈti, “suÒÒamidaÑ saÒÒÈgataÑ araÒÒÈsaÒÒÈyÈ”ti 
pajÈnÈti. Atthi cevidaÑ asuÒÒataÑ, yadidaÑ pathavÊsaÒÒaÑ paÔicca 
ekattanti. Iti yaÑ hi kho tattha na hoti, tena taÑ suÒÒaÑ samanupassati. 
YaÑ pana tattha avasiÔÔhaÑ hoti, taÑ “santamidaÑ atthÊ”ti pajÈnÈti. 
Evampissa esÈ Œnanda yathÈbhuccÈ avipallatthÈ parisuddhÈ suÒÒatÈvakkanti 
bhavanti. 
 
 178. Puna caparaÑ Œnanda bhikkhu amanasikaritvÈ araÒÒasaÒÒaÑ 
amanasikaritvÈ pathavÊsaÒÒaÑ ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒaÑ paÔicca manasi 
karoti ekattaÑ, tassa ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÈya cittaÑ pakkhandati pasÊdati 
santiÔÔhati adhimuccati. So evaÑ pajÈnÈti “ye assu darathÈ araÒÒasaÒÒaÑ 
paÔicca, tedha santi. Ye assu darathÈ pathavÊsaÒÒaÑ paÔicca, tedha na santi. 
Atthi cevÈyaÑ darathamattÈ, yadidaÑ ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒaÑ paÔicca 
ekattan”ti. So “suÒÒamidaÑ saÒÒÈgataÑ araÒÒasaÒÒÈyÈ”ti pajÈnÈti, 
“suÒÒamidaÑ saÒÒÈgataÑ pathavÊsaÒÒÈyÈ”ti pajÈnÈti. Atthi cevidaÑ 
asuÒÒataÑ, yadidaÑ ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒaÑ paÔicca ekattanti. Iti yaÑ hi 
kho tattha na hoti, tena taÑ suÒÒaÑ samanupassati. YaÑ pana tattha 
avasiÔÔhaÑ hoti, taÑ “santamidaÑ atthÊ”ti pajÈnÈti. Evampissa esÈ Œnanda 
yathÈbhuccÈ avipallatthÈ parisuddhÈ suÒÒatÈvakkanti bhavati.  
 
 179. Puna caparaÑ Œnanda bhikkhu amanasikaritvÈ pathavÊsaÒÒaÑ 
amanasikaritvÈ ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒaÑ viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒaÑ paÔicca 
manasi karoti ekattaÑ, tassa viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÈya cittaÑ pakkhandati 
pasÊdati santiÔÔhati adhimuccati. So evaÑ pajÈnÈti “ye assu darathÈ  
______________________________________________________________ 
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pathavÊsaÒÒaÑ paÔicca, tedha na santi. Ye assu darathÈ 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒaÑ paÔicca, tedha na santi. Atthi cevÈyaÑ 
darathamattÈ, yadidaÑ viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒaÑ paÔicca ekattan”ti. So 
“suÒÒamidaÑ saÒÒÈgataÑ pathavÊsaÒÒÈyÈ”ti pajÈnÈti, “suÒÒamidaÑ 
saÒÒÈgataÑ ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÈyÈ”ti pajÈnÈti. Atthi cevidaÑ asuÒÒataÑ, 
yadidaÑ viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒaÑ paÔicca ekattanti. Iti yaÑ hi kho tattha na 
hoti, tena taÑ suÒÒaÑ samanupassati. YaÑ pana tattha avasiÔÔhaÑ hoti, taÑ 
“santamidaÑ atthÊ”ti pajÈnÈti. Evampissa esÈ Œnanda yathÈbhuccÈ 
avipallatthÈ parisuddhÈ suÒÒatÈvakkanti bhavati.  
 
 180. Puna caparaÑ Œnanda bhikkhu amanasikaritvÈ 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒaÑ amanasikaritvÈ viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒaÑ 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒaÑ paÔicca manasi karoti ekattaÑ, tassa 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÈya cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati adhimuccati. 
So evaÑ pajÈnÈti “ye assu darathÈ ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒaÑ paÔicca, tedha 
na santi. Ye assu darathÈ viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒaÑ paÔicca, tedha na santi. 
Atthi cevÈyaÑ darathamattÈ, yadidaÑ ÈkiÒcayatanasaÒÒaÑ paÔicca 
ekattan”ti. So “suÒÒamidaÑ saÒÒÈgataÑ ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÈyÈ”ti 
pajÈnÈti, “suÒÒamidaÑ saÒÒÈgataÑ viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÈyÈ”ti pajÈnÈti. 
Atthi cevidaÑ asuÒÒataÑ, yadidaÑ ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒaÑ paÔicca 
ekattanti. Iti yaÑ hi kho tattha na hoti, tena taÑ suÒÒaÑ samanupassati. 
YaÑ pana tatta avasiÔÔhaÑ hoti, taÑ “santamidaÑ atthÊ”ti pajÈnÈti. 
Evampissa esÈ Œnanda yathÈbhuccÈ avipallatthÈ parisuddhÈ suÒÒatÈvakkanti 
bhavati.  
 
 181. Puna caparaÑ Œnanda bhikkhu amanasikaritvÈ 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒaÑ amanasikaritvÈ ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒaÑ 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒaÑ paÔicca manasi karoti ekattaÑ, tassa 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatasaÒÒÈya cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati 
adhimuccati. So evaÑ pajÈnÈti “ye assu darathÈ viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒaÑ 
paÔicca, tedha na santi. Ye assu darathÈ ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒaÑ paÔicca, 
tedha na santi. Atthi cevÈyaÑ darathamattÈ, yadidaÑ 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒaÑ paÔicca ekattan”ti. So “suÒÒamidaÑ 
saÒÒÈgataÑ viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÈyÈ”ti pajÈnÈti, “suÒÒamidaÑ saÒÒÈgataÑ 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÈyÈ”ti pajÈnÈti. Atthi cevidaÑ 
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asuÒÒataÑ, yadidaÑ nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒaÑ paÔicca ekattanti. Iti 
yaÑ hi kho tattha na hoti, tena taÑ suÒÒaÑ samanupassati. YaÑ pana tattha 
avasiÔÔhaÑ hoti, taÑ “santamidaÑ atthÊ”ti pajÈnÈti. Evampissa esÈ Œnanda 
yathÈbhuccÈ avipallatthÈ parisuddhÈ suÒÒatÈvakkanti bhavati. 
 
 182. Puna caparaÑ Œnanda bhikkhu amanasikaritvÈ 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒaÑ amanasikaritvÈ nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒaÑ 
animittaÑ cetosamÈdhiÑ paÔicca manasi karoti ekattaÑ, tassa animitte 
cetosamÈdhimhi cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati adhimuccati. So 
evaÑ pajÈnÈti “ye assu darathÈ ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒaÑ paÔicca, tedha na 
santi. Ye assu darathÈ nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒaÑ paÔicca, tedha na 
santi. Atthi cevÈyaÑ darathÈmattÈ, yadidaÑ imameva kÈyaÑ paÔicca 
saÄÈyatanikaÑ jÊvitapaccayÈ”ti. So “suÒÒamidaÑ saÒÒÈgataÑ 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÈyÈ”ti pajÈnÈti, “suÒÒamidaÑ saÒÒÈgataÑ 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÈyÈ”ti pajÈnÈti. Atthi cevidaÑ asuÒÒataÑ, 
yadidaÑ imameva kÈyaÑ paÔicca saÄÈyatanikaÑ jÊvitapaccayÈti. Iti yaÑ hi 
kho tattha na hoti, tena taÑ suÒÒaÑ samanupassati. YaÑ pana tattha 
avasiÔÔhaÑ hoti, taÑ “santamidaÑ atthÊ”ti pajÈnÈti. Evampissa esÈ Œnanda 
yathÈbhuccÈ avipallatthÈ parisuddhÈ suÒÒatÈvakkanti bhavati. 
 
 183. Puna caparaÑ Œnanda bhikkhu amanasikaritvÈ 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒaÑ amanasikaritvÈ nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒaÑ 
animittaÑ cetosamÈdhiÑ paÔicca manasi karoti ekattaÑ, tassa animitte 
cetosamÈdhimhi cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati adhimuccati. So 
evaÑ pajÈnÈti “ayampi kho animitto cetosamÈdhi abhisa~khato 
abhisaÒcetayito, yaÑ kho pana kiÒci abhisa~khataÑ abhisaÒcetayitaÑ, 
tadaniccaÑ nirodhadhamman”ti pajÈnÈti, tassa evaÑ jÈnato evaÑ passato 
kÈmÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, bhavÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, avijjÈsavÈpi 
cittaÑ vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”Iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, 
vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. 
So evaÑ pajÈnÈti “ye assu darathÈ kÈmÈsavaÑ paÔicca, tedha na santi. Ye 
assu darathÈ bhavÈsavaÑ paÔicca, tedha na santi. Ye assu darathÈ 
avijjÈsavaÑ paÔicca, tedha na santi. Atthi cevÈyaÑ darathamattÈ, yadidaÑ 
imameva kÈyaÑ paÔicca
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saÄÈyatanikaÑ jÊvitapaccayÈ”ti. So “suÒÒamidaÑ saÒÒÈgataÑ kÈmÈsavenÈ”ti 
pajÈnÈti, “suÒÒamidaÑ saÒÒÈgataÑ bhavÈsavenÈ”ti pajÈnÈti, “suÒÒamidaÑ 
saÒÒÈgataÑ avijjÈsavenÈ”ti pajÈnÈti, atthi cevidaÑ asuÒÒataÑ, yadidaÑ 
imameva kÈyaÑ paÔicca saÄÈyatanikaÑ jÊvitapaccayÈti. Iti yaÑ hi kho tattha 
na hoti, tena taÑ suÒÒaÑ samanupassati. YaÑ pana tattha avasiÔÔhaÑ hoti, 
taÑ “santamidaÑ atthÊ”ti pajÈnÈti. Evampissa esÈ Œnanda yathÈbhuccÈ 
avipallatthÈ parisuddhÈ paramÈnuttarÈ suÒÒatÈvakkanti bhavati.  
 
 184. Yepi1 hi keci Œnanda atÊtamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
parisuddhaÑ paramÈnuttaraÑ suÒÒataÑ upasampajja vihariÑsu, sabbe te 
imaÑyeva parisuddhaÑ paramÈnuttaraÑ suÒÒataÑ upasampajja vihariÑsu. 
Yepi1 hi keci Œnanda anÈgatamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
parisuddhaÑ paramÈnuttaraÑ suÒÒataÑ upasampajja viharissanti, sabbe te 
imaÑyeva parisuddhaÑ paramÈnuttaraÑ suÒÒataÑ upasampajja viharissanti. 
Yepi1 hi keci Œnanda etarahi samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ parisuddhaÑ 
paramÈnuttaraÑ suÒÒataÑ upasampajja viharanti, sabbe te imaÑyeva 
parisuddhaÑ paramÈnuttaraÑ suÒÒataÑ upasampajja viharanti. TasmÈtiha 
Œnanda parisuddhaÑ paramÈnuttaraÑ suÒÒataÑ upasampajja viharissÈmÈti2 
evaÑ hi vo3 Œnanda sikkhitabbanti.  

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ Œnando Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 

C|ÄasuÒÒatasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÔhamaÑ.  
_____  

 
2. MahÈsuÒÒatasutta 

 185. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati 
KapilavatthusmiÑ NigrodhÈrÈme. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya KapilavatthuÑ piÓÉÈya pÈvisi. 
KapilavatthusmiÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto yena 
KÈÄakhemakassa Sakkassa vihÈro tenupasa~kami divÈvihÈrÈya. Tena kho 
pana samayena 
______________________________________________________________ 
 1. Ye (SÊ, I) 2. ViharissÈmÊti (I, Ka) 3. Te (Ka) 
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KÈÄakhemakassa Sakkassa vihÈre sambahulÈni senÈsanÈni paÒÒattÈni honti. 
AddasÈ kho BhagavÈ KÈÄakhemakassa Sakkassa vihÈre sambahulÈni 
senÈsanÈni paÒÒattÈni, disvÈna Bhagavato etadahosi “sambahulÈni kho 
KÈÄakhemakassa Sakkassa vihÈre senÈsanÈni paÒÒattÈni, sambahulÈ nu kho 
idha bhikkh| viharantÊ”ti.  
 
 186. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Œnando sambahulehi bhikkh|hi 
saddhiÑ GhaÔÈya Sakkassa vihÈre cÊvarakammaÑ karoti. Atha kho BhagavÈ 
sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena GhaÔÈya Sakkassa vihÈro 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja kho BhagavÈ 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “sambahulÈni kho Œnanda KÈÄakhemakassa 
Sakkassa vihÈre senÈsanÈni paÒÒattÈni, sambahulÈ nu kho ettha bhikkh| 
viharantÊ”ti. SambahulÈni bhante KÈÄakhemakassa Sakkassa vihÈre 
senÈsanÈni paÒÒattÈni, sambahulÈ bhikkh| ettha viharanti, cÊvarakÈrasamayo 
no bhante vattatÊti.  

 Na kho Œnanda bhikkhu sobhati sa~gaÓikÈrÈmo sa~gaÓikarato 
sa~gaÓikÈrÈmataÑ anuyutto gaÓÈrÈmo gaÓarato gaÓasammudito. So 
vatÈnanda bhikkhu sa~gaÓikÈrÈmo sa~gaÓikarato sa~gaÓikÈrÈmataÑ 
anuyutto gaÓÈrÈmo gaÓarato gaÓasammudito, yaÑ taÑ nekkhammasukhaÑ 
pavivekasukhaÑ upasamasukhaÑ sambodhisukhaÑ1, tassa sukhassa 
nikÈmalÈbhÊ bhavissati akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. Yo 
ca kho so Œnanda bhikkhu eko gaÓasmÈ v|pakaÔÔho viharati, tassetaÑ 
bhikkhuno pÈÔika~khaÑ. YaÑ taÑ nekkhammasukhaÑ pavivekasukhaÑ 
upasamasukhaÑ sambodhisukhaÑ, tassa sukhassa nikÈmalÈbhÊ bhavissati 
akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊti ÔhÈnametaÑ vijjati.  

 So vatÈnanda bhikkhu sa~gaÓikÈrÈmo sa~gaÓikarato sa~gaÓikÈrÈmataÑ 
anuyutto gaÓÈrÈmo gaÓarato gaÓasammudito sÈmÈyikaÑ vÈ kantaÑ 
cetovimuttiÑ upasampajja viharissati, asÈmÈyikaÑ vÈ akuppanti netaÑ 
ÔhÈnaÑ vijjati. Yo ca kho so Œnanda bhikkhu eko gaÓasmÈ  
______________________________________________________________ 
 1. SambodhasukhaÑ (SÊ, I), sambodhasukhaÑ cittekaggatÈsukhaÑ (Ka) upari  

AraÓavibha~gasutte pana sambodhisukhantveva dissati. 
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v|pakaÔÔho viharati, tassetaÑ bhikkhuno pÈÔika~khaÑ sÈmÈyikaÑ vÈ 
kantaÑ cetovimuttiÑ upasampajja viharissati, asÈmÈyikaÑ vÈ akuppanti 
ÔhÈnametaÑ vijjati. 

 NÈhaÑ Œnanda ekaÑ r|pampi1 samanupassÈmi, yattha rattassa 
yathÈbhiratassa r|passa vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ na uppajjeyyuÑ 
sokaparidevadukkhadomanass|pÈyÈsÈ.  
 
 187. AyaÑ kho panÈnanda vihÈro TathÈgatena abhisambuddho, 
yadidaÑ sabbanimittÈnaÑ amanasikÈrÈ ajjhattaÑ suÒÒataÑ upasampajja 
viharituÑ.2 Tatra ce Œnanda TathÈgataÑ iminÈ vihÈrena viharantaÑ 
bhavanti3 upasa~kamitÈro bhikkh| bhikkhuniyo upÈsakÈ upÈsikÈyo rÈjÈno 
rÈjamahÈmattÈ titthiyÈ titthiyasÈvakÈ. TatrÈnanda TathÈgato 
vivekaninneneva cittena vivekapoÓena vivekapabbhÈrena v|pakaÔÔhena 
nekkhammÈbhiratena byantÊbh|tena sabbaso ÈsavaÔÔhÈnÊyehi dhammehi 
aÒÒadatthu uyyojanikapaÔisaÑyuttaÑyeva kathaÑ kattÈ hoti. 
TasmÈtihÈnanda bhikkhu cepi Èka~kheyya “ajjhattaÑ suÒÒataÑ upasampajja 
vihareyyan”ti, tenÈnanda bhikkhunÈ ajjhattameva cittaÑ saÓÔhapetabbaÑ 
sannisÈdetabbaÑ ekodi kÈtabbaÑ samÈdahÈtabbaÑ.  
  
 188. KathaÒcÈnanda bhikkhu ajjhattameva cittaÑ saÓÔhapeti sannisÈdeti 
ekodiÑ karoti4 samÈdahati. IdhÈnanda bhikkhu vivicceva kÈmehi vivicca 
akusalehi dhammehi -pa- paÔhanaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati -pa- 
dutiyaÑ jhÈnaÑ. TatiyaÑ jhÈnaÑ. CatutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. 
EvaÑ kho Œnanda bhikkhu ajjhattameva cittaÑ saÓÔhapeti sannisÈdeti 
ekodiÑ karoti samÈdahati. So ajjhattaÑ suÒÒataÑ manasi karoti, tassa 
ajjhattaÑ suÒÒataÑ manasikaroto suÒÒatÈya cittaÑ na pakkhandati 
nappasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati. EvaÑ santametaÑ Œnanda bhikkhu 
evaÑ pajÈnÈti “ajjhattaÑ suÒÒataÑ kho me manasikaroto ajjhattaÑ 
suÒÒatÈya cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na vimuccatÊ”ti, 
itiha tattha sampajÈno hoti. So bahiddhÈ suÒÒataÑ manasi karoti -pa-. So 
ajjhattabahiddhÈ suÒÒataÑ manasi  
______________________________________________________________  
 1. Ekar|pampi (SÊ) 2. ViharataÑ (Ka-SÊ), viharati (SyÈ, KaÑ, Ka)  
 3. BhagavantaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka) 4. Ekodikaroti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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karoti -pa-. So ÈneÒjaÑ manasi karoti, tassa ÈneÒjaÑ manasikaroto ÈneÒjÈya 
cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati. EvaÑ 
santametaÑ Œnanda bhikkhu evaÑ pajÈnÈti “ÈneÒjaÑ kho me manasikaroto 
ÈneÒjÈya cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati na vimuccatÊ”ti, 
itiha tattha sampajÈno hoti. 

 TenÈnanda bhikkhunÈ tasmiÑ yeva purimasmiÑ samÈdhinimitte 
ajjhattameva cittaÑ saÓÔhapetabbaÑ sannisÈdetabbaÑ ekodi kÈtabbaÑ 
samÈdahÈtabbaÑ. So ajjhattaÑ suÒÒataÑ manasi karoti, tassa ajjhattaÑ 
suÒÒataÑ manasikaroto ajjhattaÑ suÒÒatÈya cittaÑ pakkhandati pasÊdati 
santiÔÔhati vimuccati. EvaÑ santametaÑ Œnanda bhikkhu evaÑ pajÈnÈti 
“ajjhattaÑ suÒÒataÑ kho me manasikaroto ajjhattaÑ suÒÒatÈya cittaÑ 
pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati vimuccatÊ”ti, itiha tattha sampajÈno hoti. So 
bahiddhÈ suÒÒataÑ manasi karoti -pa-. So ajjhattabahiddhÈ suÒÒataÑ 
manasi karoti -pa-. So ÈneÒjaÑ manasi karoti, tassa ÈneÒjaÑ manasikaroto 
ÈneÒjÈya cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati vimuccati. EvaÑ 
santametaÑ Œnanda bhikkhu evaÑ pajÈnÈti “ÈneÒjaÑ kho me manasikaroto 
ÈneÒjÈya cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati vimuccatÊ”ti, itiha tattha 
sampajÈno hoti.  
 
 189. Tassa ce Œnanda bhikkhuno iminÈ vihÈrena viharato ca~kamÈya 
cittaÑ namati, so ca~kamati “evaÑ maÑ ca~kamantaÑ nÈbhijjhÈdomanassÈ 
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssavissantÊ”ti, itiha tattha sampajÈno hoti. 
Tassa ce Œnanda bhikkhuno iminÈ vihÈrena viharato ÔhÈnÈya cittaÑ namati, 
so tiÔÔhati “evaÑ maÑ ÔhitaÑ nÈbhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ 
anvÈssavissantÊ”ti, itiha tattha sampajÈno hoti. Tassa ce Œnanda bhikkhuno 
iminÈ vihÈrena viharato nisajjÈya cittaÑ namati, so nisÊdati “evaÑ maÑ 
nisinnaÑ nÈbhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssavissantÊ”ti, 
itiha tattha sampajÈno hoti. Tassa ce Œnanda bhikkhuno iminÈ vihÈrena 
viharato sayanÈya cittaÑ namati, so sayati “evaÑ maÑ sayantaÑ 
nÈbhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssavissantÊ”ti, itiha tattha 
sampajÈno hoti. 
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 Tassa ce Œnanda bhikkhuno iminÈ vihÈrena viharato kathÈya1 cittaÑ 
namati “so yÈyaÑ kathÈ hÊnÈ gammÈ pothujjanikÈ anariyÈ anatthasaÑhitÈ na 
nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya na abhiÒÒÈya na 
sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattati. SeyyathidaÑ, rÈjakathÈ corakathÈ 
mahÈmattakathÈ senÈkathÈ bhayakathÈ yuddhakathÈ annakathÈ pÈnakathÈ 
vatthakathÈ sayanakathÈ mÈlÈkathÈ gandhakathÈ ÒÈtikathÈ yÈnakathÈ 
gÈmakathÈ nigamakathÈ nagarakathÈ janapadakathÈ itthikathÈ surÈkathÈ 
visikhÈkathÈ kumbhaÔÔhÈnakathÈ pubbapetakathÈ nÈnattakathÈ lokakkhÈyikÈ 
samuddakkhÈyikÈ itibhavÈbhavakathÈ iti vÈ. Iti evar|piÑ kathaÑ na 
kathessÈmÊ”ti, itiha tattha sampajÈno hoti. YÈ ca kho ayaÑ Œnanda kathÈ 
abhisallekhikÈ cetovinÊvaraÓasappÈyÈ2 ekantanibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya 
upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattati. SeyyathidaÑ, 
appicchÈkathÈ santuÔÔhikathÈ pavivekakathÈ asaÑsaggakathÈ 
vÊriyÈrambhakathÈ sÊlakathÈ samÈdhikathÈ paÒÒÈkathÈ vimuttikathÈ 
vimuttiÒÈÓadassanakathÈ, iti evar|piÑ kathaÑ kathessÈmÊti, itiha tattha 
sampajÈno hoti. 

 Tassa ce Œnanda bhikkhuno iminÈ vihÈrena viharato vitakkÈya cittaÑ 
namati “so ye te vitakkÈ hÊnÈ gammÈ pothujjanikÈ anariyÈ anatthasaÑhitÈ 
na nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya na abhiÒÒÈya na 
sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattanti. SeyyathidaÑ, kÈmavitakko 
byÈpÈdavitakko vihiÑsÈvitakko. Iti evar|pe vitakke3 na vitakkessÈmÊ”ti, 
itiha tattha sampajÈno hoti. Ye ca kho ime Œnanda vitakkÈ ariyÈ niyyÈnikÈ 
niyyanti takkarassa sammÈdukkhakkhayÈya. SeyyathidaÑ, 
nekkhammavitakko abyÈpÈdavitakko avihiÑsÈvitakko. Iti evar|pe vitakke4 
vitakkessÈmÊti, itiha tattha sampajÈno hoti. 
 
 190. PaÒca kho ime Œnanda kÈmaguÓÈ. Katame paÒca, cakkhuviÒÒeyyÈ 
r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. 
______________________________________________________________  
 1. BhassÈya (SÊ), bhÈsÈya (SyÈ, KaÑ, I)  
 2. CetovicÈraÓasappÈyÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ), cetovivaraÓasappÈyÈ (I)  
 3. Evar|pena vitakkena (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka) 4. Evar|pena vitakkena (Ka) 
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sotaviÒÒeyyÈ saddÈ. GhÈnaviÒÒeyyÈ gandhÈ. JivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ. 
KÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ 
rajanÊyÈ. Ime kho Œnanda paÒca kÈmaguÓÈ. Yattha bhikkhunÈ abhikkhaÓaÑ 
sakaÑ cittaÑ paccavekkhitabbaÑ “atthi nu kho imesu paÒcasu kÈmaguÓesu 
aÒÒatarasmiÑ vÈ aÒÒatarasmiÑ vÈ Èyatane uppajjati cetaso samudÈcÈro”ti. 
Sace Œnanda bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ pajÈnÈti “atthi kho me imesu 
paÒcasu kÈmaguÓesu aÒÒatarasmiÑ vÈ aÒÒatarasmiÑ vÈ Èyatane uppajjati 
cetaso samudÈcÈro”ti. EvaÑ santametaÑ1 Œnanda bhikkhu evaÑ pajÈnÈti 
“yo kho imesu paÒcasu kÈmaguÓesu chandarÈgo, so me nappahÊno”ti, itiha 
tattha sampajÈno hoti. Sace panÈnanda bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ 
pajÈnÈti “natthi kho me imesu paÒcasu kÈmaguÓesu aÒÒatarasmiÑ vÈ 
aÒÒatarasmiÑ vÈ Èyatane uppajjati cetaso samudÈcÈro”ti. EvaÑ santametaÑ 
Œnanda bhikkhu evaÑ pajÈnÈti “yo kho imesu paÒcasu kÈmaguÓesu 
chandarÈgo, so me pahÊno”ti, itiha tattha sampajÈno hoti.  
 
 191. PaÒca kho ime Œnanda upÈdÈnakkhandhÈ, yattha bhikkhunÈ 
udayabbayÈnupassinÈ vihÈtabbaÑ “iti r|paÑ, iti r|passa samudayo, iti 
r|passa attha~gamo. Iti vedanÈ. Iti saÒÒÈ. Iti sa~khÈrÈ. Iti viÒÒÈÓaÑ, iti 
viÒÒÈÓassa samudayo, iti viÒÒÈÓassa attha~gamo”ti. Tassa imesu paÒcasu 
upÈdÈnakkhandhesu udayabbayÈnupassino viharato yo paÒcasu 
upÈdÈnakkhandhesu asmimÈno, so pahÊyati. EvaÑ santametaÑ Œnanda 
bhikkhu evaÑ pajÈnÈti “yo kho imesu paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu 
asmimÈno, so me pahÊno”ti, itiha tattha sampajÈno hoti. Ime kho te Œnanda 
dhammÈ ekantakusalÈ kusalÈyÈtikÈ2 ariyÈ lokuttarÈ anavakkantÈ pÈpimatÈ. 
TaÑ kiÑ maÒÒasi Œnanda, kaÑ atthavasaÑ sampassamÈno arahati sÈvako 
satthÈraÑ anubandhituÑ api paÓujjamÈnoti3. BhagavaÑm|lakÈ no bhante 
dhammÈ BhagavaÑnettikÈ 
______________________________________________________________  
 1. EvaÑ santaÑ (®Ôha) 
 2. DhammÈ ekantakusalÈyatikÈ (sabbattha) AÔÔhakathÈÔÊkÈ oloketabbÈ. 
 3. Api panujjamÈnopÊti (Ka-SÊ), api payujjamÈnoti (SyÈ, KaÑ, I) 
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BhagavaÑpaÔisaraÓÈ, sÈdhu vata bhante BhagavantaÑyeva paÔibhÈtu, etassa 
bhÈsitassa attho, Bhagavato sutvÈ bhikkh| dhÈressantÊti.  
 
 192. Na kho Œnanda arahati sÈvako satthÈraÑ anubandhituÑ, yadidaÑ 
SuttaÑ GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ tassa hetu1. TaÑ kissa hetu, dÊgharattassa2 
hi te Œnanda dhammÈ sutÈ dhÈtÈ vacasÈ paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ 
suppaÔividdhÈ. YÈ ca kho ayaÑ Œnanda kathÈ abhisallekhikÈ 
cetovinÊvaraÓasappÈyÈ ekantanibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya 
abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattati. SeyyathidaÑ, appicchakathÈ 
santuÔÔhikathÈ pavivekakathÈ asaÑsaggakathÈ vÊriyÈrambhakathÈ sÊlakathÈ 
samÈdhikathÈ paÒÒÈkathÈ vimuttikathÈ vimuttiÒÈÓadassanakathÈ. Evar|piyÈ 
kho Œnanda kathÈya hetu arahati sÈvako satthÈraÑ anubandhituÑ api 
paÓujjamÈno.  

 EvaÑ sante kho Œnanda Ècariy|paddavo hoti. EvaÑ sante 
antevÈs|paddavo hoti, evaÑ sante brahmacÈr|paddavo hoti.  
 
 193. KathaÒcÈnanda Ècariy|paddavo hoti, idhÈnanda ekacco satthÈ 
vivittaÑ senÈsanaÑ bhajati araÒÒaÑ rukkham|laÑ pabbataÑ kandaraÑ 
giriguhaÑ susÈnaÑ vanapatthaÑ abbhokÈsaÑ palÈlapuÒjaÑ. Tassa 
tathÈv|pakaÔÔhassa viharato anvÈvattanti3 brÈhmaÓagahapatikÈ negamÈ ceva 
jÈnapadÈ ca. So anvÈvattantesu brÈhmaÓagahatikesu negamesu ceva 
jÈnapadesu ca mucchaÑ nikÈmayati4, gedhaÑ Èpajjati, Èvattati bÈhullÈya. 
AyaÑ vuccatÈnanda upaddavo5 Ècariyo Ècariy|paddavena avadhiÑsu naÑ 
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ saÑkilesikÈ ponobbhavikÈ6 sadarÈ dukkhavipÈkÈ 
ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓiyÈ. EvaÑ kho Œnanda Ècariy|paddavo hoti.  
 
 194. KathaÒcÈnanda antevÈs|paddavo hoti, tasseva kho panÈnanda 
satthu sÈvako tassa satthu vivekamanubr|hayamÈno vivittaÑ senÈsanaÑ  
______________________________________________________________  
 1. VeyyÈkaraÓassa hetu (Ka) 2. DÊgharattaÑ + assÈti padacchedo. 
 3. AnvÈvaÔÔanti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  
 4. Mucchati kÈmayati (SÊ, I) AÔÔhakathÈyaÑ pana na tathÈ dissati.  
 5. Upadduto (SÊ, I) 6. PonobhavikÈ (SÊ, I) 
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bhajati araÒÒaÑ rukkham|laÑ pabbataÑ kandaraÑ giriguhaÑ susÈnaÑ 
vanapatthaÑ abbhokÈsaÑ palÈlapuÒjaÑ. Tassa tathÈv|pakaÔÔhassa viharato 
anvÈvattanti brÈhmaÓagahapatikÈ negamÈ ceva jÈnapadÈ ca. So 
anvÈvattantesu brÈhmaÓagahatikesu negamesu ceva jÈnapadesu ca mucchaÑ 
nikÈmayati, gedhaÑ Èpajjati, Èvattati bÈhullÈya. AyaÑ vuccatÈnanda 
upaddavo antevÈsÊ antevÈs|paddavena avadhiÑsu naÑ pÈpakÈ akusalÈ 
dhammÈ saÑkilesikÈ ponobbhavikÈ sadarÈ dukkhavipÈkÈ ÈyatiÑ 
jÈtijarÈmaraÓiyÈ. EvaÑ kho Œnanda antevÈs|paddavo hoti. 
 
 195. KathaÒcÈnanda brahmacÈr|paddavo hoti, idhÈnanda TathÈgato 
loke uppajjati ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato 
Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho 
BhagavÈ. So vivittaÑ senÈsanaÑ bhajati araÒÒaÑ rukkham|laÑ pabbataÑ 
kandaraÑ giriguhaÑ susÈnaÑ vanapatthaÑ abbhokÈsaÑ palÈlapuÒjaÑ. 
Tassa tathÈv|pakaÔÔhassa viharato anvÈvattanti brÈhmaÓagahapatikÈ negamÈ 
ceva jÈnÈpadÈ ca. So anvÈvattantesu brÈhmaÓagahapatikesu negamesu ceva 
jÈnapadesu ca na mucchaÑ nikÈmayati, na gedhaÑ Èpajjati, na Èvattati 
bÈhullÈya. Tasseva kho panÈnanda satthu sÈvako tassa satthu 
vivekamanubr|hayamÈno vivittaÑ senÈsanaÑ bhajati araÒÒaÑ 
rukkham|laÑ pabbataÑ kandaraÑ giriguhaÑ susÈnaÑ vanapatthaÑ 
abbhokÈsaÑ palÈlapuÒjaÑ. Tassa tathÈv|pakaÔÔhassa viharato anvÈvattanti 
brÈhmaÓagahapatikÈ negamÈ ceva jÈnapadÈ ca. So anvÈvattantesu 
brÈhmaÓagahapatikesu negamesu ceva jÈnapadesu ca mucchaÑ nikÈmayati, 
gedhaÑ Èpajjati, Èvattati bÈhullÈya. AyaÑ vuccatÈnanda upaddavo 
brahmacÈrÊ brahmacÈr|paddavena avadhiÑsu naÑ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ 
saÑkilesikÈ ponobbhavikÈ sadarÈ dukkhavipÈkÈ ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓiyÈ. 
EvaÑ kho Œnanda brahmacÈr|paddavo hoti.  

 TatrÈnanda yo cevÈyaÑ Ècariy|paddavo yo ca antevÈs|paddavo, ayaÑ 
tehi brahmacÈr|paddavo dukkhavipÈkataro ceva kaÔukavipÈkataro ca. Api 
ca vinipÈtÈya saÑvattati.  
 
 196. TasmÈtiha maÑ Œnanda mittavatÈya samudÈcaratha mÈ 
sapattavatÈya, taÑ vo bhavissati dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya.
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  KathaÒcÈnanda satthÈraÑ sÈvakÈ sapattavatÈya samudÈcaranti no 
mittavatÈya. IdhÈnanda satthÈ sÈvakÈnaÑ dhammaÑ deseti anukampako 
hitesÊ anukampaÑ upÈdÈya “idaÑ vo hitÈya idaÑ vo sukhÈyÈ”ti. Tassa 
sÈvakÈ na suss|santi, na sotaÑ odahanti, na aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhapenti, 
vokkamma ca satthusÈsanÈ vattanti. EvaÑ kho Œnanda satthÈraÑ sÈvakÈ 
sapattavatÈya samudÈcaranti no mittavatÈya. 

 KathaÒcÈnanda satthÈraÑ sÈvakÈ mittavatÈya samudÈcaranti no 
sapattavatÈya. IdhÈnanda satthÈ sÈvakÈnaÑ dhammaÑ deseti anukampako 
hitesÊ anukampaÑ upÈdÈya”IdaÑ vo hitÈya idaÑ vo sukhÈyÈ”ti. Tassa 
sÈvakÈ suss|santi, sotaÑ odahanti, aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhapenti, na ca vokkama 
satthusÈsanÈ vattanti. EvaÑ kho Œnanda satthÈraÑ sÈvakÈ mittavatÈya 
samudÈcaranti no sapattavatÈya. 

 TasmÈtiha maÑ Œnanda mittavatÈya samudÈcaratha mÈ sapattavatÈya, 
taÑ vo bhavissati dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya. Na vo ahaÑ Œnanda tathÈ 
parakkamissÈmi, yathÈ kumbhakÈro Èmake Èmakamatte. Niggayha 
niggayhÈhaÑ Œnanda vakkhÈmi, pavayha pavayha Œnanda vakkhÈmi1, yo 
sÈro so ÔhassatÊti.  

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ Œnando Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 

MahÈsuÒÒatasuttaÑ niÔÔhitaÑ dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. Acchariya-abbhutasutta 

 197. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho sambahulÈnaÑ bhikkh|naÑ 
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈnaÑ upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ sannisinnÈnaÑ 
sannipatitÈnaÑ ayamantarÈkathÈ udapÈdi “acchariyaÑ Èvuso, abbhutaÑ 
Èvuso TathÈgatassa mahiddhikatÈ mahÈnubhÈvatÈ. Yatra hi nÈma  
______________________________________________________________
 1. Pavayha pavayha (SÊ, I), paggayha paggayha Œnanda vakkhÈmi (Ka) 
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TathÈgato atÊte Buddhe parinibbute chinnapapaÒce chinnavaÔume 
pariyÈdinnavaÔÔe sabbadukkhavÊtivatte jÈnissati1. ‘EvaÑjaccÈ te Bhagavanto 
ahesuÑ itipi, evaÑnÈmÈ te Bhagavanto ahesuÑ itipi, evaÑgottÈ te 
Bhagavanto ahesuÑ itipi, evaÑsÊlÈ te Bhagavanto ahesuÑ itipi, 
evaÑdhammÈ te Bhagavanto ahesuÑ itipi, evaÑpaÒÒÈ te Bhagavanto 
ahesuÑ itipi, evaÑvihÈrÊ te Bhagavanto ahesuÑ itipi, evaÑvimuttÈ te 
Bhagavanto ahesuÑ itipÊ’ti”. EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando te bhikkh| 
etadavoca “acchariyÈ ceva Èvuso TathÈgatÈ acchariyadhammasamannÈgatÈ 
ca, abbhutÈ ceva Èvuso TathÈgatÈ abbhutadhammasamannÈgatÈ cÈ”ti. 
AyaÒca hidaÑ tesaÑ bhikkh|naÑ antarÈkathÈ vippakatÈ hoti.  
 
  198. Atha kho BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito 
yenupaÔÔhÈnasÈlÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, 
nisajja kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “kÈya nuttha bhikkhave etarahi 
kÈthÈya sannisinnÈ, kÈ ca pana vo antarÈkathÈ vippakatÈ”ti. Idha bhante 
amhÈkaÑ pacchÈ bhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈnaÑ upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ 
sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ ayamantarÈkathÈ udapÈdi “acchariyaÑ Èvuso, 
abbhutaÑ Èvuso TathÈgatassa mahiddhikatÈ mahÈnubhÈvatÈ, yatra hi nÈma 
TathÈgato atÊte Buddhe parinibbute chinnapapaÒce chinnavaÔume 
pariyÈdinnavaÔÔe sabbadukkhavÊtivatte jÈnissati ‘evaÑjaccÈ te Bhagavanto 
ahesuÑ itipi, evaÑnÈmÈ. EvaÑgottÈ. EvaÑsÊlÈ. EvaÑdhammÈ. EvaÑpaÒÒÈ. 
EvaÑvihÈrÊ. EvaÑvimuttÈ te Bhagavanto ahesuÑ itipÊ’ti”. EvaÑ vutte 
bhante ÈyasmÈ Œnando amhe etadavoca “acchariyÈ ceva Èvuso TathÈgatÈ 
acchariyadhammasamannÈgatÈ ca, abbhutÈ ceva Èvuso TathÈgatÈ 
abbhutadhammasamannÈgatÈ cÈ”ti. AyaÑ kho no bhante antarÈkathÈ 
vippakatÈ, atha BhagavÈ anuppattoti.  
 
 199. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “tasmÈtiha taÑ 
Œnanda bhiyyoso mattÈya paÔibhantu TathÈgatassa acchariyÈ 
abbhutadhammÈ”ti2. 
______________________________________________________________  
 1. Anussarissati jÈnissati (Ka) 2. AbbhutÈ dhammÈti (?) 
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 SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ 
“sato sampajÈno Œnanda bodhisatto TusitaÑ kÈyaÑ upapajjÊ”ti. Yampi 
bhante sato sampajÈno bodhisatto TusitaÑ kÈyaÑ upapajji, idaÑpÈhaÑ 
bhante Bhagavato acchariyaÑ abbhutadhammaÑ dhÈremi. (1) 

 SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ 
“sato sampajÈno Œnanda bodhisatto Tusite kÈye aÔÔhÈsÊ”ti. Yampi bhante 
sato sampajÈno bodhisatto Tusite kÈye aÔÔhÈsi, idaÑpÈhaÑ1 bhante 
Bhagavato acchariyaÑ abbhutadhammaÑ dhÈremi. (2)  
 
 200. SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ 
paÔiggahitaÑ “yÈvatÈyukaÑ Œnanda bodhisatto Tusite kÈye aÔÔhÈsÊ”ti. 
Yampi bhante yÈvatÈyukaÑ bodhisatto Tusite kÈye aÔÔhÈsi, idaÑpÈhaÑ 
bhante Bhagavato acchariyaÑ abbhutadhammaÑ dhÈremi. (3)  

 SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ 
“sato sampajÈno Œnanda bodhisatto TusitÈ kÈyÈ cavitvÈ mÈtukucchiÑ 
okkamÊ”ti. Yampi bhante sato sampajÈno bodhisatto TusitÈ kÈyÈ cavitvÈ 
mÈtukucchiÑ okkami, idaÑpÈhaÑ bhante Bhagavato acchariyaÑ 
abbhutadhammaÑ dhÈremi. (4)  
 
 201. SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ 
paÔiggahitaÑ “yadÈ Œnanda bodhisatto TusitÈ kÈyÈ cavitvÈ mÈtukucchiÑ 
okkamati, atha sadevake loke samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ 
pajÈya sadevamanussÈya appamÈÓo uÄÈro obhÈso loke pÈtubhavati 
atikkammeva devÈnaÑ devÈnubhÈvaÑ. YÈpi tÈ lokantarikÈ aghÈ asaÑvutÈ 
andhakÈrÈ andhakÈratimisÈ, yatthapime candimas|riyÈ evaÑmahiddhikÈ 
evaÑmahÈnubhÈvÈ ÈbhÈya nÈnubhonti, tatthapi appamÈÓo uÄÈro obhÈso 
loke pÈtubhavati atikkammeva devÈnaÑ devÈnubhÈvaÑ. Yepi tattha sattÈ 
upapannÈ, tepi tenobhÈsena aÒÒamaÒÒaÑ saÒjÈnanti ‘aÒÒepi kira bho santi 
sattÈ idh|papannÈ’ti. AyaÒca dasasahassÊ lokadhÈtu sa~kampati 
sampakampati 
______________________________________________________________  

1. IdaÑpahaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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sampavedhati, appamÈÓo ca uÄÈro obhÈso loke pÈtubhavati atikkammeva 
devÈnaÑ devÈnubhÈvan”ti. Yampi bhante -pa- idaÑpÈhaÑ bhante 
Bhagavato acchariyaÑ abbhutadhammaÑ dhÈremi. (5)  
 
 202. SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ 
paÔiggahitaÑ “yadÈ Œnanda bodhisatto mÈtukucchiÑ okkanto hoti, cattÈro 
devaputtÈ catuddisaÑ ÈrakkhÈya upagacchanti ‘mÈ naÑ bodhisattaÑ vÈ 
bodhisattamÈtaraÑ vÈ manusso vÈ amanusso vÈ koci vÈ viheÔhesÊ’ti”. 
Yampi bhante -pa- idaÑpÈhaÑ bhante Bhagavato acchariyaÑ 
abbhutadhammaÑ dhÈremi. (6)  
 
 203. SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ, 
sammukhÈpaÔiggahitaÑ “yadÈ Œnanda bodhisatto mÈtukucchiÑ okkanto 
hoti, pakatiyÈ sÊlavatÊ bodhisattamÈtÈ hoti, viratÈ pÈÓÈtipÈtÈ viratÈ 
adinnÈdÈnÈ viratÈ kÈmesumicchÈcÈrÈ viratÈ musÈvÈdÈ viratÈ 
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ”ti. Yampi bhante -pa- idaÑpÈhaÑ bhante 
Bhagavato acchariyaÑ abbhutadhammaÑ dhÈremi. (7)  

 SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ 
“yadÈ Œnanda bodhisatto mÈtukucchiÑ okkanto hoti, na bodhisattamÈtu 
purisesu mÈnasaÑ uppajjati kÈmaguÓ|pasaÑhitaÑ, anatikkamanÊyÈ ca 
bodhisattamÈtÈ hoti kenaci purisena rattacittenÈ”ti. Yampi bhante -pa- 
idaÑpÈhaÑ bhante Bhagavato acchariyaÑ abbhutadhammaÑ dhÈremi. (8) 

 SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ 
“yadÈ Œnanda bodhisatto mÈtukucchiÑ okkanto hoti, lÈbhinÊ bodhisattamÈtÈ 
hoti paÒcannaÑ kÈmaguÓÈnaÑ, sÈ paÒcahi kÈmaguÓehi samappitÈ 
sama~gÊbh|tÈ paricÈretÊ”ti. Yampi bhante -pa- idaÑpÈhaÑ bhante 
Bhagavato acchariyaÑ abbhutadhammaÑ dhÈremi. (9) 
 
 204. SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ 
paÔiggahitaÑ “yadÈ Œnanda bodhisatto mÈtukucchiÑ okkanto hoti, na 
bodhisattamÈtu kocideva ÈbÈdho uppajjati, sukhinÊ bodhisattamÈtÈ hoti 
akilantakÈyÈ, bodhisattaÒca bodhisattamÈtÈ 
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tirokucchigataÑ passati sabba~gapacca~gaÑ ahÊnindriyaÑ, seyyathÈpi 
Œnanda maÓi veÄuriyo subho jÈtimÈ aÔÔhaÑso suparikammakato, tatrÈssa 
suttaÑ ÈvutaÑ nÊlaÑ vÈ pÊtaÑ vÈ lohitaÑ vÈ odÈtaÑ vÈ paÓÉusuttaÑ vÈ, 
tamenaÑ cakkhumÈ puriso hatthe karitvÈ paccavekkhayya ‘ayaÑ kho maÓi 
veÄuriyo subho jÈtimÈ aÔÔhaÑso suparikammakato, tatridaÑ suttaÑ ÈvutaÑ 
nÊlaÑ vÈ pÊtaÑ vÈ lohitaÑ vÈ odÈtaÑ vÈ paÓÉusuttaÑ vÈ’ti. Evameva kho 
Œnanda yadÈ bodhisatto mÈtukucchiÑ okkanto hoti, na bodhisattamÈtu 
kocideva ÈbÈdho uppajjati, sukhinÊ bodhisattamÈtÈ hoti akilantakÈyÈ.  
BodhisattaÒca bodhisattamÈtÈ tirokucchigataÑ passati sabba~gapacca~gaÑ 
ahÊnindriyan”ti. Yampi bhante -pa- idaÑpÈhaÑ bhante Bhagavato 
acchariyaÑ abbhutadhammaÑ dhÈremi. (10) 
 
 205. SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ 
paÔiggahitaÑ “sattÈhajÈte Œnanda bodhisatte bodhisattamÈtÈ kÈlaÑ karoti, 
TusitaÑ kÈyaÑ upapajjatÊ”ti. Yampi bhante -pa- idaÑpÈhaÑ bhante 
Bhagavato acchariyaÑ abbhutadhammaÑ dhÈremi. (11)  

 SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ 
“yathÈ kho panÈnanda aÒÒÈ itthikÈ nava vÈ dasa vÈ mÈse gabbhaÑ kucchinÈ 
pariharitvÈ vijÈyanti. Na hevaÑ bodhisattaÑ bodhisattamÈtÈ vijÈyati, daseva 
mÈsÈni bodhisattaÑ bodhisattamÈtÈ kucchinÈ pariharitvÈ vijÈyatÊ”ti. Yampi 
bhante -pa- idaÑpÈhaÑ bhante Bhagavato acchariyaÑ abbhutadhammaÑ 
dhÈremi. (12)  

 SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ 
“yathÈ kho panÈnanda aÒÒÈ itthikÈ nisinnÈ vÈ nipannÈ vÈ vijÈyanti. Na 
hevaÑ bodhisattaÑ bodhisattamÈtÈ vijÈyati, ÔhitÈva bodhisattaÑ 
bodhisattamÈtÈ vijÈyatÊ”ti. Yampi bhante -pa- idaÑpÈhaÑ bhante Bhagavato 
acchariyaÑ abbhutadhammaÑ dhÈremi. (13)  

 SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ 
“yadÈ Œnanda bodhisatto mÈtukucchimhÈ nikkhamati, devÈ naÑ paÔhamaÑ 
paÔiggaÓhanti, pacchÈ manussÈ”ti. Yampi bhante -pa- idaÑpÈhaÑ bhante 
Bhagavato acchariyaÑ abbhutadhammaÑ dhÈremi. (14) 
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 206. SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ 
paÔiggahitaÑ “yadÈ Œnanda bodhisatto mÈtukucchimhÈ nikkhamati, 
appattova bodhisatto pathaviÑ hoti. CattÈro naÑ devaputtÈ paÔiggahetvÈ 
mÈtu purato Ôhapenti ‘attamanÈ devi hohi, mahesakkho te putto uppanno’ti”. 
Yampi bhante -pa- idaÑpÈhaÑ bhante Bhagavato acchariyaÑ 
abbhutadhammaÑ dhÈremi. (15)  

 SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ 
“yadÈ Œnanda bodhisatto mÈtukucchimhÈ nikkhamati, visadova nikkhamati 
amakkhito udena1 amakkhito semhena amakkhito ruhirena amakkhito 
kenaci asucinÈ, suddho visado2. SeyyathÈpi Œnanda maÓiratanaÑ kÈsike 
vatthe nikkhittaÑ neva maÓiratanaÑ kÈsikaÑ vatthaÑ makkheti, nÈpi 
kÈsikaÑ vatthaÑ maÓiratanaÑ makkheti. TaÑ kissa hetu, ubhinnaÑ 
suddhattÈ. Evameva kho Œnanda yadÈ bodhisatto mÈtukucchimhÈ 
nikkhamati, visadova nikkhamati amakkhito udena amakkhito semhena 
amakkhito ruhirena amakkhito kenaci asucinÈ, suddho visado”ti. Yampi 
bhante -pa- idaÑpÈhaÑ bhante Bhagavato acchariyaÑ abbhutadhammaÑ 
dhÈremi. (16)  

 SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ 
“yadÈ Œnanda bodhisatto mÈtukucchimhÈ nikkhamati, dve udakassa dhÈrÈ 
antalikkhÈ pÈtubhavanti, ekÈ sÊtassa ekÈ uÓhassa. Yena bodhisattassa 
udakakiccaÑ karonti mÈtu cÈ”ti. Yampi bhante -pa- idaÑpÈhaÑ bhante 
Bhagavato acchariyaÑ abbhutadhammaÑ dhÈremi. (17)  
 
 207. SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ 
paÔiggahitaÑ “yampatijÈto Œnanda bodhisatto samehi pÈdehi pathaviyaÑ 
patiÔÔhahitvÈ uttarÈbhimukho sattapadavÊtihÈrena gacchati, setamhi chatte 
anudhÈriyamÈne sabbo ca disÈ viloketi, ÈsabhiÒca vÈcaÑ bhÈsati 
‘aggohamasmi lokassa, jeÔÔhohamasmi lokassa, seÔÔhohamasmi lokassa, 
ayamantimÈ jÈti, natthi dÈni punabbhavo’ti”. Yampi bhante -pa- idaÑpÈhaÑ 
bhante Bhagavato acchariyaÑ abbhutadhammaÑ dhÈremi. (18) 
______________________________________________________________ 
 1. Uddena (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. Visuddho (SyÈ)
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 SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ 
“yadÈ Œnanda bodhisatto mÈtukucchimhÈ nikkhamati, atha sadevake loke 
samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya 
appamÈÓo uÄÈro obhÈso loke pÈtubhavati atikkammeva devÈnaÑ 
devÈnubhÈvaÑ. YÈpi tÈ lokantarikÈ aghÈ asaÑvutÈ andhakÈrÈ 
andhakÈratimisÈ. Yatthapime candimas|riyÈ evaÑmahiddhikÈ 
evaÑmahÈnubhÈvÈ ÈbhÈya nÈnubhonti, tatthapi appamÈÓo uÄÈro obhÈso 
loke pÈtubhavati atikkammeva devÈnaÑ devÈnubhÈvaÑ. Yepi tattha sattÈ 
upapannÈ, tepi tenobhÈsena aÒÒamaÒÒaÑ saÒjÈnanti ‘aÒÒepi kira bho santi 
sattÈ idh|papannÈ’ti. AyaÒca dasasahassÊ lokadhÈtu sa~kampati 
sampakampati sampavedhati, appamÈÓo ca uÄÈro obhÈso loke pÈtubhavati 
atikkammeva devÈnaÑ devÈnubhÈvan”ti. Yampi bhante -pa- idaÑpÈhaÑ 
bhante Bhagavato acchariyaÑ abbhutadhammaÑ dhÈremÊti. (19) 
  
  208. TasmÈtiha tvaÑ Œnanda idampi TathÈgatassa acchariyaÑ 
abbhutadhammaÑ dhÈrehi. IdhÈnanda TathÈgatassa viditÈ vedanÈ uppajjanti, 
viditÈ upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ gacchanti, viditÈ saÒÒÈ uppajjanti -pa- 
viditÈ vitakkÈ uppajjanti, viditÈ upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ gacchanti. 
Idampi kho tvaÑ Œnanda TathÈgatassa acchariyaÑ abbhutadhammaÑ 
dhÈrehÊti. Yampi bhante Bhagavato viditÈ vedanÈ uppajjanti, viditÈ 
upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ gacchanti, viditÈ saÒÒÈ -pa- viditÈ vitakkÈ 
uppajjanti, viditÈ upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ gacchanti. IdaÑpÈhaÑ 
bhante Bhagavato acchariyaÑ abbhutadhammaÑ dhÈremÊti. (20)  

 Idamavoca ÈyasmÈ Œnando. SamanuÒÒo SatthÈ ahosi. AttamanÈ ca te 
bhikkh| Èyasmato Œnandassa bhÈsitaÑ abhinandunti. 

Acchariya-abbhutasuttaÑ niÔÔhitaÑ tatiyaÑ. 
_____ 

4. BÈkulasutta 

 209. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ BÈkulo1 RÈjagahe 
viharati VeÄuvane kalandakanivÈpe. Atha kho Acelakassapo  
______________________________________________________________ 
 1. Bakkulo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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Èyasmato BÈkulassa purÈÓagihisahÈyo yenÈyasmÈ BÈkulo tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ BÈkulena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ 
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
Acelakassapo ÈyasmantaÑ BÈkulaÑ etadavoca–  

 “KÊvaciraÑ pabbajitosi Èvuso BÈkulÈ”ti. AsÊti me Èvuso vassÈni 
pabbajitassÈti. Imehi pana te Èvuso BÈkula asÊtiyÈ vassehi katikkhattuÑ 
methuno dhammo paÔisevitoti. Na kho maÑ Èvuso Kassapa evaÑ 
pucchitabbaÑ “imehi pana te Èvuso BÈkula asÊtiyÈ vassehi katikkhattuÑ 
methuno dhammo paÔisevito”ti. EvaÒca kho maÑ Èvuso Kassapa 
pucchitabbaÑ “imehi pana te Èvuso BÈkula asÊtiyÈ vasseti katikkhattuÑ 
kÈmasaÒÒÈ uppannapubbÈ”ti. (  )1  
 
 210. AsÊti me Èvuso vassÈni pabbajitassa nÈbhijÈnÈmi kÈmasaÒÒaÑ 
uppannapubbaÑ. YaÑpÈyasmÈ BÈkulo asÊtiyÈ vassehi nÈbhijÈnÈti 
kÈmasaÒÒaÑ uppannapubbaÑ, idampi mayaÑ Èyasmato BÈkulassa 
acchariyaÑ abbhutadhammaÑ dhÈrema. (1)  

 AsÊti me Èvuso vassÈni pabbajitassa nÈbhijÈnÈmi byÈpÈdasaÒÒaÑ -pa- 
vihiÑsÈsaÒÒaÑ uppannapubbaÑ. YaÑpÈyasmÈ BÈkulo asÊtiyÈ vassehi 
nÈbhijÈnÈti vihiÑsÈsaÒÒaÑ uppannapubbaÑ, idampi mayaÑ Èyasmato 
BÈkulassa acchariyaÑ abbhutadhammaÑ dhÈrema. (2-3) 

 AsÊti me Èvuso vassÈni pabbajitassa nÈbhijÈnÈmi kÈmavitakkaÑ 
uppannapubbaÑ. YaÑpÈyasmÈ BÈkulo asÊtiyÈ vassehi nÈbhijÈnÈti 
kÈmavitakkaÑ uppannapubbaÑ, idampi mayaÑ Èyasmato BÈkulassa 
acchariyaÑ abbhutadhammaÑ dhÈrema. (4)  

 AsÊti me Èvuso vassÈni pabbajitassa nÈbhijÈnÈmi byÈpÈdavitakkaÑ -pa- 
vihiÑsÈvitakkaÑ uppannapubbaÑ. YaÑpÈyasmÈ BÈkulo asÊtiyÈ  
______________________________________________________________  
 1. (Imehi pana te Èvuso Bakkula asÊtiyÈ vassehi katikkhattuÑ kÈmasaÒÒÈ  
 uppannapubbÈti.) (SÊ, I) 
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vassehi nÈbhijÈnÈti vihiÑsÈvitakkaÑ uppannapubbaÑ, idampi mayaÑ 
Èyasmato BÈkulassa acchariyaÑ abbhutadhammaÑ dhÈrema. (5-6)  
 
 211. AsÊti me Èvuso vassÈni pabbajitassa nÈbhijÈnÈmi gahapaticÊvaraÑ 
sÈditÈ. YaÑpÈyasmÈ BÈkulo asÊtiyÈ vassehi nÈbhijÈnÈti gahapaticÊvaraÑ 
sÈditÈ, idampi mayaÑ Èyasmato BÈkulassa acchariyaÑ abbhutadhammaÑ 
dhÈrema. (7)  

 AsÊti me Èvuso vassÈni pabbajitassa nÈbhijÈnÈmi satthena cÊvaraÑ 
chinditÈ. YaÑpÈyasmÈ BÈkulo asÊtiyÈ vassehi nÈbhijÈnÈti satthena cÊvaraÑ 
chinditÈ -pa- dhÈrema. (8)  

 AsÊti me Èvuso vassÈni pabbajitassa nÈbhijÈnÈmi s|ciyÈ cÊvaraÑ sibbitÈ 
-pa- nÈbhijÈnÈmi rajanena cÊvaraÑ rajitÈ. NÈbhijÈnÈmi kathine1 cÊvaraÑ 
sibbitÈ. NÈbhijÈnÈmi sabrahmacÈrÊnaÑ cÊvarakamme vicÈritÈ2. NÈbhijÈnÈmi 
nimantanaÑ sÈditÈ. NÈbhijÈnÈmi evar|paÑ cittaÑ uppannapubbaÑ “aho 
vata maÑ koci nimanteyyÈ”ti. NÈbhijÈnÈmi antaraghare nisÊditÈ. 
NÈbhijÈnÈmi antaraghare bhuÒjitÈ. NÈbhijÈnÈmi mÈtugÈmassa 
anubyaÒjanaso nimittaÑ gahetÈ. NÈbhijÈnÈmi mÈtugÈmassa dhammaÑ 
desitÈ antamaso catuppadampi gÈthaÑ. NÈbhijÈnÈmi bhikkhunupassayaÑ 
upasa~kamitÈ. NÈbhijÈnÈmi bhikkhuniyÈ dhammaÑ desitÈ. NÈbhijÈnÈmi 
sikkhamÈnÈya dhammaÑ desitÈ. NÈbhijÈnÈmi sÈmaÓeriyÈ dhammaÑ desitÈ. 
NÈbhijÈnÈmi pabbÈjetÈ. NÈbhijÈnÈmi upasampÈdetÈ. NÈbhijÈnÈmi nissayaÑ 
dÈtÈ. NÈbhijÈnÈmi sÈmaÓeraÑ upaÔÔhÈpetÈ. NÈbhijÈnÈmi jantÈghare nhÈyitÈ. 
NÈbhijÈnÈmi cuÓÓena nhÈyitÈ. NÈbhijÈnÈmi sabrahmacÈrÊ gattaparikamme 
vicÈritÈ3. NÈbhijÈnÈmi ÈbÈdhaÑ uppannapubbaÑ antamaso 
gadd|hanamattampi. NÈbhijÈnÈmi bhesajjaÑ upaharitÈ antamaso 
haritakikhaÓÉampi. NÈbhijÈnÈmi apassenakaÑ apassayitÈ. NÈbhijÈnÈmi 
seyyaÑ kappetÈ. YaÑpÈyasmÈ -pa- dhÈrema. (9-33)  

 AsÊti me Èvuso vassÈni pabbajitassa nÈbhijÈnÈmi gÈmantasenÈsane 
vassaÑ upagantÈ. YaÑpÈsmÈ BÈkulo asÊtiyÈ  
______________________________________________________________  
 1. KaÔhine (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. SabrahmacÈrÊ cÊvarakamme byÈpÈritÈ (SÊ, I)  
 3. ByÈpÈritÈ (SÊ, I) 
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vassehi nÈbhijÈnÈti gÈmantasenÈsane vassaÑ upagantÈ, idampi mayaÑ 
Èyasmato BÈkulassa acchariyaÑ abbhutadhammaÑ dhÈrema. (34) 

 SattÈhameva kho ahaÑ Èvuso saraÓo raÔÔhapiÓÉaÑ bhuÒjiÑ, atha 
aÔÔhamiyaÑ aÒÒÈ udapÈdi. YaÑpÈyasmÈ BÈkulo sattÈhameva saraÓo 
raÔÔhapiÓÉaÑ bhuÒji, atha aÔÔhamiyaÑ aÒÒÈ udapÈdi, idampi mayaÑ 
Èyasmato BÈkulassa acchariyaÑ abbhutadhammaÑ dhÈrema. (35)  
 
 212. LabheyyÈhaÑ Èvuso BÈkula imasmiÑ dhammavinaye pabbajjaÑ, 
labheyyaÑ upasampadanti. Alattha kho Acelakassapo imasmiÑ 
dhammavinaye pabbajjaÑ, alattha upasampadaÑ. Acir|pasampanno 
panÈyasmÈ Kassapo eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto 
nacirasseva, yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihÈsi, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti abbhaÒÒÈsi. 
AÒÒataro kho panÈyasmÈ Kassapo arahataÑ ahosi.  

 Atha kho ÈyasmÈ BÈkulo aparena samayena avÈpuraÓaÑ1 ÈdÈya 
vihÈrena vihÈraÑ upasa~kamitvÈ evamÈha “abhikkamathÈyasmanto, 
abhikkamathÈyasmanto, ajja me parinibbÈnaÑ bhavissatÊ”ti. YaÑpÈyasmÈ 
BÈkulo avÈpuraÓaÑ ÈdÈya vihÈrena vihÈraÑ upasa~kamitvÈ evamÈha 
“abhikkamathÈyasmanto, abhikkamathÈyasmanto, ajja me parinibbÈnaÑ 
bhavissatÊ”ti, idampi mayaÑ Èyasmato BÈkulassa acchariyaÑ 
abbhutadhammaÑ dhÈrema. (36)  

 ŒyasmÈ BÈkulo majjhe bhikkhusaÑghassa nisinnakova parinibbÈyi. 
YaÑpÈyasmÈ BÈkulo majjhe bhikkhusaÑghassa nisinnakova parinibbÈyi, 
idampi mayaÑ Èyasmato BÈkulassa acchariyaÑ abbhutadhammaÑ 
dhÈremÈti. (37) 
 

BÈkulasuttaÑ niÔÔhitaÑ catutthaÑ.  
______________________________________________________________ 
 1. ApÈpuraÓaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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5. Dantabh|misutta 

 213. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane kalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena Aciravato 
samaÓuddeso araÒÒakuÔikÈyaÑ viharati. Atha kho Jayaseno rÈjakumÈro 
ja~ghÈvihÈraÑ anuca~kamamÈno anuvicaramÈno yena Aciravato 
samaÓuddeso tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ Aciravatena samaÓuddesena 
saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Jayaseno rÈjakumÈro AciravataÑ 
samaÓuddesaÑ etadavoca– 

 SutaÑ metaÑ bho Aggivessana “idha bhikkhu appamatto ÈtÈpÊ pahitatto 
viharanto phuseyya cittassa ekaggatan”ti. EvametaÑ rÈjakumÈra, evametaÑ 
rÈjakumÈra, idha bhikkhu appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto phuseyya 
cittassa ekaggatanti. SÈdhu me bhavaÑ Aggivessano yathÈsutaÑ 
yathÈpariyattaÑ dhammaÑ deset|ti. Na kho te ahaÑ rÈjakumÈra sakkomi 
yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ desetuÑ, ahaÒca hi te rÈjakumÈra 
yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ deseyyaÑ, tvaÒca me bhÈsitassa 
atthaÑ na ÈjÈneyyÈsi. So mamassa kilamatho sÈ mamassa vihesÈti. Desetu 
me bhavaÑ Aggivessano yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ, 
appevanÈmÈhaÑ bhoto Aggivessanassa bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈneyyanti. 
DeseyyaÑ kho te ahaÑ rÈjakumÈra yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ, 
sace me tvaÑ bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈneyyÈsi, iccetaÑ kusalaÑ. No ce me 
tvaÑ bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈneyyÈsi, yathÈsake tiÔÔheyyÈsi, na maÑ tattha 
uttariÑ paÔipuccheyyÈsÊti. Desetu me bhavaÑ Aggivessano yathÈsutaÑ 
yathÈpariyattaÑ dhammaÑ, sace ahaÑ bhoto Aggivesanassa bhÈsitassa 
atthaÑ ÈjÈnissÈmi1, iccetaÑ kusalaÑ. No ce ahaÑ bhoto Aggivessanassa 
bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈnissÈmi, yathÈsake tiÔÔhissÈmi2, nÈhaÑ tattha 
bhavantaÑ AggivessanaÑ uttariÑ paÔipucchissÈmÊti.  
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 214. Atha kho Aciravato samaÓuddeso Jayasenassa rÈjakumÈrassa 
yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ desesi. EvaÑ vutte Jayaseno 
rÈjakumÈro AciravataÑ samaÓuddesaÑ etadavoca “aÔÔhÈnametaÑ bho 
Aggivessana anavakÈso yaÑ bhikkhu appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto 
phuseyya cittassa ekaggatan”ti. Atha kho Jayaseno rÈjakumÈro Aciravatassa 
samaÓuddesassa aÔÔhÈnataÒca anavakÈsataÒca pavedetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
pakkÈmi.  

 Atha kho Aciravato samaÓuddeso acirapakkante Jayasene rÈjakumÈre 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Aciravato samaÓuddeso 
yÈvatako ahosi Jayasenena rÈjakumÈrena saddhiÑ kathÈsallÈpo, taÑ sabbaÑ 
Bhagavato Èrocesi.  

 EvaÑ vutte BhagavÈ AciravataÑ samaÓuddesaÑ etadavoca–taÑ 
kutettha Aggivessana labbhÈ, yaÑ taÑ nekkhammena ÒÈtabbaÑ 
nekkhammena daÔÔhabbaÑ nekkhammena pattabbaÑ nekkhammena 
sacchikÈtabbaÑ, taÑ vata Jayaseno rÈjakumÈro kÈmamajjhe vasanto kÈme 
paribhuÒjanto kÈmavitakkehi khajjamÈno kÈmapariÄÈhena pariÉayhamÈno 
kÈmapariyesanÈya ussuko1 Òassati vÈ dakkhati vÈ sacchi vÈ karissatÊti netaÑ 
ÔhÈnaÑ vijjati.  
 
 215. SeyyathÈpissu Aggivessana dve hatthidammÈ vÈ assadammÈ vÈ 
godammÈ vÈ sudantÈ suvinÊtÈ, dve hatthidammÈ vÈ assadammÈ vÈ godammÈ 
vÈ adantÈ avinÊtÈ. TaÑ kiÑ maÒÒasi Aggivessana, ye te dve hatthidammÈ vÈ 
assadammÈvÈ godammÈ vÈ sudantÈ suvinÊtÈ, api nu te dantÈva 
dantakÈraÓaÑ gaccheyyuÑ, dantÈva dantabh|miÑ sampÈpuÓeyyunti. EvaÑ 
bhante. Ye pana te dve hatthidammÈ vÈ assadammÈ vÈ godammÈ vÈ adantÈ 
avinÊtÈ, api nu te adantÈva dantakÈraÓaÑ gaccheyyuÑ, adantÈva 
dantabh|miÑ sampÈpuÓeyyuÑ. SeyyathÈpi te dve hatthidammÈ vÈ 
assadammÈ vÈ godammÈ vÈ sudantÈ suvinÊtÈti. No hetaÑ bhante. Evameva 
kho Aggivessana yaÑ taÑ nekkhammena ÒÈtabbaÑ nekkhammena 
daÔÔhabbaÑ nekkhammena pattabbaÑ nekkhammena sacchikÈtabbaÑ, taÑ 
vata Jayaseno rÈjakumÈro kÈmamajjhe vasanto 
______________________________________________________________ 
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kÈme paribhuÒjanto kÈmavitakkehi khajjamÈno kÈmapariÄÈhena 
pariÉayhamÈno kÈmapariyesanÈya ussuko Òassati vÈ dakkhati vÈ sacchi vÈ 
karissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.  
 
 216. SeyyathÈpi Aggivessana gÈmassa vÈ nigamassa vÈ avid|re 
mahÈpabbato, tamenaÑ dve sahÈyakÈ tamhÈ gÈmÈ vÈ nigamÈ vÈ 
nikkhamitvÈ hatthavila~ghakena yena so pabbato tenupasa~kameyyuÑ, 
upasa~kamitvÈ eko sahÈyako heÔÔhÈ pabbatapÈde tiÔÔheyya, eko sahÈyako 
uparipabbataÑ Èroheyya, tamenaÑ heÔÔhÈ pabbatapÈde Ôhito sahÈyako 
uparipabbate ÔhitaÑ sahÈyakaÑ evaÑ vadeyya “yaÑ samma kiÑ tvaÑ 
passasi uparipabbate Ôhito”ti. So evaÑ vadeyya “passÈmi kho ahaÑ samma 
uparipabbate Ôhito ÈrÈmarÈmaÓeyyakaÑ vanarÈmaÓeyyakaÑ 
bh|mirÈmaÓeyyakaÑ pokkharaÓÊrÈmaÓeyyakan”ti.  

 So evaÑ vadeyya “aÔÔhÈnaÑ kho etaÑ samma anavakÈso, yaÑ tvaÑ 
uparipabbate Ôhito passeyyÈsi ÈrÈmarÈmaÓeyyakaÑ vanarÈmaÓeyyakaÑ 
bh|mirÈmaÓeyyakaÑ pokkharaÓÊrÈmaÓeyyakan”ti. TamenaÑ uparipabbate 
Ôhito sahÈyako heÔÔhimapabbatapÈdaÑ orohitvÈ taÑ sahÈyakaÑ bÈhÈyaÑ 
gahetvÈ uparipabbataÑ ÈropetvÈ muhuttaÑ assÈsetvÈ evaÑ vadeyya “yaÑ 
samma kiÑ tvaÑ passasi uparipabbate Ôhito”ti. So evaÑ vadeyya “passÈmi 
kho ahaÑ samma uparipabbate Ôhito ÈrÈmarÈmaÓeyyakaÑ 
vanarÈmaÓeyyakaÑ bh|mirÈmaÓeyyakaÑ pokkharaÓÊrÈmaÓeyyakan”ti.  

 So evaÑ vadeyya “idÈneva kho te samma bhÈsitaÑ mayaÑ evaÑ 
ÈjÈnÈma, aÔÔhÈnaÑ kho etaÑ samma anavakÈso, yaÑ tvaÑ uparipabbate 
Ôhito passeyyÈsi ÈrÈmarÈmaÓeyyakaÑ vanarÈmaÓeyyakaÑ 
bh|mirÈmaÓeyyakaÑ pokkharaÓÊrÈmaÓeyyakan”ti. IdÈneva ca pana te 
bhÈsitaÑ mayaÑ evaÑ ÈjÈnÈma “passÈmi kho ahaÑ samma uparipabbate 
Ôhito ÈrÈmarÈmaÓeyyakaÑ vanarÈmaÓeyyakaÑ bh|mirÈmaÓeyyakaÑ 
pokkharaÓÊrÈmaÓeyyakan”ti. So evaÑ vadeyya “tathÈ hi panÈhaÑ samma 
iminÈ mahatÈ pabbatena Èvuto1 daÔÔheyyaÑ nÈddasan”ti. 
______________________________________________________________  
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 Ato mahantatarena Aggivessana avijjÈkhandhena Jayaseno rÈjakumÈro 
Èvuto nivuto1 ophuÔo2 pariyonaddho, so vata yaÑ taÑ nekkhammena 
ÒÈtabbaÑ nekkhammena daÔÔhabbaÑ nekkhammena pattabbaÑ 
nekkhammena sacchikÈtabbaÑ, taÑ vata Jayaseno rÈjakumÈro kÈmamajjhe 
vasanto kÈme paribhuÒjanto kÈmavitakkehi khajjamÈno kÈmapariÄÈhena 
pariÉayhamÈno kÈmapariyesanÈya ussuko Òassati vÈ dakkhati vÈ sacchi vÈ 
karissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. Sace kho taÑ Aggivessana Jayasenassa 
rÈjakumÈrassa imÈ dve upamÈ paÔibhÈyeyyuÑ3, anacchariyaÑ te Jayaseno 
rÈjakumÈro pasÊdeyya, pasanno ca te pasannÈkÈraÑ kareyyÈti, kuto pana 
maÑ bhante Jayasenassa rÈjakumÈrassa imÈ dve upamÈ paÔibhÈyissanti4 
anacchariyÈ pubbe assutapubbÈ seyyathÈpi Bhagavantanti.  
 
 217. SeyyathÈpi Aggivessana rÈjÈ khattiyo muddhÈvasitto nÈgavanikaÑ 
Èmanteti “ehi tvaÑ samma nÈgavanika raÒÒo nÈgaÑ abhiruhitvÈ nÈgavanaÑ 
pavisitvÈ ÈraÒÒakaÑ nÈgaÑ atipassitvÈ raÒÒo nÈgassa gÊvÈyaÑ 
upanibandhÈhÊ”ti. “EvaÑ devÈ”ti kho Aggivessana nÈgavaniko raÒÒo 
khattiyassa muddhÈvasittassa paÔissutvÈ raÒÒo nÈgaÑ abhiruhitvÈ 
nÈgavanaÑ pavisitvÈ ÈraÒÒakaÑ nÈgaÑ atipassitvÈ raÒÒo nÈgassa gÊvÈyaÑ 
upanibandhati, tamenaÑ raÒÒo nÈgo abbhokÈsaÑ nÊharati. EttÈvatÈ kho 
Aggivessana ÈraÒÒako nÈgo abbhokÈsaÑ gato hoti. EtthagedhÈ5 hi 
Aggivessana ÈraÒÒakÈ nÈgÈ yadidaÑ nÈgavanaÑ. TamenaÑ nÈgavaniko 
raÒÒo khattiyassa muddhÈvasittassa Èrocesi “abbhokÈsagato kho6 deva 
ÈraÒÒako nÈgo”ti. Atha kho Aggivessana tamenaÑ rÈjÈ khattiyo 
muddhÈvasitto hatthidamakaÑ Èmantesi “ehi tvaÑ samma hatthidamaka 
ÈraÒÒakaÑ nÈgaÑ damayÈhi, ÈraÒÒakÈnaÒceva sÊlÈnaÑ abhinimmadanÈya 
ÈraÒÒakÈnaÒceva sarasa~kappÈnaÑ abhinimmadanÈya ÈraÒÒakÈnaÒceva 
darathakilamathapariÄÈhÈnaÑ abhinimmadanÈya gÈmante abhiramÈpanÈya 
manussakantesu sÊlesu samÈdapanÈyÈ”ti7.  
______________________________________________________________  
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 “EvaÑ devÈ”ti kho Aggivessana hatthidamako raÒÒo khattiyassa 
muddhÈvasittassa paÔissutvÈ mahantaÑ thambhaÑ pathaviyaÑ nikhaÓitvÈ 
ÈraÒÒakassa nÈgassa gÊvÈyaÑ upanibandhati ÈraÒÒakÈnaÒceva sÊlÈnaÑ 
abhinimmadanÈya ÈraÒÒakÈnaÒceva sarasa~kappÈnaÑ abhinimmadanÈya 
ÈraÒÒakÈnaÒceva darathakilamathapariÄÈhÈnaÑ abhinimmadanÈya gÈmante 
abhiramÈpanÈya manussakantesu sÊlesu samÈdapanÈya. TamenaÑ 
hatthidamako yÈ sÈ vÈcÈ nelÈ kaÓÓasukhÈ pemanÊyÈ hadaya~gamÈ porÊ 
bahujanakantÈ bahujanamanÈpÈ, tathÈr|pÈhi vÈcÈhi samudÈcarati. Yato kho 
Aggivessana ÈraÒÒako nÈgo hatthidamakassa yÈ sÈ vÈcÈ nelÈ kaÓÓasukhÈ 
pemanÊyÈ hadaya~gamÈ porÊ bahujanakantÈ bahujanamanÈpÈ, tathÈr|pÈhi 
vÈcÈhi samudÈcariyamÈno suss|sati, sotaÑ odahati, aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhÈpeti. 
TamenaÑ hatthidamako uttari tiÓaghÈsodakaÑ anuppavecchati. 

 Yato kho Aggivessana ÈraÒÒako nÈgo hatthidamakassa tiÓaghÈsodakaÑ 
paÔiggaÓhÈti, tatra hatthidamakassa evaÑ hoti “jÊvissati kho1 dÈni ÈraÒÒako2 
nÈgo”ti. TamenaÑ hatthidamako uttari kÈraÓaÑ kÈreti “Èdiya bho nikkhipa 
bho”ti. Yato kho Aggivessana ÈraÒÒako nÈgo hatthidamakassa 
ÈdÈnanikkhepe vacanakaro hoti ovÈdappaÔikaro, tamenaÑ hatthidamako 
uttari kÈraÓaÑ kÈreti “abhikkama bho paÔikkama bho”ti. Yato kho 
Aggivessana ÈraÒÒako nÈgo hatthidamakassa 
abhikkamapaÔikkamavacanakaro hoti ovÈdappaÔikaro, tamenaÑ 
hatthidamako uttari kÈraÓaÑ kÈreti “uÔÔhaha bho nisÊda bho”ti. Yato kho 
Aggivessana ÈraÒÒako nÈgo hatthidamakassa uÔÔhÈnanisajjÈya vacanakaro 
hoti ovÈdappaÔikaro, tamenaÑ hatthidamako uttari ÈneÒjaÑ nÈma kÈraÓaÑ 
kÈreti, mahantassa phalakaÑ soÓÉÈya upanibandhati. Tomarahattho ca 
puriso uparigÊvÈya nisinno hoti. Samantato ca tomarahatthÈ purisÈ 
parivÈretvÈ ÔhitÈ honti. Hatthidamako ca dÊghatomarayaÔÔhiÑ gahetvÈ purato 
Ôhito hoti. So ÈneÒjaÑ kÈraÓaÑ kÈriyamÈno neva purime pÈde copeti, na 
pacchime pÈde copeti, na purimakÈyaÑ copeti, na pacchimakÈyaÑ copeti, 
na sÊsaÑ copeti, na kaÓÓe copeti, na dante  
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copeti, na na~guÔÔhaÑ copeti, na soÓÉaÑ copeti. So hoti ÈraÒÒako nÈgo 
khamo sattippahÈrÈnaÑ asippahÈrÈnaÑ usuppahÈrÈnaÑ 
sarapattappahÈrÈnaÑ1 bheripaÓavavaÑsasa~khaÉiÓÉimaninnÈdasaddÈnaÑ2 
sabbava~kadosanihitaninnÊtakasÈvo rÈjÈraho rÈjabhoggo raÒÒo a~ganteva 
sa~khaÑ gacchati. 
 
 218. Evameva kho Aggivessana idha 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 saddhÑ paÔilabhati, 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 
bhogakkhandhaÑ pahÈya appaÑ vÈ ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya mahantaÑ vÈ 
ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati. EttÈvatÈ kho Aggivessana ariyasÈvako 
abbhokÈsagato hoti. EtthagedhÈ hi Aggivessana devamanussÈ yadidaÑ 
paÒca kÈmaguÓÈ, tamenaÑ TathÈgato uttariÑ vineti “ehi tvaÑ bhikkhu 
sÊlavÈ hoti, pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharÈhi ÈcÈragocarasampanno, 
aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhassu sikkhÈpades|”ti.  

 Yato kho Aggivessana ariyasÈvako sÊlavÈ hoti, 
pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati ÈcÈragocarasampanno, aÓumattesu 
______________________________________________________________ 
 1. ParasatthappahÈrÈnaÑ (SÊ), parasattuppahÈrÈnaÑ (SyÈ, KaÑ, I)   
 2. BheripaÓavasa~kha tiÓavaninnÈdasaddÈnaÑ (I) 

 



 5. Dantabh|misutta (125) 175
  

vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. TamenaÑ TathÈgato 
uttariÑ vineti “ehi tvaÑ bhikkhu indriyesu guttadvÈro hoti, cakkhunÈ r|paÑ 
disvÈ mÈ nimittaggÈhÊ -pa-. (YathÈ GaÓakamoggallÈnasuttante, evaÑ 
vitthÈretabbÈni.) 
 
 219. So ime paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya 
dubbalÊkaraÓe kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya 
loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa- citte. Dhammesu dhammÈnupassÊ 
viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. 
SeyyathÈpi Aggivessana hatthidamako mahantaÑ thambhaÑ pathaviyaÑ 
nikhaÓitvÈ ÈraÒÒakassa nÈgassa gÊvÈyaÑ upanibandhati, ÈraÒÒakÈnaÒceva 
sÊlÈnaÑ abhinimmadanÈya ÈraÒÒakÈnaÒceva sarasa~kappÈnaÑ 
abhinimmadanÈya ÈraÒÒakÈnaÒceva darathakilamathapariÄÈhÈnaÑ 
abhinimmadanÈya gÈmante abhiramÈpanÈya manussakantesu sÊlesu 
samÈdapanÈya. Evameva kho Aggivessana ariyasÈvakassa ime cattÈro 
satipaÔÔhÈnÈ cetaso upanibandhanÈ honti gehasitÈnaÒceva sÊlÈnaÑ 
abhinimmadanÈya gehasitÈnaÒceva sarasa~kappÈnaÑ abhinimmadanÈya 
gehasitÈnaÒceva darathakilamathapariÄÈhÈnaÑ abhinimmadanÈya ÒÈyassa 
adhigamÈya nibbÈnassa sacchikiriyÈya.  
 
 220. TamenaÑ TathÈgato uttariÑ vineti “ehi tvaÑ bhikkhu kÈye 
kÈyÈnupassÊ viharÈhi, mÈ ca kÈm|pasaÑhitaÑ vitakkaÑ vitakkesi. 
VedanÈsu. Citte. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharÈhi, mÈ ca 
kÈm|pasaÑhitaÑ vitakkaÑ vitakkesÊ”ti.  

 So vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso 
ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ. 
TatiyaÑ jhÈnaÑ. CatutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. So evaÑ samÈhite 
citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese mudubh|te 
kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓÈya cittaÑ 
abhininnÈmeti, so anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. SeyyathidaÑ, 
ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ 
pubbenivÈsaÑ anussarati. 
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 221. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe 
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte sattÈnaÑ 
cut|papÈtaÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmeti, so dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate -pa- yathÈkamm|page satte pajÈnÈti.  

 So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese 
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ khayaÒÈÓÈya cittaÑ 
abhininnÈmeti, so idaÑ dukkhanti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ 
dukkhasamudayoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ dukkhanirodhoti 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈti yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti, ime ÈsavÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ Èsavasamudayoti 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ Èsavanirodhoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ 
ÈsavanirodhagÈminÊ paÔipadÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Tassa evaÑ jÈnato 
evaÑ passato kÈmÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, bhavÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, 
avijjÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”Iti ÒÈÓaÑ hoti 
“khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti 
pajÈnÈti. 

 So hoti bhikkhu khamo sÊtassa uÓhassa jighacchÈya pipÈsÈya 
ÉaÑsamakasavÈtÈtapasarÊsapasamphassÈnaÑ duruttÈnaÑ durÈgatÈnaÑ 
vacanapathÈnaÑ uppannÈnaÑ sÈrÊrikÈnaÑ vedanÈnaÑ dukkhÈnaÑ tibbÈnaÑ 
kharÈnaÑ kaÔukÈnaÑ asÈtÈnaÑ amanÈpÈnaÑ pÈÓaharÈnaÑ adhivÈsakajÈtiko 
hoti sabbarÈgadosamohanihitaninnÊtakasÈvo Èhuneyyo pÈhuneyyo 
dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa.  
 
 222. Mahallako cepi Aggivessana raÒÒo nÈgo adanto avinÊto kÈlaÑ 
karoti, adantamaraÓaÑ1 mahallako raÒÒo nÈgo kÈla~katotveva sa~khaÑ 
gacchati. Majjhimo cepi aggivessana raÒÒo nÈgo. Daharo cepi aggivessana 
raÒÒo nÈgo adanto avinÊto  
______________________________________________________________  
 1. AdantaÑ maraÓaÑ (Ka)
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kÈlaÑ karoti, adantamaraÓaÑ daharo raÒÒo nÈgo kÈla~katotveva sa~khaÑ 
gacchati. Evameva kho aggivessana thero cepi bhikkhu akhÊÓÈsavo kÈlaÑ 
karoti, adantamaraÓaÑ thero bhikkhu kÈla~katotveva sa~khaÑ gacchati. 
Majjhimo cepi aggivessana bhikkhu. Navo cepi aggivessana bhikkhu 
akhÊÓÈsavo kÈlaÑ karoti, adantamaraÓaÑ navo bhikkhu kÈla~katotveva 
sa~khaÑ gacchati.  

 Mahallako cepi Aggivessana raÒÒo nÈgo sudanto suvinÊto kÈlaÑ karoti, 
dantamaraÓaÑ mahallako raÒÒo nÈgo kÈla~katotveva sa~khaÑ gacchati. 
Majjhimo cepi aggivessana raÒÒo nÈgo. Daharo cepi aggivessana raÒÒo 
nÈgo sudanto suvinÊto kÈlaÑ karoti, dantamaraÓaÑ daharo raÒÒo nÈgo 
kÈla~katotveva sa~khaÑ gacchati. Evameva kho aggivessana thero cepi 
bhikkhu khÊÓÈsavo kÈlaÑ karoti, dantamaraÓaÑ thero bhikkhu 
kÈla~katotveva sa~khaÑ gacchati. Majjhimo cepi aggivessana bhikkhu. 
Navo cepi aggivessana bhikkhu khÊÓÈsavo kÈlaÑ karoti, dantamaraÓaÑ 
navo bhikkhu kÈla~katotveva sa~khaÑ gacchatÊti.  

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano Aciravato samaÓuddeso Bhagavato 
bhÈsitaÑ abhinandÊti. 
 

Dantabh|misuttaÑ niÔÔhitaÑ paÒcamaÑ.  
_____ 

 
6. Bh|mijasutta  

 223. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane kalandakanivÈpe. Atha kho ÈyasmÈ Bh|mijo pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena Jayasenassa rÈjakumÈrassa nivesanaÑ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. Atha kho Jayaseno 
rÈjakumÈro yenÈyasmÈ Bh|mijo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ 
Bh|mijena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Jayaseno rÈjakumÈro 
ÈyasmantaÑ Bh|mijaÑ etadavoca “santi bho Bh|mija eke 
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samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino ‘ÈsaÒcepi karitvÈ 
brahmacariyaÑ caranti, abhabbÈ1 phalassa adhigamÈya. AnÈsaÒcepi karitvÈ 
brahmacariyaÑ carinti, abhabbÈ phalassa adhigamÈya. ŒsaÒca anÈsaÒcepi2 
karitvÈ brahmacariyaÑ caranti, abhabbÈ phalassa adhigamÈya. NevÈsaÑ 
nÈnÈsaÒcepi karitvÈ brahmacariyaÑ caranti, abhabbÈ phalassa 
adhigamÈyÈ’ti. Idha bhoto Bh|mijassa SatthÈ kiÑ vÈdÊ3 kimakkhÈyÊ”ti. Na 
kho metaÑ rÈjakumÈra Bhagavato sammukhÈ sutaÑ, sammukhÈ 
paÔiggahitaÑ. ®hÈnaÒca kho etaÑ vijjati, yaÑ BhagavÈ evaÑ byÈkareyya 
“ÈsaÒcepi karitvÈ ayoniso brahmacariyaÑ caranti, abhabbÈ phalassa 
adhigamÈya. AnÈsaÒcepi karitvÈ ayoniso brahmacariyaÑ caranti, abhabbÈ 
phalassa adhigamÈya. ŒsaÒca anÈsaÒcepi karitvÈ ayoniso brahmacariyaÑ 
caranti, abhabbÈ phalassa adhigamÈya. NevÈsaÑ nÈnÈsaÒcepi karitvÈ 
ayoniso brahmacariyaÑ caranti, abhabbÈ phalassa adhigamÈya. ŒsaÒcepi 
karitvÈ yoniso brahmacariyaÑ carinti, bhabbÈ phalassa adhigamÈya. 
AnÈsaÒcepi karitvÈ yoniso brahmacariyaÑ caranti, bhabbÈ phalassa 
adhigamÈya. ŒsaÒca anÈsaÒcepi karitvÈ yoniso brahmacariyaÑ carinti, 
bhabbÈ phalassa adhigamÈya. NevÈsaÑ nÈnÈsaÒcepi karitvÈ yoniso 
brahmacariyaÑ caranti, bhabbÈ phalassa adhigamÈyÈ”ti. Na kho me taÑ 
rÈjakumÈra Bhagavato sammukhÈ sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ. 
®hÈnaÒca kho etaÑ vijjati, yaÑ BhagavÈ evaÑ byÈkareyyÈti. Sace kho 
bhoto Bh|mijassa SatthÈ evaÑvÈdÊ4 evamakkhÈyÊ, addhÈ bhoto Bh|mijassa 
SatthÈ sabbesaÑyeva puthusamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ muddhÈnaÑ5 maÒÒe 
Èhacca tiÔÔhatÊti. Atha kho Jayaseno rÈjakumÈro ÈyasmantaÑ Bh|mijaÑ 
sakeneva thÈlipÈkena parivisi.  
 
 224. Atha kho ÈyasmÈ Bh|mijo pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Bh|mijo BhagavantaÑ 
etadavoca–idhÈhaÑ bhante pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya yena Jayasenassa rÈjakumÈrassa nivesanaÑ 
tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ  
______________________________________________________________  
 1. Carati, abhabbo (SÊ, I) evamuparipi ekavacaneneva dissati.   
 2. ŒsaÒca anÈsaÒca cepi (®Ôha) 3. KiÑ vÈdÊ kiÑdiÔÔhÊ (SyÈ, KaÑ, Ka)  
 4. EvaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhÊ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
 5. BuddhÈnaÑ (Ka) muddhÈnantimuddhaÑ, matthakanti attho. 
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paÒÒatte Èsane nisÊdiÑ. Atha kho bhante Jayaseno rÈjakumÈro yenÈhaÑ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ mayÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ 
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vitisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
bhante Jayaseno rÈjakumÈro maÑ etadavoca “santi bho Bh|mija eke 
samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino ‘ÈsaÒcepi karitvÈ 
brahmacariyaÑ caranti, abhabbÈ phalassa adhigamÈya. AnÈsaÒcepi karitvÈ 
-pa-. ŒsaÒca anÈsaÒcepi karitvÈ brahmacariyaÑ caranti, abhabbÈ phalassa 
adhigamÈya. NevÈsaÑ nÈnÈsaÒcepi karitvÈ brahmacariyaÑ caranti, abhabbÈ 
phalassa adhigamÈyÈ’ti. Idha bhoto Bh|mijassa SatthÈ kiÑvÈdÊ 
kimakkhÈyÊ”ti. EvaÑ vutte ahaÑ bhante JayasenaÑ rÈjakumÈraÑ 
etadavocaÑ “na kho me taÑ rÈjakumÈra Bhagavato sammukhÈ sutaÑ, 
sammukhÈ paÔiggahitaÑ. ®hÈnaÒca kho etaÑ vijjati, yaÑ BhagavÈ evaÑ 
byÈkareyya ‘ÈsaÒcepi karitvÈ ayoniso brahmacariyaÑ caranti, abhabbÈ 
phalassa adhigamÈya. AnÈsaÒcepi karitvÈ ayoniso brahmacariyaÑ caranti, 
abhabbÈ phalassa adhigamÈya. ŒsaÒca anÈsaÒcepi karitvÈ ayoniso 
brahmacariyaÑ caranti, abhabbÈ phalassa adhigamÈya. NevÈsaÑ 
nÈnÈsaÒcepi karitvÈ ayoniso brahmacariyaÑ caranti, abhabbÈ phalassa 
adhigamÈya. ŒsaÒcepi karitvÈ yoniso brahmacariyaÑ caranti, bhabbÈ 
phalassa adhigamÈya. AnÈsaÒcepi karitvÈ -pa-. ŒsaÒca anÈsaÒcepi karitvÈ 
-pa-. NevÈsaÑ nÈnÈsaÒcepi karitvÈ yoniso brahmacariyaÑ caranti, bhabbÈ 
phalassa adhigamÈyÈ’ti, na kho me taÑ rÈjakumÈra Bhagavato sammukhÈ 
sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ. ®hÈnaÒca kho etaÑ vijjati, yaÑ BhagavÈ 
evaÑ byÈkareyyÈti. Sace bhoto Bh|mijassa SatthÈ evaÑvÈdÊ evamakkhÈyÊ, 
addhÈ bhoto Bh|mijassa SatthÈ sabbesaÑyeva puthusamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ 
muddhÈnaÑ maÒÒe Èhacca tiÔÔhatÊ”ti. KaccÈhaÑ bhante evaÑ puÔÔho evaÑ 
byÈkaramÈno vuttavÈdÊ ceva Bhagavato homi, na ca BhagavantaÑ abh|tena 
abbhÈcikkhÈmi, dhammassa cÈnudhammaÑ byÈkaromi, na ca koci 
sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ ÈgacchatÊti. 

 Taggha tvaÑ Bh|mija evaÑ puÔÔho evaÑ byÈkaramÈno vuttavÈdÊ ceva 
me hosi, na ca maÑ abh|tena abbhÈcikkhasi, dhammassa cÈnudhammaÑ 
byÈkarosi, na ca koci sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ 
Ègacchati. Ye hi keci Bh|mija samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ micchÈdiÔÔhino 
micchÈsa~kappÈ micchÈvÈcÈ 
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micchÈkammantÈ micchÈ-ÈjÊvÈ micchÈvÈyÈmÈ micchÈsatÊ 
micchÈsamÈdhino, te ÈsaÒcepi karitvÈ brahmacariyaÑ caranti, abhabbÈ 
phalassa adhigamÈya. AnÈsaÒcepi karitvÈ brahmacariyaÑ caranti, abhabbÈ 
phalassa adhigamÈya. ŒsaÒca anÈsaÒcepi karitvÈ brahmacariyaÑ caranti, 
abhabbÈ phalassa adhigamÈya. NevÈsaÑ nÈnÈsaÒcepi karitvÈ 
brahmacariyaÑ caranti, abhabbÈ phalassa adhigamÈya. TaÑ kissa hetu, 
ayoni hesÈ Bh|mija phalassa adhigamÈya.  
 
 225. SeyyathÈpi Bh|mija puriso telatthiko telagavesÊ telapariyesanaÑ 
caramÈno vÈlikaÑ doÓiyÈ ÈkiritvÈ udakena paripphosakaÑ paripphosakaÑ 
pÊÄeyya, ÈsaÒcepi karitvÈ vÈlikaÑ doÓiyÈ ÈkiritvÈ udakena paripphosakaÑ 
papphosakaÑ pÊÄeyya, abhabbo telassa adhigamÈya. AnÈsaÒcepi karitvÈ 
vÈlikaÑ doÓiyÈ ÈkiritvÈ udakena paripphosakaÑ paripphosakaÑ pÊÄeyya, 
abhabbo telassa adhigamÈya. ŒsaÒca anÈsaÒcepo karitvÈ vÈlikaÑ doÓiyÈ 
ÈkiritvÈ udakena paripphosakaÑ paripphosakaÑ pÊÄeyya, abhabbo telassa 
adhigamÈya. NevÈsaÑ nÈnÈsaÒcepi karitvÈ vÈlikaÑ doÓiyÈ ÈkiritvÈ udakena 
paripphosakaÑ paripphosakaÑ pÊÄeyya, abhabbo telassa adhigamÈya. TaÑ 
kissa hetu, ayoni hesÈ Bh|mija telassa adhigamÈya. Evameva kho Bh|mija 
ye hi keci samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ micchÈdiÔÔhino micchÈsa~kappÈ 
micchÈvÈcÈ micchÈkammantÈ micchÈ-ÈjÊvÈ micchÈvÈyÈmÈ micchÈsatÊ 
micchÈsamÈdhino, te ÈsaÒcepi karitvÈ brahmacariyaÑ caranti, abhabbÈ 
phalassa adhigamÈya. AnÈsaÒcepi karitvÈ brahmacariyaÑ caranti, abhabbÈ 
phalassa adhigamÈya. ŒsaÒca anÈsaÒcepi karitvÈ brahmacariyaÑ caranti, 
abhabbÈ phalassa adhigamÈya. NevÈsaÑ nÈnÈsaÒcepi karitvÈ 
brahmacariyaÑ caranti, abhabbÈ phalassa adhigamÈya. TaÑ kissa hetu, 
ayoni hesÈ Bh|mija phalassa adhigamÈya. 

 SeyyathÈpi Bh|mija puriso khÊratthiko khÊragavesÊ khÊrapariyesanaÑ 
caramÈno gÈviÑ taruÓavacchaÑ visÈÓato ÈviÒcheyya1, ÈsaÒcepi karitvÈ 
gÈviÑ taruÓavacchaÑ visÈÓato ÈviÒchayya, abhabbo khÊrassa adhigamÈya. 
AnÈsaÒcepi karitvÈ -pa-. ŒsaÒca anÈsaÒcepi karitvÈ -pa-. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒviÒjeyya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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nevÈsaÑ nÈnÈsaÒcepi karitvÈ gÈviÑ taruÓavacchaÑ visÈÓato ÈviÒcheyya, 
abhabbo khÊrassa adhigamÈya. TaÑ kissa hetu, ayoni hesÈ Bh|mija khÊrassa 
adhigamÈya. Evameva kho Bh|mija ye hi keci samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
micchÈdiÔÔhino -pa- micchÈsamÈdhino. Te ÈsaÒcepi karitvÈ brahmacariyaÑ 
caranti, abhabbÈ phalassa adhigamÈya. AnÈsaÒcepi karitvÈ -pa-. ŒsaÒca 
anÈsaÒcepi karitvÈ -pa-. NevÈsaÑ nÈnÈsaÒcepi karitvÈ brahmacariyaÑ 
caranti, abhabbÈ phalassa adhigamÈya. TaÑ kissa hetu, ayoni hesÈ Bh|mija 
phalassa adhigamÈya.  
 
 226. SeyyathÈpi Bh|mija puriso navanÊtatthiko navanÊtagavesÊ 
navanÊtapariyesanaÑ caramÈno udakaÑ kalase ÈsiÒcitvÈ matthena1 
ÈviÒcheyya, ÈsaÒcepi karitvÈ udakaÑ kalase ÈsiÒcitvÈ matthena ÈviÒcheyya, 
abhabbo navanÊtassa adhigamÈya. ŒnÈsaÒcepi karitvÈ -pa-. ŒsaÒca 
anÈsaÒcepi karitvÈ -pa-. NevÈsaÑ nÈnÈsaÒcepi karitvÈ udakaÑ kalase 
ÈsiÒcitvÈ matthena ÈviÒcheyya, abhabbo navanÊtassa adhigamÈya. TaÑ kissa 
hetu, ayoni hesÈ Bh|mija navanÊtassa adhigamÈya. Evameva kho Bh|mija 
ye hi keci samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ micchÈdiÔÔhino -pa- micchÈsamÈdhino. 
Te ÈsaÒcepi karitvÈ brahmacariyaÑ caranti, abhabbÈ phalassa adhigamÈya. 
AnÈsaÒcepi karitvÈ -pa-. ŒsaÒca anÈsaÒcepi karitvÈ -pa-. NevÈsaÑ 
nÈnÈsaÒcepi karitvÈ brahmacariyaÑ caranti, abhabbÈ phalassa adhigamÈya. 
TaÑ kissa hetu, ayoni hesÈ Bh|mija phalassa adhigamÈya.  

 SeyyathÈpi Bh|mija puriso aggitthiko2 aggigavesÊ aggipariyesanaÑ 
caramÈno allaÑ kaÔÔhaÑ sasnehaÑ uttarÈraÓiÑ ÈdÈya abhimantheyya3, 
ÈsaÒcepi karitvÈ allaÑ kaÔÔhaÑ sasnehaÑ uttarÈraÓiÑ ÈdÈya abhimantheyya, 
abhabbo aggissa adhigamÈya. AnÈsaÒcepi karitvÈ -pa-. ŒsaÒca anÈsaÒcepi 
karitvÈ -pa-. NevÈsaÑ nÈnÈsaÒcepi karitvÈ allaÑ kaÔÔhaÑ sasnehaÑ 
uttarÈraÓiÑ ÈdÈya abhimantheyya, abhabbo aggissa adhigamÈya. TaÑ kissa 
hetu, ayoni hesÈ Bh|mija aggissa adhigamÈya. Evameva kho Bh|mija ye hi 
keci samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ 
______________________________________________________________  
 1. Manthena (SÊ), mattena (Ka) 2. Aggatthiko (SÊ)   
 3. Abhimattheyya (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
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vÈ micchÈdiÔÔhino -pa- micchÈsamÈdhino. Te ÈsaÒcepi karitvÈ 
brahmacariyaÑ caranti, abhabbÈ phalassa adhigamÈya. AnÈsaÒcepi karitvÈ 
-pa-. ŒsaÒca anÈsaÒcepi karitvÈ -pa-. NevÈsaÑ nÈnÈsaÒcepi karitvÈ 
brahmacariyaÑ caranti, abhabbÈ phalassa adhigamÈya. TaÑ kissa hetu, 
ayoni hesÈ Bh|mija phalassa adhigamÈya. Ye hi keci Bh|mija samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ sammÈdiÔÔhino sammÈsa~kappÈ sammÈvÈcÈ sammÈkammantÈ 
sammÈ-ÈjÊvÈ sammÈvÈyÈmÈ sammÈsatÊ sammÈsamÈdhino, te ÈsaÒcepi 
karitvÈ brahmacariyaÑ caranti, bhabbÈ phalassa adhigamÈya. AnÈsaÒcepi 
karitvÈ brahmacariyaÑ caranti, bhabbÈ phalassa adhigamÈya. ŒsaÒca 
anÈsaÒcepi karitvÈ brahmacariyaÑ caranti, bhabbÈ phalassa adhigamÈya. 
NevÈsaÑ nÈnÈsaÒcepi karitvÈ brahmacariyaÑ caranti, bhabbÈ phalassa 
adhigamÈya. TaÑ kissa hetu, yoni hesÈ Bh|mija phalassa adhigamÈya.  
 
 227. SeyyathÈpi Bh|mija puriso telatthiko telagavesÊ telapariyesanaÑ 
caramÈno tilapiÔÔhaÑ doÓiyÈ ÈkiritvÈ udakena paripphosakaÑ 
paripphosakaÑ pÊÄeyya, ÈsaÒcepi karitvÈ tilapiÔÔhaÑ doÓiyÈ ÈkiritvÈ udakena 
paripphosakaÑ paripphosakaÑ pÊÄeyya, bhabbo telassa adhigamÈya. 
AnÈsaÒcepi karitvÈ -pa-. ŒsaÒca anÈsaÒcepi karitvÈ -pa-. NevÈsaÑ 
nÈnÈsaÒcepi karitvÈ tilapiÔÔhaÑ doÓiyÈ ÈkiritvÈ udakena paripphosakaÑ 
paripphosakaÑ pÊÄeyya, bhabbo telassa adhigamÈya. TaÑ kissa hetu, yoni 
hesÈ Bh|mija telassa adhigamÈya. Evameva kho Bh|mija ye hi keci samaÓÈ 
vÈ brÈhmaÓÈ vÈ sammÈdiÔÔhino -pa- sammÈsamÈdhino, te ÈsaÒcepi karitvÈ 
brahmacariyaÑ caranti, bhabbÈ phalassa adhigamÈya. AnÈsaÒcepi karitvÈ 
-pa-. ŒsaÒca anÈsaÒcepi karitvÈ -pa-. NevÈsaÑ nÈnÈsaÒcepi karitvÈ 
brahmacariyaÑ caranti, bhabbÈ phalassa adhigamÈya. TaÑ kissa hetu, yoni 
hesÈ Bh|mija phalassa adhigamÈya. 

 SeyyathÈpi Bh|mija puriso khÊratthiko khÊragavesÊ khÊrapariyesanaÑ 
caramÈno gÈviÑ taruÓavacchaÑ thanato ÈviÒcheyya, ÈsaÒcepi karitvÈ gÈviÑ 
taruÓavacchaÑ thanato ÈviÒcheyya, bhabbo khÊrassa adhigamÈya. 
AnÈsaÒcepi karitvÈ -pa-. ŒsaÒca anÈsaÒcepi karitvÈ -pa-. NevÈsaÑ 
nÈnÈsaÒcepi karitvÈ gÈviÑ taruÓavacchaÑ thanato ÈviÒcheyya, bhabbo 
khÊrassa adhigamÈya. TaÑ kissa hetu, yoni hesÈ Bh|mija khÊrassa 
adhigamÈya. 
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evameva kho Bh|mija ye hi keci samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ sammÈdiÔÔhino 
-pa- sammÈsamÈdhino, te ÈsaÒcepi karitvÈ -pa-. AnÈsaÒcepi karitvÈ -pa-. 
ŒsaÒca anÈsaÒcepi karitvÈ -pa-. NevÈsaÑ nÈnÈsaÒcepi karitvÈ 
brahmacariyaÑ caranti, bhabbÈ phalassa adhigamÈya. TaÑ kissa hetu, yoni 
hesÈ Bh|mija phalassa adhigamÈya.  
 
 228. SeyyathÈpi Bh|mija puriso navanÊtatthiko navanÊtagavesÊ 
navanÊtapariyesanaÑ caramÈno dadhiÑ kalase ÈsiÒcitvÈ matthena 
ÈviÒcheyya, ÈsaÒcepi karitvÈ dadhiÑ kalase ÈsiÒcitvÈ matthena ÈviÒcheyya, 
bhabbo navanÊtassa adhigamÈya. AnÈsaÒcepi karitvÈ. ŒsaÒca anÈsaÒcepi 
karitvÈ. NevÈsaÑ nÈnÈsaÒcepi karitvÈ dadhiÑ kalase ÈsiÒcitvÈ matthena 
ÈviÒcheyya, bhabbo navanÊtassa adhigamÈya. TaÑ kissa hetu, yoni hesÈ 
Bh|mija navanÊtassa adhigamÈya. Evameva kho Bh|mija ye hi keci samaÓÈ 
vÈ brÈhmaÓÈ vÈ sammÈdiÔÔhino -pa- sammÈsamÈdhino. Te ÈsaÒcepi karitvÈ 
brahmacariyaÑ caranti, bhabbÈ phalassa adhigamÈya. AnÈsaÒcepi karitvÈ. 
ŒsaÒca anÈsaÒcepi karitvÈ. NevÈsaÑ nÈnÈsaÒcepi karitvÈ brahmacariyaÑ 
caranti, bhabbÈ phalassa adhigamÈya. TaÑ kissa hetu, yoni hesÈ Bh|mija 
phalassa adhigamÈya.  

 SeyyathÈpi Bh|mija puriso aggitthiko aggigavesÊ aggipariyesanaÑ 
caramÈno sukkhaÑ kaÔÔhaÑ koÄÈpaÑ uttarÈraÓiÑ ÈdÈya abhimantheyya, ( )1 
ÈsaÒcepi karitvÈ. AnÈsaÒcepi karitvÈ. ŒsaÒca anÈsaÒcepi karitvÈ. NevÈsaÑ 
nÈnÈsaÒcepi karitvÈ sukkhaÑ kaÔÔhaÑ koÄÈpaÑ uttÈrÈraÓiÑ ÈdÈya 
abhimantheyya, bhabbo aggissa adhigamÈya. TaÑ kissa hetu, yoni hesÈ 
Bh|mija aggissa adhigamÈya. Evameva kho Bh|mija ye hi keci samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ sammÈdiÔÔhino -pa- sammÈsamÈdhino. Te ÈsaÒcepi karitvÈ 
brahmacariyaÑ caranti, bhabbÈ phalassa adhigamÈya. AnÈsaÒcepi karitvÈ 
brahmacariyaÑ caranti, bhabbÈ phalassa adhigamÈya. ŒsaÒca anÈsaÒcepi 
karitvÈ brahmacariyaÑ caranti, bhabbÈ phalassa adhigamÈya. NevÈsaÑ 
nÈnÈsaÒcepi karitvÈ brahmacariyaÑ caranti, bhabbÈ phalassa adhigamÈya. 
TaÑ kissa hetu, yoni hesÈ Bh|mija phalassa adhigamÈya.  
______________________________________________________________  
 1. (Bhabbo aggissa adhigamÈya) (sabbattha)
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 Sace kho taÑ Bh|mija Jayasenassa rÈjakumÈrassa imÈ catasso upamÈ 
paÔibhÈyeyyuÑ, anacchariyaÑ te Jayaseno rÈjakumÈro pasÊdeyya, pasanno 
ca te pasannÈkÈraÑ kareyyÈti. Kuto pana maÑ bhante Jayasenassa 
rÈjakumÈrassa imÈ catasso upamÈ paÔibhÈyissanti, anacchariyÈ pubbe 
assutapubbÈ, seyyathÈpi Bhagavantanti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ Bh|mijo Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 

Bh|mijasuttaÑ niÔÔhitaÑ chaÔÔhaÑ.  
_____  

 
7. Anuruddhasutta  

 229. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho PaÒcaka~go thapati aÒÒataraÑ 
purisaÑ Èmantesi “ehi tvaÑ ambho purisa yenÈyasmÈ Anuruddho 
tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ mama vacanena Èyasmato Anuruddhassa 
pÈde sirasÈ vandÈhi1 ‘PaÒcaka~go bhante thapati Èyasmato Anuruddhassa 
pÈde sirasÈ vandatÊ’ti, evaÒca vadehi2 ‘adhivÈsetu kira bhante ÈyasmÈ 
Anuruddho PaÒcaka~gassa thapatissa svÈtanÈya attacatuttho bhattaÑ, yena 
ca kira bhante ÈyasmÈ Anuruddho pagevataraÑ Ègaccheyya, PaÒcaka~go 
bhante thapati3 bahukicco bahukaraÓÊyo rÈjakaraÓÊyenÈ’ti”. “EvaÑ bhante”ti 
kho so puriso PaÒcaka~gassa thapatissa paÔissutvÈ yenÈyasmÈ Anuruddho 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho so puriso ÈyasmantaÑ 
AnuruddhaÑ etadavoca “paÒcaka~go bhante thapati Èyasmato 
Anuruddhassa pÈde sirasÈ vandati, evaÒca vadeti ‘adhivÈsetu kira bhante 
ÈyasmÈ Anuruddho PaÒcaka~gassa thapatissa svÈtanÈya attacatuttho 
bhattaÑ, yena ca kira bhante ÈyasmÈ Anuruddho pagevataraÑ Ègaccheyya, 
PaÒcaka~go bhante thapati bahukicco bahukaraÓÊyo rÈjakaraÓÊyenÈ’ti”. 
AdhivÈsesi kho ÈyasmÈ Anuruddho tuÓhÊbhÈvena.  
______________________________________________________________  
 1. VandÈhi, evaÒca vadehi (SÊ, I) 2. EvaÒca vadeti (SÊ, I)   
 3. PaÒcaka~go thapahi (SÊ, I) 
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 230. Atha kho ÈyasmÈ Anuruddho tassÈ rattiyÈ accayena 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena PaÒcaka~gassa 
thapatissa nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. 
Atha kho PaÒcaka~go thapati ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ paÓÊtena 
khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ santappesi sampavÈresi. Atha kho 
PaÒcaka~go thapati ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ bhuttÈviÑ onÊtapattapÈÓiÑ 
aÒÒataraÑ nÊcaÑ ÈsanaÑ gahetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno 
kho PaÒcaka~go thapati ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ etadavoca– 

 Idha maÑ bhante therÈ bhikkh| upasa~kamitvÈ evamÈhaÑsu 
“appamÈÓaÑ gahapati cetovimuttiÑ bhÈvehÊ”ti1. Ekacce therÈ evamÈhaÑsu 
“mahaggataÑ gahapati cetovimuttiÑ bhÈvehÊ”ti. YÈ cÈyaÑ bhante 
appamÈÓÈ cetovimutti yÈ ca mahaggatÈ cetovimutti, ime dhammÈ nÈnatthÈ 
ceva nÈnÈbyaÒjanÈ ca, udÈhu ekatthÈ byaÒjanameva nÈnanti? Tena hi 
gahapati taÑyevettha paÔibhÈtu apaÓÓakante ito bhavissatÊti. MayhaÑ kho 
bhante evaÑ hoti “yÈ cÈyaÑ appamÈÓÈ cetovimutti yÈ ca mahaggatÈ 
cetovimutti, ime dhammÈ ekatthÈ byaÒjameva nÈnan”ti. YÈ cÈyaÑ gahapati 
appamÈÓÈ cetovimutti yÈ ca mahaggatÈ cetovimutti, ime dhammÈ nÈnatthÈ 
ceva nÈnÈbyaÒjanÈ ca, tadaminÈpetaÑ gahapati pariyÈyena veditabbaÑ, 
yathÈ ime dhammÈ nÈnatthÈ ceva nÈnÈbyaÒjanÈ ca.  

 KatamÈ ca gahapati appamÈÓÈ cetovimutti, idha gahapati bhikkhu 
mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ 
tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya 
sabbÈvantaÑ lokaÑ mettÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena 
appamÈÓena averena abyÈbajjhena pharitvÈ viharati. KaruÓÈsahagatena 
cetasÈ. MuditÈsahagatena cetasÈ. UpekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ 
pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti 
uddhemadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ 
upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena 
abyÈbajjhena pharitvÈ viharati, ayaÑ vuccati gahapati appamÈÓÈ 
cetovimutti.  
______________________________________________________________ 
  1. AppamÈÓÈ gahapati cetovimutti bhÈvetabbÈti (Ka) 
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 231. KatamÈ ca gahapati mahaggatÈ cetovimutti, idha gahapati bhikkhu 
yÈvatÈ ekaÑ rukkham|laÑ “mahaggatan”ti pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati, 
ayaÑ vuccati gahapati mahaggatÈ cetovimutti. Idha pana gahapati bhikkhu 
yÈvatÈ dve vÈ tÊÓi vÈ rukkham|lÈni “mahaggatan”ti pharitvÈ adhimuccitvÈ 
viharati, ayampi1 vuccati gahapati mahaggatÈ cetovimutti. Idha pana 
gahapati bhikkhu yÈvatÈ ekaÑ gÈmakkhettaÑ “mahaggatan”ti pharitvÈ 
adhimuccitvÈ viharati, ayampi vuccati mahaggatÈ cetovimutti. Idha pana 
gahapati bhikkhu yÈvatÈ dve vÈ tÊÓi vÈ gÈmakkhettÈni “mahaggatan”ti 
pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati, ayampi vuccati gahapati mahaggatÈ 
cetovimutti. Idha pana gahapati bhikkhu yÈvatÈ ekaÑ mahÈrajjaÑ 
“mahaggatan”ti pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati, ayampi vuccati gahapati 
mahaggatÈ cetovimutti. Idha pana gahapati bhikkhu yÈvatÈ dve vÈ tÊÓi vÈ 
mahÈrajjÈni “mahaggatan”ti pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati, ayampi vuccati 
gahapati mahaggatÈ cetovimutti. Idha pana gahapati bhikkhu yÈvatÈ 
samuddapariyantaÑ pathaviÑ “mahaggatan”ti pharitvÈ adhimuccitvÈ 
viharati, ayampi vuccati gahapati mahaggatÈ cetovimutti. IminÈ kho etaÑ 
gahapati pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ ime dhammÈ nÈnatthÈ ceva 
nÈnÈbyaÒjanÈ ca. 
 
 232. Catasso kho imÈ gahapati bhav|papattiyo. KatamÈ catasso, idha 
gahapati ekacco “parittÈbhÈ”ti pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati, so kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ parittÈbhÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. Idha 
pana gahapati ekacco “appamÈÓÈbhÈ”ti pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati, so 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ appamÈÓÈbhÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjati. Idha pana gahapati ekacco “saÑkiliÔÔhÈbhÈ”ti pharitvÈ 
adhimuccitvÈ viharati, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ saÑkiliÔÔhÈbhÈnaÑ 
devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. Idha pana gahapati ekacco 
“parisuddhÈbhÈ”ti pharitvÈ viharati, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
parisuddhÈbhÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. ImÈ kho gahapati 
catasso bhav|papattiyo.  
 Hoti kho so gahapati samayo, yÈ tÈ devatÈ ekajjhaÑ sannipatanti, tÈsaÑ 
ekajjhaÑ sannipatitÈnaÑ vaÓÓanÈnattaÑ hi kho paÒÒÈyati,  
______________________________________________________________  
 1. AyaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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no ca ÈbhÈnÈnattaÑ. SeyyathÈpi gahapati puriso sambahulÈni telappadÊpÈni 
ekaÑ gharaÑ paveseyya, tesaÑ ekaÑ gharaÑ pavesitÈnaÑ accinÈnattaÑ hi 
kho paÒÒÈyetha, no ca ÈbhÈnÈnattaÑ. Evameva kho gahapati hoti kho so 
samayo, yÈ tÈ devatÈ ekajjhaÑ sannipatanti, tÈsaÑ ekajjhaÑ sannipatitÈnaÑ 
vaÓÓanÈnattaÑ hi kho paÒÒÈyati, no ca ÈbhÈnÈnattaÑ. 

  Hoti kho so gahapati samayo, yÈ tÈ devatÈ tato vipakkamanti, tÈsaÑ 
tato vipakkamantÊnaÑ vaÓÓanÈnattaÒceva paÒÒÈyati ÈbhÈnÈnattaÒca. 
SeyyathÈpi gahapati puriso tÈni sambahulÈni telappadÊpÈni tamhÈ gharÈ 
nÊhareyya, tesaÑ tato nÊhatÈnaÑ1 accinÈnattaÒceva paÒÒÈyetha 
ÈbhÈnÈnattaÒca. Evameva kho gahapati hoti kho so samayo, yÈ tÈ devatÈ 
tato vipakkamanti, tÈsaÑ tato vipakkamantÊnaÑ vaÓÓanÈnattaÒceva 
paÒÒÈyati ÈbhÈnÈnattaÒca.  

 Na kho gahapati tÈsaÑ devatÈnaÑ evaÑ hoti “idaÑ amhÈkaÑ niccanti 
vÈ dhuvanti vÈ sassatanti vÈ”, api ca yattha yattheva tÈ2 devatÈ 
abhinivisanti, tattha tattheva tÈ devatÈ abhiramanti. SeyyathÈpi gahapati 
makkhikÈnaÑ kÈjena vÈ piÔakena vÈ harÊyamÈnÈnaÑ na evaÑ hoti “idaÑ 
amhÈkaÑ niccanti vÈ dhuvanti vÈ sassatanti vÈ”, api ca yattha yattheva tÈ2 
makkhikÈ abhinivisanti, tattha tattheva tÈ makkhikÈ abhiramanti. Evameva 
kho gahapati tÈsaÑ devatÈnaÑ na evaÑ hoti “idaÑ amhÈkaÑ niccanti vÈ 
dhuvanti vÈ sassatanti vÈ”, api ca yattha yattheva tÈ devatÈ abhinivisanti, 
tattha tattheva tÈ devatÈ abhiramantÊti.  
 
 233. EvaÑ vutte ÈyasmÈ Sabhiyo KaccÈno3 ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ 
etadavoca “sÈdhu bhante Anuruddha, atthi ca me ettha uttariÑ 
paÔipucchitabbaÑ ‘yÈ tÈ bhante devatÈ ÈbhÈ, sabbÈ tÈ parittÈbhÈ, udÈhu 
santettha ekaccÈ devatÈ appamÈÓÈbhÈ’ti”. Tada~gena kho Èvuso KaccÈna 
santettha ekaccÈ devatÈ parittÈbhÈ, santi panettha ekaccÈ devatÈ 
appamÈÓÈbhÈti. Ko nu kho bhante Anuruddha hetu ko paccayo, yena tÈsaÑ 
devatÈnaÑ ekaÑ devanikÈyaÑ  
______________________________________________________________  
 1. NÊharantÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. YÈ (Ka) 3. KaccÈyano (SÊ) 
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upapannÈnaÑ santettha ekaccÈ devatÈ parittÈbhÈ, santi panettha ekaccÈ 
devatÈ appamÈÓÈbhÈti.  

 Tena hÈvuso KaccÈna taÑyevettha paÔipucchissÈmi. YathÈ te 
khameyya, tathÈ naÑ byÈkareyyÈsi. TaÑ kiÑ maÒÒasi Èvuso KaccÈna, 
yvÈyaÑ bhikkhu yÈvatÈ ekaÑ rukkham|laÑ “mahaggatan”ti pharitvÈ 
adhimuccitvÈ viharati, yocÈyaÑ1 bhikkhu yÈvatÈ dve vÈ tÊÓi vÈ 
rukkham|lÈni “mahaggatan”ti pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati. ImÈsaÑ 
ubhinnaÑ cittabhÈvanÈnaÑ katamÈ cittabhÈvanÈ mahaggatatarÈti. YvÈyaÑ 
bhante bhikkhu yÈvatÈ dve vÈ tÊÓi vÈ rukkham|lÈni “mahaggatan”ti pharitvÈ 
adhimuccitvÈ viharati, ayaÑ imÈsaÑ ubhinnaÑ cittabhÈvanÈnaÑ 
mahaggatatarÈti.  

  TaÑ kiÑ maÒÒasi Èvuso KaccÈna, yvÈyaÑ bhikkhu yÈvatÈ dve vÈ tÊÓi 
vÈ rukkham|lÈni “mahaggatan”ti pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati, yocÈyaÑ 
bhikkhu yÈvatÈ ekaÑ gÈmakkhettaÑ “mahaggatan”ti pharitvÈ adhimuccitvÈ 
viharati. ImÈsaÑ ubhinnaÑ cittabhÈvanÈnaÑ katamÈ cittabhÈvanÈ 
mahaggatatarÈti. YvÈyaÑ bhante bhikkhu yÈvatÈ ekaÑ gÈmakkhettaÑ 
“mahaggatan”ti pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati, ayaÑ imÈsaÑ ubhinnaÑ 
cittabhÈvanÈnaÑ mahaggatatarÈti.  

 TaÑ kiÑ maÒÒasi Èvuso KaccÈna, yvÈyaÑ bhikkhu yÈvatÈ ekaÑ 
gÈmakkhettaÑ “mahaggatan”ti pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati, yocÈyaÑ 
bhikkhu yÈvatÈ dve vÈ tÊÓi vÈ gÈmakkhettÈni “mahaggatan”ti pharitvÈ 
adhimuccitvÈ viharati. ImÈsaÑ ubhinnaÑ cittabhÈvanÈnaÑ katamÈ 
cittabhÈvanÈ mahaggatatarÈti. YvÈyaÑ bhante bhikkhu yÈvatÈ dve vÈ tÊÓi vÈ 
gÈmakkhettÈni “mahaggatan”ti pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati, ayaÑ 
imÈsaÑ ubhinnaÑ cittabhÈvanÈnaÑ mahaggatatarÈti.   

 TaÑ kiÑ maÒÒasi Èvuso KaccÈna, yvÈyaÑ bhikkhu yÈvatÈ dve vÈ tÊÓi 
vÈ gÈmakkhettÈni “mahaggatan”ti pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati, yocÈyaÑ 
bhikkhu yÈvatÈ ekaÑ mahÈrajjaÑ “mahaggatan”ti pharitvÈ adhimuccitvÈ 
viharati. ImÈsaÑ ubhinnaÑ cittabhÈvanÈnaÑ katamÈ cittabhÈvanÈ  
______________________________________________________________ 
 1. YopÈyaÑ (Ka) 
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mahaggatatarÈti. YvÈyaÑ bhante bhikkhu yÈvatÈ ekaÑ mahÈrajjaÑ 
“mahaggatan”ti pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati, ayaÑ imÈsaÑ ubhinnaÑ 
cittabhÈvanÈnaÑ mahaggatatarÈti.  

 TaÑ kiÑ maÒÒasi Èvuso KaccÈna, yvÈyaÑ bhikkhu yÈvatÈ ekaÑ 
mahÈrajjaÑ “mahaggatan”ti pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati, yocÈyaÑ 
bhikkhu yÈvatÈ dve vÈ tÊÓi vÈ mahÈrajjÈni “mahaggatan”ti pharitvÈ 
adhimuccitvÈ viharati. ImÈsaÑ ubhinnaÑ cittabhÈvanÈnaÑ katamÈ 
cittabhÈvanÈ mahaggatatarÈti. YvÈyaÑ bhante bhikkhu yÈvatÈ dve vÈ tÊÓi vÈ 
mahÈrajjÈni “mahaggatan”ti pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati, ayaÑ imÈsaÑ 
ubhinnaÑ cittabhÈvanÈnaÑ mahaggatatarÈti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi Èvuso KaccÈna, yvÈyaÑ bhikkhu yÈvatÈ dve vÈ tÊÓi 
vÈ mahÈrajjÈni “mahaggatan”ti pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati, yocÈyaÑ 
bhikkhu yÈvatÈ samuddapariyantaÑ pathaviÑ “mahaggatan”ti pharitvÈ 
adhimuccitvÈ viharati. ImÈsaÑ ubhinnaÑ cittabhÈvanÈnaÑ katamÈ 
cittabhÈvanÈ mahaggatatarÈti. YvÈyaÑ bhante bhikkhu yÈvatÈ 
samuddapariyantaÑ pathaviÑ “mahaggatan”ti pharitvÈ adhimuccitvÈ 
viharati, ayaÑ imÈsaÑ ubhinnaÑ cittabhÈvanÈnaÑ mahaggatatarÈti. AyaÑ 
kho Èvuso kaccÈna hetu ayaÑ paccayo, yena tÈsaÑ devatÈnaÑ ekaÑ 
devanikÈyaÑ upapannÈnaÑ santettha ekaccÈ devatÈ parittÈbhÈ, santi 
panettha ekaccÈ devatÈ appamÈÓÈbhÈti.  
 
 234. SÈdhu bhante Anuruddha, atthi ca me ettha uttariÑ 
paÔipucchitabbaÑ “yÈvatÈ1 bhante devatÈ ÈbhÈ, sabbÈ tÈ saÑkiliÔÔhÈbhÈ, 
udÈhu santettha ekaccÈ devatÈ parisuddhÈbhÈ”ti. Tada~gena kho Èvuso 
kaccÈna santettha ekaccÈ devatÈ saÑkiliÔÔhÈbhÈ, santi panettha ekaccÈ 
devatÈ parisuddhÈbhÈti. Ko nu kho bhante Anuruddha hetu ko paccayo, 
yena tÈsaÑ devatÈnaÑ ekaÑ devanikÈyaÑ upapannÈnaÑ santettha ekaccÈ 
devatÈ saÑkiliÔÔhÈbhÈ, santi panettha ekaccÈ devatÈ parisuddhÈbhÈti.  
______________________________________________________________
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 Tena hÈvuso KaccÈna upamaÑ te karissÈmi, upamÈyapidhekacce1 
viÒÒ| purisÈ bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈnanti. SeyyathÈpi Èvuso KaccÈna 
telappadÊpassa jhÈyato telampi aparisuddhaÑ vaÔÔipi aparisuddhÈ, so 
telassapi aparisuddhattÈ vaÔÔiyÈpi aparisuddhattÈ andhandhaÑ viya jhÈyati. 
Evameva kho Èvuso KaccÈna idhekacco bhikkhu “saÑkiliÔÔhÈbhÈ”ti pharitvÈ 
adhimuccitvÈ viharati, tassa kÈyaduÔÔhullampi na suppaÔippassaddhaÑ hoti, 
thinamiddhampi na susam|hataÑ hoti, uddhaccakukkuccampi na 
suppaÔivinÊtaÑ hoti, so kÈyaduÔÔhullassapi na suppaÔippassaddhattÈ 
thinamiddhassapi na susam|hatattÈ uddhaccakukkuccassapi na 
suppaÔivinÊtattÈ andhandhaÑ viya jhÈyati, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
saÑkiliÔÔhÈbhÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. SeyyathÈpi Èvuso 
KaccÈna telappadÊpassa jhÈyato telampi parisuddhaÑ vaÔÔipi parisuddhÈ, so 
telassapi parisuddhattÈ vaÔÔiyÈpi parisuddhattÈ na andhandhaÑ viya jhÈyati. 
Evameva kho Èvuso KaccÈna idhekacco bhikkhu “parisuddhÈbhÈ”ti pharitvÈ 
adhimuccitvÈ viharati, tassa kÈyaduÔÔhullampi suppaÔippassaddhaÑ hoti, 
thinamiddhampi susam|hataÑ hoti, uddhaccakukkuccampi suppaÔivinÊtaÑ 
hoti, so kÈyaduÔÔhullassapi suppaÔippassaddhattÈ thinamiddhassapi 
susam|hatattÈ uddhaccakukkuccassapi suppaÔivinÊtattÈ na andhandhaÑ viya 
jhÈyati, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ parisuddhÈbhÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjati. AyaÑ kho Èvuso KaccÈna hetu ayaÑ paccayo, yena 
tÈsaÑ devatÈnaÑ ekaÑ devanikÈyaÑ upapannÈnaÑ santettha ekaccÈ devatÈ 
saÑkiliÔÔhÈbhÈ, santi panettha ekaccÈ devatÈ parisuddhÈbhÈti.  

 235. EvaÑ vutte ÈyasmÈ Sabhiyo KaccÈno ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ 
etadavoca “sÈdhu bhante Anuruddha, na bhante ÈyasmÈ Anuruddho 
evamÈha ‘evaÑ me sutan’ti vÈ, ‘evaÑ arahati bhavitun’ti vÈ, atha ca pana 
bhante ÈyasmÈ Anuruddho evampi tÈ devatÈ itipi tÈ devatÈtveva bhÈsati. 
Tassa mayhaÑ bhante evaÑ hoti ‘addhÈ ÈyasmatÈ Anuruddhena tÈhi 
devatÈhi saddhiÑ sannivutthapubbaÒceva sallapitapubbaÒca, sÈkacchÈ ca 
samÈpajjitapubbÈ’ti”. AddhÈ kho ayaÑ Èvuso KaccÈna Èsajja upanÊya vÈcÈ 
bhÈsitÈ, api ca te ahaÑ byÈkarissÈmi, dÊgharattaÑ kho me  
______________________________________________________________
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Èvuso KaccÈna tÈhi devatÈhi saddhiÑ sannivutthapubbaÒceva 
sallapitapubbaÒca, sÈkacchÈ ca samÈpajjitapubbÈti.  

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ Sabhiyo KaccÈno PaÒcaka~ga thapatiÑ etadavoca 
“lÈbhÈ te gahapati, suladdhaÑ te gahapati, yaÑ tvaÑ ceva taÑ 
ka~khÈdhammaÑ pahÈsi1, mayaÒcimaÑ2 dhammapariyÈyaÑ alatthamhÈ 
savanÈyÈ”ti. 
 

AnuruddhasuttaÑ niÔÔhitaÑ sattamaÑ.  
_____  

 
8. Upakkilesasutta 

 236. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ KosambiyaÑ viharati 
GhositÈrÈme. Tena kho pana samayena KosambiyaÑ bhikkh| bhaÓÉanajÈtÈ 
kalahajÈtÈ vivÈdÈpannÈ aÒÒamaÒÒaÑ mukhasattÊhi vitudantÈ viharanti. Atha 
kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho so 
bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “idha bhante KosambiyaÑ bhikkh| 
bhaÓÉanajÈtÈ kalahajÈtÈ vivÈdÈpannÈ aÒÒamaÒÒaÑ mukhasattÊhi vitudantÈ 
viharanti, sÈdhu bhante BhagavÈ yena te bhikkh| tenupasa~kamatu 
anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti. AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. Atha kho 
BhagavÈ yena te bhikkh| tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ te bhikkh| 
etadavoca “alaÑ bhikkhave mÈ bhaÓÉanaÑ mÈ kalahaÑ mÈ viggahaÑ mÈ 
vivÈdan”ti.  

 EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “Ègametu bhante 
BhagavÈ dhammassÈmÊ, appossukko bhante BhagavÈ 
diÔÔhadhammasukhavihÈraÑ anuyutto viharatu, mayametena bhaÓÉanena 
kalahena viggahena vivÈdena paÒÒÈyissÈmÈ”ti. Dutiyampi kho BhagavÈ te 
bhikkh| etadavoca “alaÑ bhikkhave mÈ bhaÓÉanaÑ mÈ kalahaÑ mÈ 
viggahaÑ mÈ vivÈdan”ti. Dutiyampi kho so bhikkhu BhagavantaÑ 
etadavoca “Ègametu bhante BhagavÈ dhammassÈmÊ, appossukko bhante 
BhagavÈ diÔÔhadhammasukhavihÈraÑ anuyutto viharatu, mayametena 
bhaÓÉanena kalahena viggahena vivÈdena paÒÒÈyissÈmÈ”ti.  
______________________________________________________________  
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tatiyampi kho BhagavÈ te bhikkh| etadavoca “alaÑ bhikkhave mÈ 
bhaÓÉanaÑ mÈ kalahaÑ mÈ viggahaÑ mÈ vidÈdan”ti. Tatiyampi kho so 
bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “Ègametu bhante BhagavÈ dhammassÈmÊ, 
appossukko bhante BhagavÈ diÔÔhadhammasukhavihÈraÑ anuyutto viharatu, 
mayametena bhaÓÉanena kalahena viggahena vivÈdena paÒÒÈyissÈmÈ”ti.  

 Atha kho BhagavÈ pubbaÓhÈsamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
KosambiÑ piÓÉÈya pÈvisi, KosambiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto senÈsanaÑ saÑsÈmetvÈ pattacÊvaramÈdÈya Ôhitakova 
imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
  237. Puthusaddo samajano, na bÈlo koci maÒÒatha.  
 SaÑghasmiÑ bhijjamÈnasmiÑ, nÈÒÒaÑ bhiyyo amaÒÒaruÑ. 

 ParimuÔÔhÈ paÓÉitÈbhÈsÈ, vÈcÈgocarabhÈÓino.  
 YÈvicchanti mukhÈyÈmaÑ, yena nÊtÈ na taÑ vid|. 

 Akkocchi maÑ avadhi maÑ, ajini maÑ ahÈsi me.  
 Ye ca taÑ upanayhanti, veraÑ tesaÑ na sammati.  

 Akkocchi maÑ avadhi maÑ, ajini maÑ ahÈsi me. 
 Ye ca taÑ nupanayhanti, veraÑ tes|pasammati.  

 Na hi verena verÈni, sammantÊdha kudÈcanaÑ.  
 Averena ca sammanti, esa dhammo sanantano. 

 Pare ca na vijÈnanti, mayamettha yamÈmase.  
 Ye ca tattha vijÈnanti, tato sammanti medhagÈ.  

 AÔÔhicchinnÈ pÈÓaharÈ, gavassadhanahÈrino.  
 RaÔÔhaÑ vilumpamÈnÈnaÑ, tesampi hoti sa~gati. 

 KasmÈ tumhÈka no siyÈ. 
 

 Sace labhetha nipakaÑ sahÈyaÑ,  
 SaddhiÑ caraÑ sÈdhuvihÈri dhÊraÑ.  
 Abhibhuyya sabbÈni parissayÈni,  
 Careyya tenattamano satÊmÈ.  
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 No ce labhetha nipakaÑ sahÈyaÑ,  
 SaddhiÑ caraÑ sÈdhuvihÈri dhÊraÑ. 
 RÈjÈva raÔÔhaÑ vijitaÑ pahÈya,  
 Eko care mÈta~garaÒÒeva nÈgo.  

 Ekassa caritaÑ seyyo,  
 Natthi bÈle sahÈyatÈ.  
 Eko care na ca pÈpÈni kayirÈ,  
 Appossukko mÈta~garaÒÒeva nÈgoti.  
 
 238. Atha kho BhagavÈ Ôhitakova imÈ gÈthÈ bhÈsitvÈ yena 
BÈlakaloÓakÈragÈmo1 tenupasa~kami. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ 
Bhagu BÈlakaloÓakÈragÈme viharati. AddasÈ kho ÈyasmÈ Bhagu 
BhagavantaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna ÈsanaÑ paÒÒapesi, udakaÒca 
pÈdÈnaÑ dhovanaÑ2. NisÊdi BhagavÈ paÒÒatte Èsane, nisajja pÈde 
pakkhÈlesi. ŒyasmÈpi kho Bhagu BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ BhaguÑ BhagavÈ etadavoca 
“kacci bhikkhu khamanÊyaÑ, kacci yÈpanÊyaÑ, kacci piÓÉakena na 
kilamasÊ”ti. KhamanÊyaÑ BhagavÈ, yÈpanÊyaÑ BhagavÈ, na cÈhaÑ bhante 
piÓÉakena kilamÈmÊti. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ BhaguÑ dhammiyÈ 
kathÈya sandassetvÈ samÈdapetvÈ samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
yena PÈcÊnavaÑsadÈyo tenupasa~kami.  

 Tena kho pana samayena ÈyasmÈ ca Anuruddho ÈyasmÈ ca Nandiyo3 
ÈyasmÈ ca Kimilo4 PÈcÊnavaÑsadÈye viharanti. AddasÈ kho dÈyapÈlo 
BhagavantaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna BhagavantaÑ etadavoca “mÈ 
mahÈsamaÓa etaÑ dÈyaÑ pÈvisi, santettha tayo kulaputtÈ attakÈmar|pÈ 
viharanti, mÈ tesaÑ aphÈsumakÈsÊ”ti. Assosi kho ÈyasmÈ Anuruddho 
dÈyapÈlassa BhagavatÈ saddhiÑ mantayamÈnassa, sutvÈna dÈyapÈlaÑ 
etadavoca “mÈ Èvuso dÈyapÈla BhagavantaÑ vÈresi, SatthÈ no BhagavÈ 
anuppatto”ti. 
______________________________________________________________  
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 239. Atha kho ÈyasmÈ Anuruddho yenÈyasmÈ ca Nandiyo yenÈyasmÈ 
ca Kimilo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ ca NandiyaÑ 
ÈyasmantaÑ ca KimilaÑ etadavoca “abhikkamathÈyasmanto 
abhikkamathÈyasmanto, SatthÈ no BhagavÈ anuppatto”ti. Atha kho ÈyasmÈ 
ca Anuruddho ÈyasmÈ ca Nandiyo ÈyasmÈ ca Kimilo BhagavantaÑ 
paccuggantvÈ eko Bhagavato pattacÊvaraÑ paÔiggahesi, eko ÈsanaÑ 
paÒÒapesi, eko pÈdodakaÑ upaÔÔhapesi. NisÊdi BhagavÈ paÒÒatte Èsane, 
nisajja pÈde pakkhÈlesi. Tepi kho Èyasmanto BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ 
BhagavÈ etadavoca “kacci vo AnuruddhÈ khamanÊyaÑ, kacci yÈpanÊyaÑ, 
kacci piÓÉakena na kilamathÈ”ti. KhamanÊyaÑ BhagavÈ, yÈpanÊyaÑ 
BhagavÈ, na ca mayaÑ bhante piÓÉakena kilamÈmÈti. Kacci pana vo 
AnuruddhÈ samaggÈ sammodamÈnÈ avivadamÈnÈ khÊrodakÊbh|tÈ 
aÒÒamaÒÒaÑ piyacakkh|hi sampassantÈ viharathÈti. Taggha mayaÑ bhante 
samaggÈ sammodamÈnÈ avivadamÈnÈ khÊrodakÊbh|tÈ aÒÒamaÒÒaÑ 
piyacakkh|hi sampassantÈ viharÈmÈti. YathÈ kathaÑ pana tumhe 
AnuruddhÈ samaggÈ sammodamÈnÈ avivadamÈnÈ khÊrodakÊbh|tÈ 
aÒÒamaÒÒaÑ piyacakkh|hi sampassantÈ viharathÈti. Idha mayhaÑ bhante 
evaÑ hoti “lÈbhÈ vata me, suladdhaÑ vata me, yohaÑ evar|pehi 
sabrahmacÈrÊhi saddhiÑ viharÈmÊ”ti. Tassa mayhaÑ bhante imesu 
Èyasmantesu mettaÑ kÈyakammaÑ paccupaÔÔhitaÑ Èvi ceva raho ca, 
mettaÑ vacÊkammaÑ paccupaÔÔhitaÑ Èvi ceva raho ca, mettaÑ 
manokammaÑ paccupaÔÔhitaÑ Èvi ceva raho ca. Tassa mayhaÑ bhante 
evaÑ hoti “yaÑn|nÈhaÑ sakaÑ cittaÑ nikkhipitvÈ imesaÑyeva 
ÈyasmantÈnaÑ cittassa vasena vatteyyan”ti. So kho ahaÑ bhante sakaÑ 
cittaÑ nikkhipitvÈ imesaÑyeva ÈyasmantÈnaÑ cittassa vasena vattÈmi. NÈnÈ 
hi kho no bhante kÈyÈ, ekaÒca pana maÒÒe cittanti.  

 ŒyasmÈpi kho Nandiyo -pa-. ŒyasmÈpi kho Kimilo BhagavantaÑ 
etadavoca “mayhampi kho bhante evaÑ hoti ‘lÈbhÈ vata me, suladdhaÑ vata 
me, yohaÑ evar|pehi sabrahmacÈrÊhi saddhiÑ viharÈmÊ’ti. Tassa mayhaÑ 
bhante imesu Èyasmantesu mettaÑ kÈyakammaÑ paccupaÔÔhitaÑ Èvi ceva 
raho ca, mettaÑ vacÊkammaÑ paccupaÔÔhitaÑ Èvi ceva raho ca, mettaÑ 
manokammaÑ 
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paccupaÔÔhitaÑ Èvi ceva raho ca. Tassa mayhaÑ bhante evaÑ hoti 
‘yaÑn|nÈhaÑ sakaÑ cittaÑ nikkhipitvÈ imesaÑyeva ÈyasmantÈnaÑ cittassa 
vasena vatteyyan’ti. So kho ahaÑ bhante sakaÑ cittaÑ nikkhipitvÈ 
imesaÑyeva ÈyasmantÈnaÑ cittassa vasena vattÈmi. NÈnÈ hi kho no bhante 
kÈyÈ, ekaÒca pana maÒÒe cittanti. EvaÑ kho mayaÑ bhante samaggÈ 
sammodamÈnÈ avivadamÈnÈ khÊrodakÊbh|tÈ aÒÒamaÒÒaÑ piyacakkh|hi 
sampassantÈ viharÈmÈ”ti. 
 
 240. SÈdhu sÈdhu AnuruddhÈ, kacci pana vo AnuruddhÈ appamattÈ 
ÈtÈpino pahitattÈ viharathÈti. Taggha mayaÑ bhante appamattÈ ÈtÈpino 
pahitattÈ viharÈmÈti. YathÈ kathaÑ pana tumhe AnuruddhÈ appamattÈ 
ÈtÈpino pahitattÈ viharathÈti. Idha bhante amhÈkaÑ yo paÔhamaÑ gÈmato 
piÓÉÈya paÔikkamati, so ÈsanÈni paÒÒapeti, pÈnÊyaÑ paribhojanÊyaÑ 
upaÔÔhÈpeti, avakkÈrapÈtiÑ upaÔÔhÈpeti. Yo pacchÈ gÈmato piÓÉÈya 
paÔikkamati, sace hoti bhuttÈvaseso, sace Èka~khati bhuÒjati, no ce 
Èka~khati appaharite vÈ chaÉÉeti, apÈÓake vÈ udake opilÈpeti, so ÈsanÈni 
paÔisÈmeti, pÈnÊyaÑ paribhojanÊyaÑ paÔisÈmeti, avakkÈrapÈtiÑ dhovitvÈ 
paÔisÈmeti, bhattaggaÑ sammajjati. Yo passati pÈnÊyaghaÔaÑ vÈ 
paribhojanÊyaghaÔaÑ vÈ vaccaghaÔaÑ vÈ rittaÑ tucchaÑ, so upaÔÔhÈpeti. 
Sacassa hoti avisayhaÑ, hatthavikÈrena dutiyaÑ ÈmantetvÈ 
hatthavila~ghakena upaÔÔhÈpema1, na tveva mayaÑ bhante tappaccayÈ 
vÈcaÑ bhindÈma. PaÒcÈhikaÑ kho pana mayaÑ bhante sabbarattiÑ 
dhammiyÈ kathÈya sannisÊdÈma. EvaÑ kho mayaÑ bhante appamattÈ 
ÈtÈpino pahitattÈ viharÈmÈti.  
 
 241. SÈdhu sÈdhu AnuruddhÈ, atthi pana vo AnuruddhÈ evaÑ 
appamattÈnaÑ ÈtÈpÊnaÑ pahitattÈnaÑ viharataÑ uttari manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanaviseso adhigato phÈsuvihÈroti. Idha mayaÑ bhante 
appamattÈ ÈtÈpino pahitattÈ viharantÈ obhÈsaÒceva saÒjÈnÈma dassanaÒca 
r|pÈnaÑ. So kho pana no obhÈso nacirasseva antaradhÈyati dassanaÒca 
r|pÈnaÑ, taÒca nimittaÑ nappaÔivijjhÈmÈti.  
______________________________________________________________  
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 TaÑ kho pana vo AnuruddhÈ nimittaÑ paÔivijjhitabbaÑ. Ahampi sudaÑ 
AnuruddhÈ pubbeva sambodhÈ anabhisambuddho bodhisattova samÈno 
obhÈsaÒceva saÒjÈnÈmi dassanaÒca r|pÈnaÑ. So kho pana me obhÈso 
nacirasseva antaradhÈyati dassanaÒca r|pÈnaÑ. Tassa mayhaÑ AnuruddhÈ 
etadahosi “ko nu kho hetu ko paccayo, yena me obhÈso antaradhÈyati 
dassanaÒca r|pÈnan”ti. Tassa mayhaÑ AnuruddhÈ etadahosi “vicikicchÈ kho 
me udapÈdi, vicikicchÈdhikaraÓaÒca pana me samÈdhi cavi, samÈdhimhi 
cute obhÈso antaradhÈyati dassanaÒca r|pÈnaÑ, sohaÑ tathÈ karissÈmi yathÈ 
me puna na vicikicchÈ uppajjissatÊ”ti. (1) 

 So kho ahaÑ AnuruddhÈ appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto 
obhÈsaÒceva saÒjÈnÈmi dassanaÒca r|pÈnaÑ. So kho pana me obhÈso 
nacirasseva antaradhÈyati dassanaÒca r|pÈnaÑ. Tassa mayhaÑ AnuruddhÈ 
etadahosi “ko nu kho hetu ko paccayo, yena me obhÈso antaradhÈyati 
dassanaÒca r|pÈnan”ti. Tassa mayhaÑ AnuruddhÈ etadahosi “amanasikÈro 
kho me udapÈdi, amanasikÈrÈdhikaraÓaÒca pana me samÈdhi cavi, 
samÈdhimhi cute obhÈso antaradhÈyati dassanaÒca r|pÈnaÑ, sohaÑ tathÈ 
karissÈmi yathÈ me puna na vicikicchÈ uppajjissati, na amanasikÈro”ti. (2) 

 So kho ahaÑ AnuruddhÈ -pa-. Tassa mayhaÑ AnuruddhÈ etadahosi 
“thinamiddhaÑ kho me udapÈdi, thinamiddhÈdhikaraÓaÒca pana me 
samÈdhi cavi, samÈdhimhi cute obhÈso antaradhÈyati dassanaÒca r|pÈnaÑ, 
sohaÑ tathÈ karissÈmi yathÈ me puna na vicikicchÈ uppajjissati, na 
amanasikÈro, na thinamiddhan”ti. (3) 

 So kho ahaÑ AnuruddhÈ -pa-. Tassa mayhaÑ AnuruddhÈ etadahosi 
“chambhitattaÑ kho me udapÈdi, chambhitattÈdhikaraÓaÒca pana me 
samÈdhi cavi, samÈdhimhi cute obhÈso antaradhÈyati dassanaÒca r|pÈnaÑ. 
SeyyathÈpi AnuruddhÈ puriso addhÈnamaggappaÔipanno, tassa ubhatopasse 
vaÔÔakÈ1 uppateyyuÑ, tassa tatonidÈnaÑ chambhitattaÑ uppajjeyya. 
Evameva kho me AnuruddhÈ chambhitattaÑ udapÈdi, 
chambhitattÈdhikaraÓaÒca pana me samÈdhi cavi,  
______________________________________________________________ 
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samÈdhimhi cute obhÈso antaradhÈyati dassanaÒca r|pÈnaÑ, sohaÑ tathÈ 
karissÈmi yathÈ me puna na vicikicchÈ uppajjissati, na amanasikÈro, na 
thinamiddhaÑ, na chambhitattan”ti. (4) 

 So kho ahaÑ AnuruddhÈ -pa-. Tassa mayhaÑ AnuruddhÈ etadahosi 
“uppilaÑ1 kho me udapÈdi, uppilÈdhikaraÓaÒca pana me samÈdhi cavi, 
samÈdhimhi cute obhÈso antaradhÈyati dassanaÒca r|pÈnaÑ. SeyyathÈpi 
AnuruddhÈ puriso ekaÑ nidhimukhaÑ gavesanto sakideva 
paÒcanidhimukhÈni adhigaccheyya, tassa tatonidÈnaÑ uppilaÑ uppajjeyya. 
Evameva kho me anuruddhÈ uppilaÑ udapÈdi, uppilÈdhikaraÓaÒca pana me 
samÈdhi cavi, samÈdhimhi cute obhÈso antaradhÈyati dassanaÒca r|pÈnaÑ, 
sohaÑ tathÈ karissÈmi yathÈ me puna na vicikicchÈ uppajjissati, na 
amanasikÈro, na thinamiddhaÑ, na chambhitattaÑ, na uppilan”ti. (5) 

 So kho ahaÑ AnuruddhÈ -pa-. Tassa mayhaÑ AnuruddhÈ etadahosi 
“duÔÔhullaÑ kho me udapÈdi, duÔÔhullÈdhikaraÓaÒca pana me samÈdhi cavi, 
samÈdhimhi cute obhÈso antaradhÈyati dassanaÒca r|pÈnaÑ, sohaÑ tathÈ 
karissÈmi yathÈ me puna na vicikicchÈ uppajjissati, na amanasikÈro, na 
thinamiddhaÑ, na chambhitattaÑ, na uppilaÑ, na duÔÔhullan”ti. (6) 

 So kho ahaÑ AnuruddhÈ -pa-. Tassa mayhaÑ AnuruddhÈ etadahosi 
“accÈraddhavÊriyaÑ kho me udapÈdi, accÈraddhavÊriyÈdhikaraÓaÒca pana 
me samÈdhi cavi, samÈdhimhi cute obhÈso antaradhÈyati dassanaÒca 
r|pÈnaÑ. SeyyathÈpi anuruddhÈ puriso ubhohi hatthehi vaÔÔakaÑ gÈÄhaÑ 
gaÓheyya, so tattheva patameyya2. Evameva kho me anuruddhÈ 
accÈraddhaÑvÊriyaÑ udapÈdi, accÈraddhavÊriyÈdhikaraÓaÒca pana me 
samÈdhi cavi, samÈdhimhi cute obhÈso antaradhÈyati dassanaÒca r|pÈnaÑ, 
sohaÑ tathÈ karissÈmi yathÈ me puna na vicikicchÈ uppajjissati, na 
amanasikÈro, na thinamiddhaÑ, na chambhitattaÑ, na uppilaÑ, na 
duÔÔhullaÑ, na accÈraddhavÊriyan”ti. (7) 

 So kho ahaÑ AnuruddhÈ -pa-. Tassa mayhaÑ AnuruddhÈ etadahosi 
“atilÊnavÊriyaÑ kho me udapÈdi, atilÊnavÊriyÈdhikaraÓaÒca pana  
______________________________________________________________  
 1. UbbillaÑ (SÊ, I), ubbilaÑ (SyÈ, KaÑ) 
 2. Matameyya (bah|su) pa + tama + eyya = patameyya-iti padavibhÈgo. 
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me samÈdhi cavi, samÈdhimhi cute obhÈso antaradhÈyati dassanaÒca 
r|pÈnaÑ. SeyyathÈpi anuruddhÈ puriso vaÔÔakaÑ sithilaÑ gaÓheyya, so tassa 
hatthato uppateyya. Evameva kho me anuruddhÈ atilÊnavÊriyaÑ udapÈdi, 
atilÊnavÊriyÈdhikaraÓaÒca pana me samÈdhi cavi, samÈdhimhi cute obhÈso 
antaradhÈyati dassanaÒca r|pÈnaÑ, sohaÑ tathÈ karissÈmi yathÈ me puna na 
vicikicchÈ uppajjissati, na amanasikÈro, na thinamiddhaÑ, na 
chambhitattaÑ, na uppilaÑ, na duÔÔhullaÑ, na acchÈraddhavÊriyaÑ, na 
atilÊnavÊriyan”ti. (8) 

 So kho ahaÑ AnuruddhÈ -pa-. Tassa mayhaÑ AnuruddhÈ etadahosi 
“abhijappÈ kho me udapÈdi, abhijappÈdhikaraÓaÒca pana me samÈdhi cavi, 
samÈdhimhi cute obhÈso antaradhÈyati dassanaÒca r|pÈnaÑ. SohaÑ tathÈ 
karissÈmi, yathÈ me puna na vicikicchÈ uppajjissati, na amanasikÈro, na 
thinamiddhaÑ, na chambhitattaÑ, na uppilaÑ, na duÔÔhullaÑ, na 
accÈraddhavÊriyaÑ, na atilÊnavÊriyaÑ, na abhijappÈ”ti. (9) 

 So kho ahaÑ AnuruddhÈ -pa-. Tassa mayhaÑ AnuruddhÈ etadahosi 
“nÈnattasaÒÒÈ kho me udapÈdi, nÈnattasaÒÒÈdhikaraÓaÒca pana me samÈdhi 
cavi, samÈdhimhi cute obhÈso antaradhÈyati dassanaÒca r|pÈnaÑ. SohaÑ 
tathÈ karissÈmi, yathÈ me puna na vicikicchÈ uppajjissati, na amanasikÈro, 
na thinamiddhaÑ, na chambhitattaÑ, na uppilaÑ, na duÔÔhullaÑ, na 
accÈraddhavÊriyaÑ, na atilÊnavÊriyaÑ, na abhijappÈ, na nÈnattasaÒÒÈ”ti. (10) 

 So kho ahaÑ AnuruddhÈ appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto 
obhÈsaÒceva saÒjÈnÈmi dassanaÒca r|pÈnaÑ. So kho pana me obhÈso 
nacirasseva antaradhÈyati dassanaÒca r|pÈnaÑ. Tassa mayhaÑ AnuruddhÈ 
etadahosi “ko nu kho hetu ko paccayo, yena me obhÈso antaradhÈyati 
dassanaÒca r|pÈnan”ti. Tassa mayhaÑ AnuruddhÈ etadahosi 
“atinijjhÈyitattaÑ kho me r|pÈnaÑ udapÈdi, atinijjhÈyitattÈdhikaraÓaÒca 
pana me r|pÈnaÑ samÈdhi cavi, samÈdhimhi cute obhÈso antaradhÈyati 
dassanaÒca r|pÈnaÑ. SohaÑ tathÈ karissÈmi, yathÈ me puna na vicikicchÈ 
uppajjissati, na amanasikÈro, na thinamiddhaÑ, na chambhitattaÑ, na 
uppilaÑ, na duÔÔhullaÑ, na accÈraddhavÊriyaÑ, na atilÊnavÊriyaÑ, na 
abhijappÈ, na nÈnattasaÒÒÈ, na atinijjhÈyitattaÑ r|pÈnan”ti. (11) 
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 242. So kho ahaÑ AnuruddhÈ “vicikicchÈ cittassa upakkileso”ti iti 
viditvÈ vicikicchaÑ cittassa upakkilesaÑ pajahiÑ. “AmanasikÈro cittassa 
upakkileso”ti iti viditvÈ amanasikÈraÑ cittassa upakkilesaÑ pajahiÑ. 
“ThinamiddhaÑ cittassa upakkileso”ti iti viditvÈ thinamiddhaÑ cittassa 
upakkilesaÑ pajahiÑ. “ChambhitattaÑ cittassa upakkileso”ti iti viditvÈ 
chambhitattaÑ cittassa upakkilesaÑ pajahiÑ. “UppilaÑ cittassa 
upakkileso”ti iti viditvÈ uppilaÑ cittassa upakkilesaÑ pajahiÑ. “DuÔÔhullaÑ 
cittassa upakkileso”ti iti viditvÈ duÔÔhullaÑ cittassa upakkilesaÑ pajahiÑ. 
“AccÈraddhavÊriyaÑ cittassa upakkileso”ti iti viditvÈ accÈraddhavÊriyaÑ 
cittassa upakkilesaÑ pajahiÑ. “AtilÊnavÊriyaÑ cittassa upakkileso”ti iti 
viditvÈ atilÊnavÊriyaÑ cittassa upakkilesaÑ pajahiÑ. “AbhijappÈ cittassa 
upakkileso”ti iti viditvÈ abhijappaÑ cittassa upakkilesaÑ pajahiÑ. 
“NÈnattasaÒÒÈ cittassa upakkileso”ti iti viditvÈ nÈnattasaÒÒaÑ cittassa 
upakkilesaÑ pajahiÑ. “AtinijjhÈyitattaÑ r|pÈnaÑ cittassa upakkileso”ti iti 
viditvÈ atinijjhÈyitattaÑ r|pÈnaÑ cittassa upakkilesaÑ pajahiÑ.  
 
 243. So kho ahaÑ AnuruddhÈ appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto 
obhÈsaÑ hi kho saÒjÈnÈmi, na ca r|pÈni passÈmi. R|pÈni hi kho passÈmi, na 
ca obhÈsaÑ saÒjÈnÈmi kevalampi rattiÑ kevalampi divaÑ1 kevalampi 
rattindivaÑ2. Tassa mayhaÑ AnuruddhÈ etadahosi “ko nu kho hetu ko 
paccayo, yvÈhaÑ obhÈsaÑ hi kho saÒjÈnÈmi, na ca r|pÈni passÈmi. R|pÈni 
hi kho3 passÈmi, na ca obhÈsaÑ saÒjÈnÈmi kevalampi rattiÑ kevalampi 
divaÑ kevalampi rattindivan”ti. Tassa mayhaÑ AnuruddhÈ etadahosi 
“yasmiÑ hi kho ahaÑ samaye r|panimittaÑ amanasikaritvÈ obhÈsanimittaÑ 
manasi karomi, obhÈsaÑ hi kho tasmiÑ samaye saÒjÈnÈmi, na ca r|pÈni 
passÈmi. YasmiÑ panÈhaÑ samaye obhÈsanimittaÑ amanasikaritvÈ 
r|panimittaÑ manasi karomi, r|pÈni hi kho tasmiÑ samaye passÈmi, na ca 
obhÈsaÑ saÒjÈnÈmi kevalampi rattiÑ kevalampi divaÑ kevalampi 
rattindivan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. DivasaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. RattidivaÑ (Ka) 3. Kho tasmiÑ samaye (SÊ, Ka) 
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 So kho ahaÑ AnuruddhÈ appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto parittaÑ 
ceva obhÈsaÑ saÒjÈnÈmi, parittÈni ca r|pÈni passÈmi. AppamÈÓaÑ ceva 
obhÈsaÑ saÒjÈnÈmi, appamÈÓÈni ca r|pÈni passÈmi kevalampi rattiÑ 
kevalampi divaÑ kevalampi rattindivaÑ. Tassa mayhaÑ AnuruddhÈ 
etadahosi “ko nu kho hetu ko paccayo, yvÈhaÑ parittaÒceva obhÈsaÑ 
saÒjÈnÈmi, parittÈni ca r|pÈni passÈmi. AppamÈÓaÒceva obhÈsaÑ 
saÒjÈnÈmi, appamÈÓÈni ca r|pÈni passÈmi kevalampi rattiÑ kevalampi 
divaÑ kevalampi rattindivan”ti. Tassa mayhaÑ AnuruddhÈ etadahosi 
“yasmiÑ kho me samaye paritto samÈdhi hoti, parittaÑ me tasmiÑ samaye 
cakkhu hoti. SohaÑ parittena cakkhunÈ parittaÒceva obhÈsaÑ saÒjÈnÈmi, 
parittÈni ca r|pÈni passÈmi. YasmiÑ pana me samaye appamÈÓo samÈdhi 
hoti, appamÈÓaÑ me tasmiÑ samaye cakkhu hoti. SohaÑ appamÈÓena 
cakkhunÈ appamÈÓaÒceva obhÈsaÑ saÒjÈnÈmi, appamÈÓÈni ca r|pÈni 
passÈmi kevalampi rattiÑ kevalampi divaÑ kevalampi rattindivan”ti.  
 
 244. Yato kho me AnuruddhÈ “vicikicchÈ cittassa upakkileso”ti iti 
viditvÈ vicikicchÈ cittassa upakkileso pahÊno ahosi. “AmanasikÈro cittassa 
upakkileso”ti iti viditvÈ amanasikÈro cittassa upakkileso pahÊno ahosi. 
“ThinamiddhaÑ cittassa upakkileso”ti iti viditvÈ thinamiddhaÑ cittassa 
upakkileso pahÊno ahosi. “ChambhitattaÑ cittassa upakkileso”ti iti viditvÈ 
chambhitattaÑ cittassa upakkileso pahÊno ahosi. “UppilaÑ cittassa 
upakkileso”ti viditvÈ uppilaÑ cittassa upakkileso pahÊno ahosi. “DuÔÔhullaÑ 
cittassa upakkileso”ti iti viditvÈ duÔÔhullaÑ cittassa upakkileso pahÊno ahosi. 
“AccÈraddhavÊriyaÑ cittassa upakkileso”ti iti viditvÈ accÈraddhavÊriyaÑ 
cittassa upakkileso pahÊno ahosi. “AtilÊnavÊriyaÑ cittassa upakkileso”ti iti 
viditvÈ atilÊnavÊriyaÑ cittassa upakkileso pahÊno ahosi. “AbhijappÈ cittassa 
upakkileso”ti iti viditvÈ abhijappÈ cittassa upakkileso pahÊno ahosi. 
“NÈnattasaÒÒÈ cittassa upakkileso”ti iti viditvÈ nÈnattasaÒÒÈ cittassa 
upakkileso pahÊno ahosi. “AtinijjhÈyitattaÑ r|pÈnaÑ cittassa upakkileso”ti 
iti
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viditvÈ atinijjhÈyitattaÑ r|pÈnaÑ cittassa upakkileso pahÊno ahosi.  
 
 245. Tassa mayhaÑ AnuruddhÈ etadahosi “ye kho me cittassa 
upakkilesÈ, te me pahÊnÈ. Handa dÈnÈhaÑ tividhena samÈdhiÑ bhÈvemÊ”ti1. 
So kho ahaÑ anuruddhÈ savitakkampi savicÈraÑ samÈdhiÑ bhÈvesiÑ2, 
avitakkampi vicÈramattaÑ samÈdhiÑ bhÈvesiÑ, avitakkampi avicÈraÑ 
samÈdhiÑ bhÈvesiÑ, sappÊtikampi samÈdhiÑ bhÈvesiÑ, nippÊtikampi 
samÈdhiÑ bhÈvesiÑ, sÈtasahagatampi samÈdhiÑ bhÈvesiÑ, 
upekkhÈsahagatampi samÈdhiÑ bhÈvesiÑ. Yato kho me anuruddhÈ 
savitakkopi savicÈro samÈdhi bhÈvito ahosi, avitakkopi vicÈramatto samÈdhi 
bhÈvito ahosi, avitakkopi avicÈro samÈdhi bhÈvito ahosi, sappÊtikopi 
samÈdhi bhÈvito ahosi, nippÊtikopi samÈdhi bhÈvito ahosi, sÈtasahagatopi 
samÈdhi bhÈvito ahosi, upekkhÈsahagatopi samÈdhi bhÈvito ahosi, ÒÈÓaÒca 
pana me dassanaÑ udapÈdi, akuppÈ me cetovimutti, ayamantimÈ jÈti, natthi 
dÈni punabbhavoti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ Anuruddho Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 

UpakkilesasuttaÑ niÔÔhitaÑ aÔÔhamaÑ.  
_____  

 
9. BÈlapaÓÉitasutta  

 246. 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– 

 TÊÓimÈni bhikkhave bÈlassa bÈlalakkhaÓÈni bÈlanimittÈni bÈlÈpadÈnÈni. 
KatamÈni tÊÓi, idha bhikkhave bÈlo duccintitacintÊ ca hoti dubbhÈsitabhÈsÊ 
ca dukkaÔakammakÈrÊ ca. No cetaÑ3 bhikkhave  
______________________________________________________________  
 1. BhÈvesinti (SÊ, SyÈ, KaÑ) 2. BhÈvemi (Ka) 3. No cedaÑ (SaÑ 2. 25) 
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bÈlo duccintitacintÊ ca abhavissa dubbhÈsitabhÈsÊ ca dukkaÔakammakÈrÊ ca, 
kena naÑ1 paÓÉitÈ jÈneyyuÑ “bÈlo ayaÑ bhavaÑ asappuriso”ti. YasmÈ ca 
kho bhikkhave bÈlo duccintitacintÊ ca hoti dubbhÈsitabhÈsÊ ca 
dukkaÔakammakÈrÊ ca, tasmÈ naÑ paÓÉitÈ jÈnanti “bÈlo ayaÑ bhavaÑ 
asappuriso”ti. Sa kho so bhikkhave bÈlo tividhaÑ diÔÔheva dhamme 
dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. Sace bhikkhave bÈlo sabhÈyaÑ vÈ 
nisinno hoti, rathikÈya2 vÈ nisinno hoti, si~ghÈÔake vÈ nisinno hoti. Tatra ce 
jano tajjaÑ tassÈruppaÑ kathaÑ manteti. Sace bhikkhave bÈlo pÈÓÈtipÈtÊ 
hoti, adinnÈdÈyÊ hoti, kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, musÈvÈdÊ hoti, 
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈyÊ hoti. Tatra bhikkhave bÈlassa evaÑ hoti 
“yaÑ kho jano tajjaÑ tassÈruppaÑ kathaÑ manteti, saÑvijjanteva te3 
dhammÈ mayi, ahaÒca tesu dhammesu sandissÈmÊ”ti. IdaÑ bhikkhave bÈlo 
paÔhamaÑ diÔÔheva dhamme dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti.  
 
 247. Puna caparaÑ bhikkhave bÈlo passati rÈjÈno coraÑ ÈgucÈriÑ 
gahetvÈ vividhÈ kammakÈraÓÈ kÈrente kasÈhipi tÈÄente vettehipi tÈÄente 
addhadaÓÉakehipi tÈÄente hatthampi chindante pÈdampi chindante 
hatthapÈdampi chindante kaÓÓampi chindante nÈsampi chindante 
kaÓÓanÈsampi chindante bila~gathÈlikampi karonte sa~khamuÓÉikampi 
karonte rÈhumukhampi karonte jotimÈlikampi karonte hatthapajjotikampi 
karonte erakavattikampi karonte cÊrakavÈsikampi karonte eÓeyyakampi 
karonte baÄisamaÑsikampi karonte kahÈpaÓikampi karonte 
khÈrÈpatacchikampi4 karonte palighaparivattikampi karonte 
palÈlapÊÔhakampi5 karonte tattenapi telena osiÒcante sunakhehipi khÈdÈpente 
jÊvantampi s|le uttÈsente asinÈpi sÊsaÑ chindante. Tatra bhikkhave bÈlassa 
evaÑ hoti “yathÈr|pÈnaÑ kho pÈpakÈnaÑ kammÈnaÑ hetu rÈjÈno coraÑ 
ÈgucÈriÑ gahetvÈ vividhÈ kammakÈraÓÈ kÈrenti, kasÈhipi tÈÄenti -pa- 
asinÈpi sÊsaÑ chindanti. SaÑvijjanteva te dhammÈ mayi, ahaÒca tesu 
dhammesu sandissÈmi, maÑ cepi rÈjÈno6 jÈneyyuÑ, mampi rÈjÈno 
______________________________________________________________ 
 1. Na tena naÑ (Ka), na naÑ (?) 2. RathiyÈya (bah|su)  
 3. SaÑvijjante te ca (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 4. KhÈrÈpaÔicchakampi (Ka) 
 5. PalÈlapiÔÔhakampi (I) 6. Sace mampi (Ka) 
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gahetvÈ vividhÈ kammakÈraÓÈ kÈreyyuÑ, kasÈhipi tÈÄeyyuÑ -pa- jÊvantampi 
s|le uttÈseyyuÑ, asinÈpi sÊsaÑ chindeyyun”ti. Idampi bhikkhave bÈlo 
dutiyaÑ diÔÔheva dhamme dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti.  
 
 248. Puna caparaÑ bhikkhave bÈlaÑ pÊÔhasamÈr|ÄhaÑ vÈ 
maÒcasamÈr|ÄhaÑ vÈ chamÈyaÑ1 vÈ semÈnaÑ yÈnissa pubbe pÈpakÈni 
kammÈni katÈni kÈyena duccaritÈni vÈcÈya duccaritÈni manasÈ duccaritÈni, 
tÈnissa tamhi samaye olambanti ajjholambanti abhippalambanti. SeyyathÈpi 
bhikkhave mahataÑ pabbatak|ÔÈnaÑ chÈyÈ sÈyanhasamayaÑ pathaviyÈ 
olambanti ajjholambanti abhippalambanti. Evameva kho bhikkhave bÈlaÑ 
pÊÔhasamÈr|ÄhaÑ vÈ maÒcasamÈr|ÄhaÑ vÈ chamÈyaÑ vÈ semÈnaÑ yÈnissa 
pubbe pÈpakÈni kammÈni katÈni kÈyena duccaritÈni vÈcÈya duccaritÈni 
manasÈ duccaritÈni, tÈnissa tamhi samaye olambanti ajjholambanti 
abhippalambanti. Tatra bhikkhave bÈlassa evaÑ hoti “akataÑ vata me 
kalyÈÓaÑ, akataÑ kusalaÑ, akataÑ bhÊruttÈÓaÑ. KataÑ pÈpaÑ, kataÑ 
luddaÑ, kataÑ kibbisaÑ, yÈvatÈ bho akatalyÈÓÈnaÑ akatakusalÈnaÑ 
akatabhÊruttÈÓÈnaÑ katapÈpÈnaÑ kataluddÈnaÑ katakibbisÈnaÑ gati, taÑ 
gatiÑ pecca gacchÈmÊ”ti. So socati kilamati paridevati urattÈÄiÑ kandati 
sammohaÑ Èpajjati. Idampi bhikkhave bÈlo tatiyaÑ diÔÔheva dhamme 
dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti.  

 Sa kho so bhikkhave bÈlo kÈyena duccaritaÑ caritvÈ vÈcÈya duccaritaÑ 
caritvÈ manasÈ duccaritaÑ caritvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. YaÑ kho taÑ bhikkhave sammÈ 
vadamÈno vadeyya “ekantaÑ aniÔÔhaÑ ekantaÑ akantaÑ ekantaÑ 
amanÈpan”ti. Nirayameva taÑ sammÈ vadamÈno vadeyya “ekantaÑ 
aniÔÔhaÑ ekantaÑ akantaÑ ekantaÑ amanÈpan”ti. YÈvaÒcidaÑ bhikkhave 
upamÈpi2 na sukarÈ, yÈva dukkhÈ nirayÈti.  
 
 249. EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “sakkÈ pana 
bhante upamaÑ kÈtun”ti. “SakkÈ bhikkh|”ti BhagavÈ avoca, seyyathÈpi 
bhikkhu coraÑ ÈgucÈriÑ gahetvÈ raÒÒo dasseyyuÑ “ayaÑ kho deva coro 
ÈgucÈrÊ, imassa yaÑ icchasi, taÑ daÓÉaÑ paÓehÊ”ti. TamenaÑ rÈjÈ evaÑ 
vadeyya “gacchatha bho imaÑ purisaÑ pubbaÓhasamayaÑ sattisatena  
______________________________________________________________  
 1. ChamÈya (SÊ, I) 2. UpamÈhipi (SÊ) 
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hanathÈ”ti. TamenaÑ pubbaÓhasamayaÑ sattisatena haneyyuÑ, atha rÈjÈ 
majjhanhikasamayaÑ1 evaÑ vadeyya “ambho kathaÑ so puriso”ti. Tatheva 
deva jÊvatÊti. TamenaÑ rÈjÈ evaÑ vadeyya “gacchatha bho taÑ purisaÑ 
majjhanhikasamayaÑ sattisatena hanathÈ”ti. TamenaÑ 
majjhanhikasamayaÑ sattisatena haneyyuÑ. Atha rÈjÈ sÈyanhasamayaÑ 
evaÑ vadeyya “ambho kathaÑ so puriso”ti. Tatheva deva jÊvatÊti. TamenaÑ 
rÈjÈ evaÑ vadeyya “gacchatha bho taÑ purisaÑ sÈyanhasamayaÑ 
sattisatena hanathÈ”ti. TamenaÑ sÈyanhasamayaÑ sattisatena haneyyuÑ. 
TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu so puriso tÊhi sattisatehi haÒÒamÈno 
tatonidÈnaÑ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvediyethÈti. EkissÈpi bhante 
sattiyÈ haÒÒamÈno so puriso tatonidÈnaÑ dukkhaÑ domanassaÑ 
paÔisaÑvediyetha, ko pana vÈdo tÊti sattisatehÊti.  
 
 250. Atha kho BhagavÈ parittaÑ pÈÓimattaÑ pÈsÈÓaÑ gahetvÈ bhikkh| 
Èmantesi “taÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamo nu kho mahantataro, yo 
cÈyaÑ mayÈ paritto pÈÓimatto pÈsÈÓo gahito, yo ca himavÈ pabbatarÈjÈ”ti. 
Appamattako ayaÑ bhante BhagavatÈ paritto pÈÓimatto pÈsÈÓo gahito, 
himavantaÑ pabbatarÈjÈnaÑ upanidhÈya sa~khampi na upeti, kalabhÈgampi 
na upeti, upanidhampi2 na upeti. Evameva kho bhikkhave yaÑ so puriso tÊhi 
sattisatehi haÒÒamÈno tatonidÈnaÑ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti, 
taÑ nirayakassa dukkhassa upanidhÈya sa~khampi na upeti, kalabhÈgampi 
na upeti, upanidhampi na upeti.  

 TamenaÑ bhikkhave nirayapÈlÈ paÒcavidhabandhanaÑ nÈma 
kammakÈraÓaÑ karonti, tattaÑ ayokhilaÑ3 hatthe gamenti, tattaÑ 
ayokhilaÑ dutiye hatthe gamenti, tattaÑ ayokhilaÑ pÈde gamenti, tattaÑ 
ayokhilaÑ dutiye pÈde gamenti, tattaÑ ayokhilaÑ majjhe urasmiÑ gamenti. 
So tattha dukkhÈ tibbÈ khÈrÈ kaÔukÈ vedanÈ vedeti. Na ca tÈva kÈlaÑ karoti, 
yÈva na taÑ pÈpakammaÑ byantÊhoti4. TamenaÑ bhikkhave nirayapÈlÈ 
saÑvesetvÈ kuÔhÈrÊhi5 tacchanti. So tattha dukkhÈ tibbÈ -pa- byantÊhoti. 
TamenaÑ bhikkhave nirayapÈlÈ uddhaÑpÈdaÑ adhosiraÑ gahetvÈ vÈsÊhi 
tacchanti. 
______________________________________________________________  
 1. MajjhantikasamayaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka), majjhantikaÑ samayaÑ (I) 
 2. Upanidhimpi (SÊ,I) 3. AyokhÊlaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 4. Byantihoti (I, Ka) 5. KudhÈrÊhi (Ka) 
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so tattha dukkhÈ tibbÈ -pa- byantÊhoti. TamenaÑ bhikkhave nirayapÈlÈ rathe 
yojetvÈ ÈdittÈya pathaviyÈ sampajjalitÈya sajotibh|tÈya1 sÈrentipi 
paccÈsÈrentipi. So tattha dukkhÈ tibbÈ -pa- byantÊhoti. TamenaÑ bhikkhave 
nirayapÈlÈ mahantaÑ a~gÈrapabbataÑ ÈdittaÑ sampajjalitaÑ sajotibh|taÑ 
Èropentipi oropentipi. So tattha dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedeti. 
Na ca tÈva kÈlaÑ karoti, yÈva na taÑ pÈpakammaÑ byantÊhoti. TamenaÑ 
bhikkhave nirayapÈlÈ uddhaÑpÈdaÑ adhosiraÑ gahetvÈ tattÈya 
LohakumbhiyÈ pakkhipanti ÈdittÈya sampajjalitÈya sajotibh|tÈya. So tattha 
pheÓuddehakaÑ paccati, so tattha pheÓuddehakaÑ paccamÈno sakimpi 
uddhaÑ gacchati, sakimpi adho gacchati, sakimpi tiriyaÑ gacchati. So tattha 
dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedeti. Na ca tÈva kÈlaÑ karoti, yÈva na 
taÑ pÈpakammaÑ byantÊhoti. TamenaÑ bhikkhave nirayapÈlÈ2 MahÈniraye 
pakkhipanti. So kho pana bhikkhave MahÈnirayo– 

   CatukkaÓÓo catudvÈro, vibhatto bhÈgaso mito.  
   AyopÈkÈrapariyanto, ayasÈ paÔikujjito.  

   Tassa ayomayÈ bh|mi, jalitÈ tejasÈ yutÈ. 
   SamantÈ yojanasataÑ, pharitvÈ tiÔÔhati sabbadÈ.  

 AnekapariyÈyenapi kho ahaÑ bhikkhave nirayakathaÑ katheyyaÑ, 
yÈvaÒcidaÑ bhikkhave na sukarÈ akkhÈnena pÈpuÓituÑ yÈva dukkhÈ nirayÈ.  
 
 251. Santi bhikkhave tiracchÈnagatÈ pÈÓÈ tiÓabhakkhÈ, te allÈnipi tiÓÈni 
sukkhÈnipi tiÓÈni dantullehakaÑ khÈdanti. Katame ca bhikkhave 
tiracchÈnagatÈ pÈÓÈ tiÓabhakkhÈ, hatthÊ assÈ goÓÈ gadrabhÈ ajÈ migÈ ye vÈ 
panaÒÒepi keci tiracchÈnagatÈ pÈÓÈ tiÓabhakkhÈ. Sa kho so bhikkhave bÈlo 
idha pubbe rasÈdo idha pÈpÈni kammÈni karitvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ tesaÑ sattÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati, ye te sattÈ tiÓabhakkhÈ.  

 Santi bhikkhave tiracchÈnagatÈ pÈÓÈ g|thabhakkhÈ, te d|ratova 
g|thagandhaÑ ghÈyitvÈ dhÈvanti “ettha bhuÒjissÈma ettha bhuÒjissÈmÈ”ti.  
______________________________________________________________ 
 1. SaÒjotibh|tÈya (SyÈ, KaÑ, I) 2. NirayapÈlÈ punappunaÑ (Ka) 
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seyyathÈpi nÈma brÈhmaÓÈ Èhutigandhena dhÈvanti “ettha bhuÒjissÈma ettha 
bhuÒjissÈmÈ”ti. Evameva kho bhikkhave santi tiracchÈnagatÈ pÈÓÈ 
g|thabhakkhÈ, te d|ratova g|thagandhaÑ ghÈyitvÈ dhÈvanti “ettha 
bhuÒjissÈma ettha bhuÒjissÈmÈ”ti. Katame ca bhikkhave tiracchÈnagatÈ pÈÓÈ 
g|thabhakkhÈ, kukkuÔÈ s|karÈ soÓÈ si~gÈlÈ ye vÈ panaÒÒepi keci 
tiracchÈnagatÈ pÈÓÈ g|thabhakkhÈ. Sa kho so bhikkhave bÈlo idha pubbe 
rasÈdo idha pÈpÈni kammÈni karitvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ tesaÑ 
sattÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati, ye te sattÈ g|thabhakkhÈ.  

 Santi bhikkhave tiracchÈnagatÈ pÈÓÈ andhakÈre jÈyanti, andhakÈre 
jÊyanti1, andhakÈre mÊyanti2. Katame ca bhikkhave tiracchÈnagatÈ pÈÓÈ 
andhakÈre jÈyanti, andhakÈre jÊyanti, andhakÈre mÊyanti. KÊÔÈ puÄavÈ3 
gaÓÉuppÈdÈ ye vÈ panaÒÒepi keci tiracchÈnagatÈ pÈÓÈ andhakÈre jÈyanti, 
andhakÈre jÊyanti, andhakÈre mÊyanti. Sa kho so bhikkhave bÈlo idha pubbe 
rasÈdo idha pÈpÈni kammÈni karitvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ tesaÑ 
sattÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati, ye te sattÈ andhakÈre jÈyanti, andhakÈre 
jÊyanti, andhakÈre mÊyanti. 

 Santi bhikkhave tiracchÈnagatÈ pÈÓÈ udakasmiÑ jÈyanti, udakasmiÑ 
jÊyanti, udakasmiÑ mÊyanti. Katame ca bhikkhave tiracchÈnagatÈ pÈÓÈ 
udakasmiÑ jÈyanti, udakasmiÑ jÊyanti, udakasmiÑ mÊyanti. MacchÈ 
kacchapÈ susumÈrÈ ye vÈ panaÒÒepi keci tiracchÈnagatÈ pÈÓÈ udakasmiÑ 
jÈyanti, udakasmiÑ jÊyanti, udakasmiÑ mÊyanti. Sa kho so bhikkhave bÈlo 
idha pubbe rasÈdo idha pÈpÈni kammÈni karitvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ tesaÑ sattÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati, ye te sattÈ udakasmiÑ 
jÈyanti, udakasmiÑ jÊyanti, udakasmiÑ mÊyanti.  

 Santi bhikkhave tiracchÈnagatÈ pÈÓÈ asucismiÑ jÈyanti, asucismiÑ 
jÊyanti, asucismiÑ mÊyanti. Katame ca bhikkhave tiracchÈnagatÈ pÈÓÈ 
asucismiÑ jÈyanti, asucismiÑ jÊyanti, asucismiÑ mÊyanti. Ye te bhikkhave 
sattÈ p|timacche vÈ jÈyanti, p|timacche vÈ jÊyanti, p|timacche vÈ mÊyanti. 
P|tikuÓape vÈ -pa-. P|tikummÈse vÈ. CandanikÈya vÈ.  
______________________________________________________________  
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oligalle vÈ jÈyanti. (Ye vÈ panaÒÒepi keci tiracchÈnagatÈ pÈÓÈ asucismiÑ 
jÈyanti, asucismiÑ jÊyanti, asucismiÑ mÊyanti.)1 Sa kho so bhikkhave bÈlo 
idha pubbe rasÈdo idha pÈpÈni kammÈni karitvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ tesaÑ sattÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati, ye te sattÈ asucismiÑ 
jÈyanti, asucismiÑ jÊyanti, asucismiÑ mÊyanti. 

 AnekapariyÈyenapi kho ahaÑ bhikkhave tiracchÈnayonikathaÑ 
katheyyaÑ, yÈvaÒcidaÑ bhikkhave na sukaraÑ akkhÈnena pÈpuÓituÑ, yÈva 
dukkhÈ tiracchÈnayoni. 
 
 252. SeyyathÈpi bhikkhave puriso ekacchiggalaÑ yugaÑ mahÈsamudde 
pakkhipeyya, tamenaÑ puratthimo vÈto pacchimena saÑhareyya, pacchimo 
vÈto puratthimena saÑhareyya, uttaro vÈto dakkhiÓena saÑhareyya, 
dakkhiÓo vÈto uttarenaÑ saÑhareyya. TatrÈssa kÈÓo kacchapo, so 
vassasatassa vassasatassa2 accayena sakiÑ ummujjeyya. TaÑ kiÑ maÒÒatha 
bhikkhave, api nu so kÈÓo kacchapo amusmiÑ ekacchiggale yuge gÊvaÑ 
paveseyyÈti. (No hetaÑ bhante.)3 Yadi pana4 bhante kadÈci karahaci 
dÊghassa addhuno accayenÈti. KhippataraÑ kho so bhikkhave kÈÓo 
kacchapo amusmiÑ ekacchiggale yuge gÊvaÑ paveseyya. Ato 
dullabhatarÈhaÑ bhikkhave manussattaÑ vadÈmi sakiÑ vinipÈtagatena 
bÈlena. TaÑ kissa hetu, na hettha bhikkhave atthi dhammacariyÈ samacariyÈ 
kusalakiriyÈ puÒÒakiriyÈ, aÒÒamaÒÒakhÈdikÈ ettha bhikkhave vattati 
dubbalakhÈdikÈ.  

 Sa kho so bhikkhave bÈlo sace kadÈci karahaci dÊghassa addhuno 
accayena manussattaÑ Ègacchati, yÈni tÈni nÊcakulÈni caÓÉÈlakulaÑ vÈ 
nesÈdakulaÑ vÈ venakulaÑ5 vÈ rathakÈrakulaÑ vÈ pukkusakulaÑ vÈ, 
tathÈr|pe kule paccÈjÈyati dalidde appannapÈnabhojane kasiravuttike, yattha 
kasirena ghÈsacchÈdo labbhati, so ca hoti dubbaÓÓo  
______________________________________________________________  
 1. (  ) Natthi SÊ-SyÈ-KaÑ-I-potthakesu. 
 2. Vassasatassa vassasahassassa vassasatasahassassa (SÊ), vassasatassa (SyÈ, KaÑ, I)  
 3. (  ) Natthi SÊ-I-potthakesu. 4. Yadi n|na (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 5. VeÓakulaÑ (SÊ, I) 
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duddasiko okoÔimako bavhÈbÈdho1 kÈÓo vÈ kuÓÊ vÈ khujjo vÈ pakkhahato 
vÈ na lÈbhÊ annassa pÈnassa vatthassa yÈnassa mÈlÈgandhavilepanassa 
seyyÈvasathapadÊpeyyassa. So kÈyena duccaritaÑ carati, vÈcÈya duccaritaÑ 
carati, manasÈ duccaritaÑ carati, so kÈyena duccaritaÑ caritvÈ vÈcÈya 
duccaritaÑ caritvÈ manasÈ duccaritaÑ caritvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati.  

 SeyyathÈpi bhikkhave akkhadhutto paÔhameneva kaliggahena puttampi 
jÊyetha, dÈrampi jÊyetha, sabbaÑ sÈpateyyampi jÊyetha, uttaripi 
adhibandhaÑ2 nigaccheyya. Appamattako so bhikkhave kaliggaho yaÑ so 
akkhadhutto paÔhameneva kaliggahena puttampi jÊyetha, dÈrampi jÊyetha, 
sabbaÑ sÈpateyyampi jÊyetha, uttaripi adhibandhaÑ nigaccheyya, atha kho 
ayameva tato mahantataro kaliggaho, yaÑ so bÈlo kÈyena duccaritaÑ 
caritvÈ vÈcÈya duccaritaÑ caritvÈ manasÈ duccaritaÑ caritvÈ kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. AyaÑ 
bhikkhave kevalÈ parip|rÈ3 bÈlabh|mÊti. 
 
 253. TÊÓimÈni bhikkhave paÓÉitassa paÓÉitalakkhaÓÈni paÓÉitanimittÈni 
paÓÉitÈpadÈnÈni. KatamÈni tÊÓi, idha bhikkhave paÓÉito sucintitacintÊ ca hoti 
subhÈsitabhÈsÊ ca sukatakammakÈrÊ ca. No cetaÑ bhikkhave paÓÉito 
sucintitacintÊ ca abhavissa subhÈsitabhÈsÊ ca sukatakammakÈrÊ ca, kena 
naÑ4 paÓÉitÈ jÈneyyuÑ “paÓÉito ayaÑ bhavaÑ sappuriso”ti. YasmÈ ca kho 
bhikkhave paÓÉito sucintitacintÊ ca hoti subhÈsitabhÈsÊ ca sukatakammakÈrÊ 
ca, tasmÈ naÑ paÓÉitÈ jÈnanti “paÓÉito ayaÑ bhavaÑ sappuriso”ti. Sa kho 
so bhikkhave paÓÉito tividhaÑ diÔÔheva dhamme sukhaÑ somanassaÑ 
paÔisaÑvedeti. Sace bhikkhave paÓÉito sabhÈyaÑ vÈ nisinno hoti rathikÈya 
vÈ nisinno hoti, si~ghÈÔake vÈ nisinno hoti, tatra ce jano tajjaÑ tassÈruppaÑ 
kathaÑ  
______________________________________________________________  
 1. BahvÈbÈdho (Ka) 2. AnubandhaÑ (SÊ, I), addhubandhaÑ (SyÈ, KaÑ)  
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manteti. Sace bhikkhave paÓÉito pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ 
paÔivirato hoti, kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, 
surÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti. Tatra bhikkhave paÓÉitassa 
evaÑ hoti “yaÑ kho jano tajjaÑ tassÈruppaÑ kathaÑ manteti. 
SaÑvijjanteva te dhammÈ mayi, ahaÒca tesu dhammesu sandissÈmÊ”ti. IdaÑ 
bhikkhave paÓÉito paÔhamaÑ diÔÔheva dhamme sukhaÑ somanassaÑ 
paÔisaÑvedeti.  
 
 254. Puna caparaÑ bhikkhave paÓÉito passati rÈjÈno coraÑ ÈgucÈriÑ 
gahetvÈ vividhÈ kammakÈraÓÈ kÈrente kasÈhipi tÈÄente vettehipi tÈÄente 
addhadaÓÉakehipi tÈÄente hatthampi chindente pÈdampi chindente 
hatthapÈdampi chindante kaÓÓampi chindante nÈsampi chindante 
kaÓÓanÈsampi chindante bila~gathÈlikampi karonte sa~khamuÓÉikampi 
karonte rÈhumukhampi karonte jotimÈlikampi karonte hatthapajjotikampi 
karonte erakavattikampi karonte cÊrakavÈsikampi karonte eÓeyyakampi 
karonte balisamaÑsikampi karonte kahÈpaÓikampi karonte 
khÈrÈpatacchikampi karonte palighaparivattikampi karonte palÈlapÊÔhakampi 
karonte tattenapi telena osiÒcante sunakhehipi khÈdÈpente jÊvantampi s|le 
uttÈsente asinÈpi sÊsaÑ chindante. Tatra bhikkhave paÓÉitassa evaÑ hoti 
“yathÈr|pÈnaÑ kho pÈpakÈnaÑ kammÈnaÑ hetu rÈjÈno coraÑ ÈgucÈriÑ 
gahetvÈ vividhÈ kammakÈraÓÈ kÈrenti, kasÈhipi tÈÄenti, vettehipi tÈÄenti, 
addhadaÓÉakehipi tÈÄenti, hatthampi chindanti, pÈdampi chindanti, 
hatthapÈdampi chindanti, kaÓÓampi chindanti, nÈsampi chindanti, 
kaÓÓanÈsampi chindanti, bila~gathÈlikampi karonti, sa~khamuÓÉikampi 
karonti, rÈhumukhampi karonti, jotimÈlikampi karonti, hatthapajjotikampi 
karonti, erakavattikampi karonti, cÊrakavÈsikampi karonti, eÓeyyakampi 
karonti, balisamaÑsikampi karonti, kahÈpaÓikampi karonti, 
khÈrÈpatacchikampi karonti, palighaparivattikampi karonti, 
palÈlapÊÔhakampi karonti, tattenapi telena osiÒcanti, sunakhehipi khÈdÈpenti, 
jÊvantampi s|le uttÈsenti, asinÈpi sÊsaÑ chindanti, na te dhammÈ mayi 
saÑvijjanti, ahaÒca na tesu dhammesu sandissÈmÊ”ti. Idampi bhikkhave 
paÓÉito dutiyaÑ diÔÔheva dhamme sukhaÑ somanassaÑ paÔisaÑvedeti. 
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 225. Puna caparaÑ bhikkhave paÓÉitaÑ pÊÔhasamÈr|ÄhaÑ vÈ 
maÒcasamÈr|ÄhaÑ vÈ chamÈyaÑ vÈ semÈnaÑ yÈnissa pubbe kalyÈÓÈni 
kammÈni katÈni kÈyena sucaritÈni vÈcÈya sucaritÈni manasÈ sucaritÈni, 
tÈnissa tamhi samaye olambanti -pa-. SeyyathÈpi bhikkhave mahataÑ 
pabbatak|ÔÈnaÑ chÈyÈ sÈyanhasamayaÑ pathaviyÈ olambanti ajjholambanti 
abhippalambanti. Evameva kho bhikkhave paÓÉitaÑ pÊÔhasamÈr|ÄhaÑ vÈ 
maÒcasamÈr|ÄaÑ vÈ chamÈyaÑ vÈ semÈnaÑ yÈnissa pubbe kalyÈÓÈni 
kammÈni katÈni kÈyena sucaritÈni vÈcÈya sucaritÈni manasÈ sucaritÈni, 
tÈnissa tamhi samaye olambanti ajjholambanti abhippalambanti. Tatra 
bhikkhave paÓÉitassa evaÑ hoti “akataÑ vata me pÈpaÑ, akataÑ luddaÑ, 
akataÑ kibbisaÑ, kataÑ kalyÈÓaÑ, kataÑ kusalaÑ, kataÑ bhÊruttÈÓaÑ, 
yÈvatÈ bho akatapÈpÈnaÑ akataluddÈnaÑ akatakibbisÈnaÑ katakalyÈÓÈnaÑ 
katakusalÈnaÑ katabhÊruttÈÓÈnaÑ gati, taÑ gatiÑ pecca gacchÈmÊ”ti. So na 
socati na kilamati na paridevati na urattÈÄiÑ kandati na sammohaÑ Èpajjati. 
Idampi bhikkhave paÓÉito tatiyaÑ diÔÔheva dhamme sukhaÑ somanassaÑ 
paÔisaÑvedeti.  

 Sa kho so bhikkhave paÓÉito kÈyena sucaritaÑ caritvÈ vÈcÈya sucaritaÑ 
caritvÈ manasÈ sucaritaÑ caritvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapajjati. YaÑ kho taÑ bhikkhave sammÈ vadamÈno 
vadeyya “ekantaÑ iÔÔhaÑ ekantaÑ kantaÑ ekantaÑ manÈpan”ti. Saggameva 
taÑ sammÈ vadamÈno vadeyya “ekantaÑ iÔÔhaÑ ekantaÑ kantaÑ ekantaÑ 
manÈpan”ti. YÈvaÒcidaÑ bhikkhave upamÈpi na sukarÈ, yÈva sukhÈ saggÈti.  
 
 256. EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “sakkÈ pana 
bhante upamaÑ kÈtun”ti. “SakkÈ bhikkh|”ti BhagavÈ avoca, seyyathÈpi 
bhikkhave rÈjÈ cakkavattÊ sattahi ratanehi samannÈgato cat|hi ca iddhÊhi, 
tatonidÈnaÑ sukhaÑ somanassaÑ paÔisaÑvedeti. Katamehi sattahi, idha 
bhikkhave raÒÒo khattiyassa muddhÈvasittassa tadahuposathe pannarase 
sÊsaÑnhÈtassa uposathikassa uparipÈsÈdavaragatassa dibbaÑ cakkaratanaÑ 
pÈtubhavati sahassÈraÑ sanemikaÑ sanÈbhikaÑ sabbÈkÈraparip|raÑ, taÑ 
disvÈna raÒÒo khattiyassa muddhÈvasittassa evaÑ hoti1 “sutaÑ kho pana  
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metaÑ ‘yassa raÒÒo khattiyassa muddhÈvasittassa tadahuposathe pannarase 
sÊsaÑnhÈtassa uposathikassa uparipÈsÈdavaragatassa dibbaÑ cakkaratanaÑ 
pÈtubhavati sahassÈraÑ sanemikaÑ sanÈbhikaÑ sabbÈkÈraparip|raÑ, so 
hoti rÈjÈ cakkavattÊ’ti, assaÑ nu kho ahaÑ rÈjÈ cakkavattÊ”ti.  

 Atha kho bhikkhave rÈjÈ khattiyo muddhÈvasitto vÈmena hatthena 
bhi~kÈraÑ gahetvÈ dakkhiÓena hatthena cakkaratanaÑ abbhukkirati 
“pavattatu bhavaÑ cakkaratanaÑ, abhivijinÈtu bhavaÑ cakkaratanan”ti. 
Atha kho taÑ bhikkhave cakkaratanaÑ puratthimaÑ disaÑ pavattati 
anvadeva rÈjÈ cakkavattÊ saddhiÑ catura~giniyÈ senÈya. YasmiÑ kho pana 
bhikkhave padese cakkaratanaÑ patiÔÔhÈti, tattha rÈjÈ cakkavattÊ vÈsaÑ upeti 
saddhiÑ catura~giniyÈ senÈya. Ye kho pana bhikkhave puratthimÈya disÈya 
paÔirÈjÈno, te rÈjÈnaÑ cakkavattiÑ upasa~kamitvÈ evamÈhaÑsu “ehi kho 
mahÈrÈja, svÈgataÑ te mahÈraja1, sakaÑ te mahÈrÈja, anusÈsa mahÈrÈjÈ”ti. 
RÈjÈ cakkavattÊ evamÈha “pÈÓo na hantabbo, adinnaÑ nÈdÈtabbaÑ, 
kÈmesumicchÈ na caritabbÈ, musÈ na bhÈsitabbÈ, majjaÑ na pÈtabbaÑ, 
yathÈbhuttaÒca bhuÒjathÈ”ti. Ye kho pana bhikkhave puratthimÈya disÈya 
paÔirÈjÈno, te raÒÒo cakkavattissa anuyantÈ2 bhavanti3.  
 
 257. Atha kho taÑ bhikkhave cakkaratanaÑ puratthimaÑ samuddaÑ 
ajjhogÈhetvÈ4 paccuttaritvÈ dakkhiÓaÑ disaÑ pavattati -pa- dakkhiÓaÑ 
samuddaÑ ajjhogÈhetvÈ paccuttaritvÈ pacchimaÑ disaÑ pavattati -pa- 
pacchimaÑ samuddaÑ ajjhogÈhetvÈ paccuttaritvÈ uttaraÑ disaÑ pavattati 
anvadeva rÈjÈ cakkavattÊ saddhiÑ catura~giniyÈ senÈya. YasmiÑ kho pana 
bhikkhave padese cakkaratanaÑ patiÔÔhÈti, tattha rÈjÈ cakkavattÊ vÈsaÑ upeti 
saddhiÑ catura~giniyÈ senÈya.  

 Ye kho pana bhikkhave uttarÈya disÈya paÔirÈjÈno, te rÈjÈnaÑ 
cakkavattiÑ upasa~kamitvÈ evamÈhaÑsu “ehi kho mahÈrÈja, svÈgataÑ te 
mahÈrÈja, sakaÑ te mahÈrÈja, anusÈsa mahÈrÈjÈ”ti. RÈjÈ cakkavattÊ evamÈha 
“pÈÓo na hantabbo, adinnaÑ nÈdÈtabbaÑ, kÈmesumicchÈ  
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na caritabbÈ, musÈ na bhÈsitabbÈ, majjaÑ na pÈtabbaÑ, yathÈbhuttaÒca 
bhuÒjathÈ”ti. Ye kho pana bhikkhave uttarÈya disÈya paÔirÈjÈno, te raÒÒo 
cakkavattissa anuyantÈ bhavanti.  

 Atha kho taÑ bhikkhave cakkaratanaÑ samuddapariyantaÑ pathaviÑ 
abhivijinitvÈ tameva rÈjadhÈniÑ paccÈgantvÈ raÒÒo cakkavattissa 
antepuradvÈre akkhÈhataÑ maÒÒe tiÔÔhati raÒÒo cakkavattissa 
antepuradvÈraÑ upasobhayamÈnaÑ. RaÒÒo bhikkhave cakkavattissa 
evar|paÑ cakkaratanaÑ pÈtubhavati. (1)  
 
 258. Puna caparaÑ bhikkhave raÒÒo cakkavattissa hatthiratanaÑ 
pÈtubhavati, sabbaseto sattappatiÔÔho iddhimÈ vehÈsa~gamo Uposatho nÈma 
nÈgarÈjÈ, taÑ disvÈna raÒÒo cakkavattissa cittaÑ pasÊdati “bhaddakaÑ vata 
bho hatthiyÈnaÑ, sace damathaÑ upeyyÈ”ti. Atha kho taÑ bhikkhave 
hatthiratanaÑ seyyathÈpi nÈma bhaddo hatthÈjÈnÊyo dÊgharattaÑ 
suparidanto evameva damathaÑ upeti. Bh|tapubbaÑ bhikkhave rÈjÈ 
cakkavattÊ tameva hatthiratanaÑ vÊmaÑsamÈno pubbaÓhasamayaÑ 
abhiruhitvÈ samuddapariyantaÑ pathaviÑ anusaÑyÈyitvÈ tameva 
rÈjadhÈniÑ paccÈgantvÈ pÈtarÈsamakÈsi. RaÒÒo bhikkhave cakkavattissa 
evar|paÑ hatthiratanaÑ pÈtubhavati.(2) 

 Puna caparaÑ bhikkhave raÒÒo cakkavattissa assaratanaÑ pÈtubhavati, 
sabbaseto kÈÄasÊso muÒjakeso iddhimÈ vehÈsa~gamo Valahako nÈma 
assarÈjÈ, taÑ disvÈna raÒÒo cakkavattissa cittaÑ pasÊdati “bhaddakaÑ vata 
bho assayÈnaÑ, sace damathaÑ upeyyÈ”ti. Atha kho taÑ bhikkhave 
assaratanaÑ seyyathÈpi nÈma bhaddo assÈjÈnÊyo dÊgharattaÑ suparidanto 
evameva damathaÑ upeti. Bh|tapubbaÑ bhikkhave rÈjÈ cakkavattÊ tameva 
assaratanaÑ vÊmaÑsamÈno pubbaÓhasamayaÑ abhiruhitvÈ 
samuddapariyantaÑ pathaviÑ anusaÑyÈyitvÈ tameva rÈjadhÈniÑ 
paccÈgantvÈ pÈtarÈsamakÈsi. RaÒÒo bhikkhave cakkavattissa evar|paÑ 
assaratanaÑ pÈtubhavati. (3) 

 Puna caparaÑ bhikkhave raÒÒo cakkavattissa maÓiratanaÑ pÈtubhavati, 
so hoti maÓi veÄuriyo subho jÈtimÈ aÔÔhaÑ so suparikammakato. Tassa kho 
pana bhikkhave maÓiratanassa ÈbhÈ samantÈ yojanaÑ phuÔÈ hoti. 
Bh|tapubbaÑ bhikkhave rÈjÈ cakkavattÊ tameva maÓiratanaÑ vÊmaÑsamÈno 
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catura~giniÑ senaÑ sannayhitvÈ maÓiÑ dhajaggaÑ ÈropetvÈ 
rattandhakÈratimisÈya pÈyÈsi. Ye kho pana bhikkhave samantÈ gÈmÈ 
ahesuÑ, te tenobhÈsena kammante payojesuÑ divÈti maÒÒamÈnÈ. RaÒÒo 
bhikkhave cakkavattissa evar|paÑ maÓiratanaÑ pÈtubhavati. (4)  

 Puna caparaÑ bhikkhave raÒÒo cakkavattissa itthiratanaÑ pÈtubhavati, 
sÈ abhir|pÈ dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ paramÈya vaÓÓapokkharatÈya samannÈgatÈ 
nÈtidÊghÈ nÈtirassÈ nÈtikisÈ nÈtith|lÈ nÈtikÈÄikÈ1 nÈccodÈtÈ atikkantÈ 
mÈnusaÑ vaÓÓaÑ appattÈ dibbaÑ vaÓÓaÑ. Tassa kho pana bhikkhave 
itthiratanassa evar|po kÈyasamphasso hoti seyyathÈpi nÈma t|lapicuno vÈ 
kappÈsapicuno vÈ. Tassa kho pana bhikkhave itthiratanassa sÊte uÓhÈni 
gattÈni honti, uÓhe sÊtÈni gattÈni honti. Tassa kho pana bhikkhave 
itthiratanassa kÈyato candanagandho vÈyati, mukhato uppalagandho vÈyati. 
TaÑ kho pana bhikkhave itthiratanaÑ raÒÒo cakkavattissa pubbuÔÔhÈyinÊ 
hoti pacchÈnipÈtinÊ kiÑkÈrapaÔissÈvinÊ manÈpacÈrinÊ piyavÈdinÊ. TaÑ kho 
pana bhikkhave itthiratanaÑ rÈjÈnaÑ cakkavattiÑ manasÈpi no aticarati, 
kuto pana kÈyena. RaÒÒo bhikkhave cakkavattissa evar|paÑ itthiratanaÑ 
pÈtubhavati. (5) 

 Puna caparaÑ bhikkhave raÒÒo cakkavattissa gahapatiratanaÑ 
pÈtubhavati, tassa kammavipÈkajaÑ dibbacakkhu pÈtubhavati, yena nidhiÑ 
passati sassÈmikampi assÈmikampi. So rÈjÈnaÑ cakkavattiÑ upasa~kamitvÈ 
evamÈha “appossukko tvaÑ deva hohi, ahaÑ te dhanena dhanakaraÓÊyaÑ2 
karissÈmÊ”ti. Bh|tapubbaÑ bhikkhave rÈjÈ cakkavattÊ tameva 
gahapatiratanaÑ vÊmaÑsamÈno nÈvaÑ abhiruhitvÈ majjhe Ga~gÈya nadiyÈ 
sotaÑ ogÈhitvÈ3 gahapatiratanaÑ etadavoca “attho me gahapati 
hiraÒÒasuvaÓÓenÈ”ti. Tena hi mahÈrÈja ekaÑ tÊraÑ nÈvÈ upet|ti. Idheva me 
gahapati attho hiraÒÒasuvaÓÓenÈti. Atha kho taÑ bhikkhave 
gahapatiratanaÑ ubhohi hatthehi udake omasitvÈ p|raÑ hiraÒÒasuvaÓÓassa 
kumbhiÑ uddharitvÈ rÈjÈnaÑ cakkavattiÑ etadavoca “alamettÈvatÈ 
mahÈrÈja, katamettÈvatÈ mahÈrÈja, p|jitamettÈvatÈ mahÈrÈjÈ”ti. RÈjÈ 
cakkavattÊ evamÈha “alamettÈvatÈ gahapati, katamettÈvatÈ gahapati, 
p|jitamettÈvatÈ  
______________________________________________________________ 
 1. NÈtikÈÄÊ (SÊ, I) 2. Dhanena karaÓÊyaÑ (Ka) 3. OgahetvÈ (SÊ, I) 

 



 UparipaÓÓÈsapÈÄi 214 

gahapatÊ”ti. RaÒÒo bhikkhave cakkavattissa evar|paÑ gahapatiratanaÑ 
pÈtubhavati. (6)  

 Puna caparaÑ bhikkhave raÒÒo cakkavattissa pariÓÈyakaratanaÑ 
pÈtubhavati paÓÉito byatto medhÈvÊ paÔibalo rÈjÈnaÑ cakkavattiÑ 
upayÈpetabbaÑ upayÈpetuÑ1 apayÈpetabbaÑ apayÈpetuÑ ÔhapetabbaÑ 
ÔhapetuÑ. So rÈjÈnaÑ cakkavattiÑ upasa~kamitvÈ evamÈha “appossukko 
tvaÑ deva hohi, ahamanusÈsissÈmÊ”ti. RaÒÒo bhikkhave cakkavattissa 
evar|paÑ pariÓÈyakaratanaÑ pÈtubhavati. RÈjÈ bhikkhave cakkavattÊ imehi 
sattahi ratanehi samannÈgato hoti. (7)  
 
 259. KatamÈhi cat|hi iddhÊhi. Idha bhikkhave rÈjÈ cakkavattÊ abhir|po 
hoti dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya vaÓÓapokkharatÈya samannÈgato ativiya 
aÒÒehi manussehi. RÈjÈ bhikkhave cakkavattÊ imÈya paÔhamÈya iddhiyÈ 
samannÈgato hoti.  

 Puna caparaÑ bhikkhave rÈjÈ cakkavattÊ dÊghÈyuko hoti ciraÔÔhitiko 
ativiya aÒÒehi manussehi. RÈjÈ bhikkhave cakkavattÊ imÈya dutiyÈya 
iddhiyÈ samannÈgato hoti.  

 Puna caparaÑ bhikkhave rÈjÈ cakkavattÊ appÈbÈdho hoti appÈta~ko 
samavepÈkiniyÈ gahaÓiyÈ samannÈgato nÈtisÊtÈya nÈccuÓhÈya ativiya aÒÒehi 
manussehi. RÈjÈ bhikkhave cakkavattÊ imÈya tatiyÈya iddhiyÈ samannÈgato 
hoti.  

 Puna caparaÑ bhikkhave rÈjÈ cakkavattÊ brÈhmaÓagahapatikÈnaÑ piyo 
hoti manÈpo. SeyyathÈpi bhikkhave pitÈ puttÈnaÑ piyo hoti manÈpo. 
Evameva kho bhikkhave rÈjÈ cakkavattÊ brÈhmaÓagahapatikÈnaÑ piyo hoti 
manÈpo. RaÒÒopi bhikkhave cakkavattissa brÈhmaÓagahapatikÈ piyÈ honti 
manÈpÈ. SeyyathÈpi bhikkhave pitu puttÈ piyÈ honti manÈpÈ. Evameva kho 
bhikkhave raÒÒopi cakkavattissa brÈhmaÓagahapatikÈ piyÈ honti manÈpÈ.  
______________________________________________________________ 
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 Bh|tapubbaÑ bhikkhave rÈjÈ cakkavattÊ catura~giniyÈ senÈya 
uyyÈnabh|miÑ niyyÈsi. Atha kho bhikkhave brÈhmaÓagahapatikÈ rÈjÈnaÑ 
cakkavattiÑ upasa~kamitvÈ evamÈhaÑsu “ataramÈno deva yÈhi, yathÈ taÑ 
mayaÑ cirataraÑ passeyyÈmÈ”ti. RÈjÈpi bhikkhave cakkavattÊ sÈrathiÑ 
Èmantesi “ataramÈno sÈrathi pesehi, yathÈ maÑ brÈhmaÓagahapatikÈ 
cirataraÑ passeyyun”ti. RÈjÈ bhikkhave cakkavattÊ imÈya catutthÈya iddhiyÈ 
samannÈgato hoti. RÈjÈ bhikkhave cakkavattÊ imÈhi cat|hi iddhÊhi 
samannÈgato hoti.  

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu kho rÈjÈ cakkavattÊ imehi sattahi 
ratanehi samannÈgato imÈhi cat|hi ca iddhÊhi tatonidÈnaÑ sukhaÑ 
somanassaÑ paÔisaÑvediyethÈti. Ekamekenapi bhante ratanena1 
samannÈgato rÈjÈ cakkavattÊ tatonidÈnaÑ sukhaÑ somanassaÑ 
paÔisaÑvediyetha, ko pana vÈdo sattahi ratanehi cat|hi ca iddhÊhÊti.  
 
 260. Atha kho BhagavÈ parittaÑ pÈÓimattaÑ pÈsÈÓaÑ gahetvÈ bhikkh| 
Èmantesi “taÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamo nu kho mahantataro, yo 
cÈyaÑ mayÈ paritto pÈÓimatto pÈsÈÓo gahito, yo ca himavÈ pabbatarÈjÈ”ti. 
Appamattako ayaÑ bhante BhagavatÈ paritto pÈÓimatto pÈsÈÓo gahito, 
himavantaÑ pabbatarÈjÈnaÑ upanidhÈya sa~khÈmpi na upeti, kalabhÈgampi 
na upeti, upanidhampi na upetÊti. Evameva kho bhikkhave yaÑ rÈjÈ 
cakkavattÊ sattahi ratanehi samannÈgato cat|hi ca iddhÊhi tatonidÈnaÑ 
sukhaÑ somanassaÑ paÔisaÑvedeti. TaÑ dibbassa sukhassa upanidhÈya 
sa~khÈmpi na upeti, kalabhÈgampi na upeti, upanidhampi na upeti. 

 Sa kho so bhikkhave paÓÉito sace kadÈci karahaci dÊghassa addhuno 
accayena manussattaÑ Ègacchati, yÈni tÈni uccÈkulÈni 
khattiyamahÈsÈlakulaÑ vÈ brÈhmaÓamahÈsÈlakulaÑ vÈ 
gahapatimahÈsÈlakulaÑ vÈ tathÈr|pe kule paccÈjÈyati aÉÉhe mahaddhane 
mahÈbhoge pah|tajÈtar|parajate pah|tavitt|pakaraÓe pah|tadhanadhaÒÒe. 
So ca hoti abhir|po dassanÊyo pÈsÈdiko  
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paramÈya vaÓÓapokkharatÈya samannÈgato lÈbhÊ annassa pÈnassa vatthassa 
yÈnassa mÈlÈgandhavilepanassa seyyÈvasathapadÊpeyyassa. So kÈyena 
sucaritaÑ carati, vÈcÈya sucaritaÑ carati, manasÈ sucaritaÑ carati. So 
kÈyena sucaritaÑ caritvÈ vÈcÈya sucaritaÑ caritvÈ manasÈ sucaritaÑ caritvÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. SeyyathÈpi 
bhikkhave akkhadhutto paÔhameneva kaÔaggahena mahantaÑ 
bhogakkhandhaÑ adhigaccheyya, appamattako so bhikkhave kaÔaggaho, 
yaÑ so akkhadhutto paÔhameneva kaÔaggahena mahantaÑ bhogakkhandaÑ 
adhigaccheyya, atha kho ayameva tato mahantataro kaÔaggaho. YaÑ so 
paÓÉito kÈyena sucaritaÑ caritvÈ vÈcÈya sucaritaÑ caritvÈ manasÈ 
sucaritaÑ caritvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ upapajjati. 
AyaÑ bhikkhave kevalÈ parip|rÈ paÓÉitabh|mÊti.  

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

BÈlapaÓÉitasuttaÑ niÔÔhitaÑ navamaÑ. 
_____ 

 
10. Devad|tasutta 

 261. 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– 

 SeyyathÈpi bhikkhave dve agÈrÈ sadvÈrÈ1, tattha cakkhumÈ puriso 
majjhe Ôhito passeyya manusse gehaÑ pavisantepi nikkhamantepi 
anuca~kamantepi anuvicarantepi. Evameva kho ahaÑ bhikkhave dibbena 
cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena satte passÈmi cavamÈne 
upapajjamÈne hÊne paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, 
yathÈkamm|page satte pajÈnÈmi “ime vata bhonto sattÈ kÈyasucaritena 
samannÈgatÈ vacÊsucaritena samannÈgatÈ manosucaritena samannÈgatÈ 
ariyÈnaÑ  
______________________________________________________________  
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anupavÈdakÈ sammÈdiÔÔhikÈ sammÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapannÈ. Ime vÈ pana bhonto sattÈ 
kÈyasucaritena samannÈgatÈ vacÊsucaritena samannÈgatÈ manosucaritena 
samannÈgatÈ ariyÈnaÑ anupavÈdakÈ sammÈdiÔÔhikÈ 
sammÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ manussesu 
upapannÈ. Ime vata bhonto sattÈ kÈyaduccaritena samannÈgatÈ 
vacÊduccaritena samannÈgatÈ manoduccaritena samannÈgatÈ ariyÈnaÑ 
upavÈdakÈ micchÈdiÔÔhikÈ micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ pettivisayaÑ upapannÈ. Ime vÈ pana bhonto sattÈ 
kÈyaduccaritena samannÈgatÈ vacÊduccaritena samannÈgatÈ 
manoduccaritena samannÈgatÈ ariyÈnaÑ upavÈdakÈ micchÈdiÔÔhikÈ 
micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
tiracchÈnayoniÑ upapannÈ. Ime vÈ pana bhonto sattÈ kÈyaduccaritÈ 
samannÈgatÈ vacÊduccaritena samannÈgatÈ manoduccaritena samannÈgatÈ 
ariyÈnaÑ upavÈdakÈ micchÈdiÔÔhikÈ micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapannÈ”ti.  
 
 262. TamenaÑ bhikkhave nirayapÈlÈ nÈnÈbÈhÈsu gahetvÈ Yamassa 
raÒÒo dassenti. “AyaÑ deva puriso amatteyyo apetteyyo asÈmaÒÒo 
abrÈhmaÒÒo na kule jeÔÔhÈpacÈyÊ, imassa devo daÓÉaÑ paÓet|”ti. TamenaÑ 
bhikkhave yamo rÈjÈ paÔhamaÑ devad|taÑ samanuyuÒjati samanugÈhati 
samanubhÈsati “ambho purisa na tvaÑ addasa manussesu paÔhamaÑ 
devad|taÑ pÈtubh|tan”ti? So evamÈha “nÈddasaÑ bhante”ti.  

 TamenaÑ bhikkhave Yamo rÈjÈ evamÈha “ambho purisa na tvaÑ 
addasa manussesu daharaÑ kumÈraÑ mandaÑ uttÈnaseyyakaÑ sake 
muttakarÊse palipannaÑ semÈnan”ti? So evamÈha “addasaÑ bhante”ti. 

 TamenaÑ bhikkhave Yamo rÈjÈ evamÈha “ambho purisa tassa te 
viÒÒussa sato mahallakassa na etadahosi ‘ahampi khomhi jÈtidhammo, jÈtiÑ 
anatÊto, handÈhaÑ kalyÈÓaÑ karomi kÈyena vÈcÈya manasÈ’ti”? So evamÈha 
“nÈsakkhissaÑ bhante pamÈdassaÑ bhante”ti. 
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 TamenaÑ bhikkhave Yamo rÈjÈ evamÈha “ambho purisa pamÈdavatÈya 
na kalyÈÓamakÈsi kÈyena vÈcÈya manasÈ, taggha tvaÑ ambho purisa tathÈ 
karissanti, yathÈ taÑ pamattaÑ. TaÑ kho pana te etaÑ pÈpakammaÑ1 neva 
mÈtarÈ kataÑ, na pitarÈ kataÑ, na bhÈtarÈ kataÑ, na bhaginiyÈ kataÑ, na 
mittÈmaccehi kataÑ, na ÒÈtisÈlohitehi kataÑ, na samaÓabrÈhmaÓehi kataÑ, 
na devatÈhi kataÑ, tayÈvetaÑ pÈpakammaÑ1 kataÑ, tvaÒÒevetassa vipÈkaÑ 
paÔisaÑvedissasÊ”ti. (1)  
 
 263. TamenaÑ bhikkhave Yamo rÈjÈ paÔhamaÑ devad|taÑ 
samanuyuÒjitvÈ samanugÈhitvÈ samanubhÈsitvÈ dutiyaÑ devad|taÑ 
samanuyuÒjati samanugÈhati samanubhÈsati “ambho purisa na tvaÑ addasa 
manussesu dutiyaÑ devad|taÑ pÈtubh|tan”ti? So evamÈha “nÈddasaÑ 
bhante”ti.  

 TamenaÑ bhikkhave Yamo rÈjÈ evamÈha “ambho purisa na tvaÑ 
addasa manussesu itthiÑ vÈ purisaÑ vÈ (  )2 jiÓÓaÑ gopÈnasiva~kaÑ 
bhoggaÑ daÓÉaparÈyanaÑ pavedhamÈnaÑ gacchantaÑ ÈturaÑ 
gatayobbanaÑ khaÓÉadantaÑ palitakesaÑ vil|naÑ khalitasiraÑ3 valinaÑ 
tilakÈhatagattan”ti? So evamÈha “addasaÑ bhante”ti.  

 TamenaÑ bhikkhave Yamo rÈjÈ evamÈha “ambho purisa tassa te 
viÒÒussa sato mahallakassa na etadahosi ‘ahampi khomhi jarÈdhammo, 
jaraÑ anatÊto, handÈhaÑ kalyÈÓaÑ karomi kÈyena vÈcÈya manasÈ’ti”? so 
evamÈha “nÈsakkhissaÑ bhante, pamÈdassaÑ bhante”ti. 

 TamenaÑ bhikkhave Yamo rÈjÈ evamÈha “ambho purisa pamÈdavatÈya 
na kalyÈÓamakÈsi kÈyena vÈcÈya manasÈ, taggha tvaÑ ambho purisa tathÈ 
karissanti, yathÈ taÑ pamattaÑ. TaÑ kho pana te etaÑ pÈpakammaÑ neva 
mÈtarÈ kataÑ, na pitarÈ kataÑ, na bhÈtarÈ kataÑ, na bhaginiyÈ kataÑ, na 
mittÈmaccehi kataÑ, na ÒÈtisÈlohitehi kataÑ,  
______________________________________________________________  
 1. PÈpaÑ kammaÑ (SÊ, I)  
 2. (ŒsÊtikaÑ vÈ nÈvutikaÑ vÈ vassasatikaÑ vÈ jÈtiyÈ) (Ka-SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 tika~guttarepi.  
 3. KhalitaÑ siro (SÊ), khalitaÑsiraÑ (SyÈ, KaÑ, I) 
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na samaÓabrÈhmaÓehi kataÑ, na devatÈhi kataÑ, tayÈvetaÑ pÈpakammaÑ 
kataÑ, tvaÒÒevetassa vipÈkaÑ paÔisaÑvedissasÊ”ti. (2)  
 
 264. TamenaÑ bhikkhave Yamo rÈjÈ dutiyaÑ devad|taÑ 
samanuyuÒjitvÈ samanugÈhitvÈ samanubhÈsitvÈ tatiyaÑ devad|taÑ 
samanuyuÒjati samanugÈhati samanubhÈsati “ambho purisa na tvaÑ addasa 
manussesu tatiyaÑ devad|taÑ pÈtubh|tan”ti? So evamÈha “nÈddasaÑ 
bhante”ti.  

 TamenaÑ bhikkhave Yamo rÈjÈ evamÈha “ambho purisa na tvaÑ 
addasa manussesu itthiÑ vÈ purisaÑ vÈ ÈbÈdhikaÑ dukkhitaÑ bÈÄhagilÈnaÑ 
sake muttakarÊse palipannaÑ semÈnaÑ aÒÒehi vuÔÔhÈpiyamÈnaÑ aÒÒehi 
saÑvesiyamÈnan”ti? So evamÈha “addasaÑ bhante”ti.  

 TamenaÑ bhikkhave Yamo rÈjÈ evamÈha “ambho purisa tassa te 
viÒÒussa sato mahallakassa na etadahosi ‘ahampi khomhi byÈdhidhammo, 
byÈdhiÑ anatÊto, handÈhaÑ kalyÈÓaÑ karomi kÈyena vÈcÈya manasÈ’ti”? So 
evamÈha “nÈsakkhissaÑ bhante, pamÈdassaÑ bhante”ti.  

 TamenaÑ bhikkhave Yamo rÈjÈ evamÈha “ambho purisa pamÈdavatÈya 
na kalyÈÓamakÈsi kÈyena vÈcÈya manasÈ, taggha tvaÑ ambho purisa tathÈ 
karissanti, yathÈ taÑ pamattaÑ. TaÑ kho pana te etaÑ pÈpakammaÑ neva 
mÈtarÈ kataÑ, na pitarÈ kataÑ, na bhÈtarÈ kataÑ, na bhaginiyÈ kataÑ, na 
mittÈmaccehi kataÑ, na ÒÈtisÈlohitehi kataÑ, na samaÓabrÈhmaÓehi kataÑ, 
na devatÈhi kataÑ, tayÈvetaÑ pÈpakammaÑ kataÑ, tvaÒÒevetassa vipÈkaÑ 
paÔisaÑvedissasÊ”ti. (3)  
 
 265. TamenaÑ bhikkhave Yamo rÈjÈ tatiyaÑ devad|taÑ 
samanuyuÒjitvÈ samanugÈhitvÈ samanubhÈsitvÈ catutthaÑ devad|taÑ 
samanuyuÒjati samanugÈhati samanubhÈsati “ambho purisa na tvaÑ addasa 
manussesu catutthaÑ devad|taÑ pÈtubh|tan”ti? So evamÈha “nÈddasaÑ 
bhante”ti.  

 TamenaÑ bhikkhave Yamo rÈjÈ evamÈha “ambho purisa na tvaÑ 
addasa manussesu rÈjÈno coraÑ ÈgucariÑ gahetvÈ vividhÈ kammakÈraÓÈ 
kÈrente kasÈhipi tÈÄente vettehipi tÈÄente addhadaÓÉakehipi tÈÄente hatthampi 
chindante pÈdampi chindante hatthapÈdampi chindante kaÓÓampi 
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chindante nÈsampi chindante kaÓÓanÈsampi chindante bila~gathÈlikampi 
karonte sa~khamuÓÉikampi karonte rÈhumukhampi karonte jotimÈlikampi 
karonte hatthapajjotikampi karonte erakavattikampi karonte 
cÊrakavÈsikampi karonte eÓeyyakampi karonte baÄisamaÑsikampi karonte 
kahÈpaÓikampi karonte khÈrÈpatacchikampi karonte palighaparivattikampi 
karonte palÈlapÊÔhakampi karonte tattenapi telena osiÒcante sunakhehipi 
khÈdÈpente jÊvantampi s|le uttÈsente asinÈpi sÊsaÑ chindante”ti? So 
evamÈha “addasaÑ bhante”ti.  

 TamenaÑ bhikkhave Yamo rÈjÈ evamÈha “ambho purisa tassa te 
viÒÒussa sato mahallakassa na etadahosi ‘ye kira bho pÈpakÈni kammÈni 
karonti, te diÔÔheva evar|pÈ vividhÈ kammakÈraÓÈ karÊyanti, kima~gaÑ1 
pana parattha. HandÈhaÑ kalyÈÓaÑ karomi kÈyena vÈcÈya manasÈ’ti”? So 
evamÈha “nÈsakkhissaÑ bhante, pamÈdassaÑ bhante”ti.  

 TamenaÑ bhikkhave Yamo rÈjÈ evamÈha “ambho purisa pamÈdavatÈya 
na kalyÈÓamakÈsi kÈyena vÈcÈya manasÈ, taggha tvaÑ ambho purisa tathÈ 
karissanti, yathÈ taÑ pamattaÑ. TaÑ kho pana te etaÑ pÈpakammaÑ neva 
mÈtarÈ kataÑ, na pitarÈ kataÑ, na bhÈtarÈ kataÑ, na bhaginiyÈ kataÑ, na 
mittÈmaccehi kataÑ, na ÒÈtisÈlohitehi kataÑ, na samaÓabrÈhmaÓehi kataÑ, 
na devatÈhi kataÑ, tayÈvetaÑ pÈpakammaÑ kataÑ, tvaÒÒevetassa vipÈkaÑ 
paÔisaÑvedissasÊ”ti. (4)  
 
 266. TamenaÑ bhikkhave Yamo rÈjÈ catutthaÑ devad|taÑ 
samanuyuÒjitvÈ samanugÈhitvÈ samanubhÈsitvÈ paÒcamaÑ devad|taÑ 
samanuyuÒjati samanugÈhati samanubhÈsati “ambho purisa na tvaÑ addasa 
manussesu paÒcamaÑ devad|taÑ pÈtubh|tan”ti? So evamÈha “nÈddasaÑ 
bhante”ti.  

 TamenaÑ bhikkhave Yamo rÈjÈ evamÈha “ambho purisa na tvaÑ 
addasa manussesu itthiÑ vÈ purisaÑ vÈ ekÈhamataÑ vÈ dvÊhamataÑ vÈ 
tÊhamataÑ vÈ uddhumÈtakaÑ vinÊlakaÑ vipubbakajÈtan”ti? So evamÈha 
“addasaÑ bhante”ti.  
______________________________________________________________ 
 1. Kima~ga (SÊ, I) 
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 TamenaÑ bhikkhave Yamo rÈjÈ evamÈha “ambho purisa tassa te 
viÒÒussa sato mahallakassa na etadahosi ‘ahampi khomhi maraÓadhammo, 
maraÓaÑ anatÊto, handÈhaÑ kalyÈÓaÑ karomi kÈyena vÈcÈya manasÈ’ti”? 
So evamÈha “nÈsakkhissaÑ bhante, pamÈdassaÑ bhante”ti.  

 TamenaÑ bhikkhave Yamo rÈjÈ evamÈha “ambho purisa pamÈdavatÈya 
na kalyÈÓamakÈsi kÈyena vÈcÈya manasÈ, taggha tvaÑ ambho purisa tathÈ 
karissanti, yathÈ taÑ pamattaÑ. TaÑ kho pana te etaÑ pÈpakammaÑ neva 
mÈtarÈ kataÑ, na pitarÈ kataÑ, na bhÈtarÈ kataÑ, na bhaginiyÈ kataÑ, na 
mittÈmaccehi kataÑ, na ÒÈtisÈlohitehi kataÑ, na samaÓabrÈhmaÓehi kataÑ, 
na devatÈhi kataÑ, tayÈvetaÑ pÈpakammaÑ kataÑ, tvaÒÒevetassa vipÈkaÑ 
paÔisaÑvedissasÊ”ti. (5)  
 
 267. TamenaÑ bhikkhave Yamo rÈjÈ paÒcamaÑ devad|taÑ 
samanuyuÒjitvÈ samanugÈhitvÈ samanubhÈsitvÈ tuÓhÊ hoti. TamenaÑ 
bhikkhave nirayapÈlÈ paÒcavidhabandhanaÑ nÈma kammakÈraÓaÑ karonti, 
tattaÑ ayokhilaÑ hatthe gamenti, tattaÑ ayokhilaÑ dutiye hatthe gamenti, 
tattaÑ ayokhilaÑ pÈde gamenti, tattaÑ ayokhilaÑ dutiye pÈde gamenti, 
tattaÑ ayokhilaÑ majjhe urasmiÑ gamenti. So tattha dukkhÈ tibbÈ kharÈ 
kaÔukÈ vedanÈ vedeti, na ca tÈva kÈlaÑ karoti, yÈva na taÑ pÈpakammaÑ 
byantÊhoti. TamenaÑ bhikkhave nirayapÈlÈ uddhaÑpÈdaÑ adhosiraÑ 
gahetvÈ vÈsÊhi tacchanti -pa-. TamenaÑ bhikkhave nirayapÈlÈ rathe yojetvÈ 
ÈdittÈya pathaviyÈ sampajjalitÈya sajotibh|tÈya sÈrentipi paccÈsÈrentipi -pa-. 
TamenaÑ bhikkhave nirayapÈlÈ mahantaÑ a~gÈrapabbataÑ ÈdittaÑ 
sampajjalitaÑ sajotibh|taÑ Èropentipi oropentipi -pa-. TamenaÑ bhikkhave 
nirayapÈlÈ uddhaÑpÈdaÑ adhosiraÑ gahetvÈ tattÈya LohakumbhiyÈ 
pakkhipanti ÈdittÈya sampajjalitÈya sajotibh|tÈya. So tattha pheÓuddesakaÑ 
paccati, so tattha pheÓuddehakaÑ paccamÈno sakimpi uddhaÑ gacchati, 
sakimpi adho gacchati, sakimpi kiriyaÑ gacchati. So tattha dukkhÈ tibbÈ 
kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedeti, na ca tÈva kÈlaÑ karoti, yÈva na pÈpakammaÑ 
byantÊhoti. TamenaÑ bhikkhave nirayapÈlÈ MahÈniraye pakkhipanti. So kho 
pana bhikkhave MahÈnirayo– 
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   CatukkaÓÓo catudvÈro, vibhatto bhÈgaso mito. 
   AyopÈkÈrapariyanto, ayasÈ paÔikujjito.  

   Tassa ayomayÈ bh|mi, jalitÈ tejasÈyutÈ.  
   SamantÈ yojanasataÑ, pharitvÈ tiÔÔhati sabbadÈ.  
 
 268. Tassa kho pana bhikkhave MahÈnirayassa puratthimÈya bhittiyÈ 
acci uÔÔhahitvÈ pacchimÈya bhittiyÈ paÔihaÒÒati. PacchimÈya bhittiyÈ acci 
uÔÔhahitvÈ puratthimÈya bhittiyÈ paÔihaÒÒati. UttarÈya bhittiyÈ acci 
uÔÔhahitvÈ dakkhiÓÈya bhittiyÈ paÔihaÒÒati. DakkhiÓÈya bhittiyÈ acci 
uÔÔhahitvÈ uttarÈya bhittiyÈ paÔihaÒÒati. HeÔÔhÈ acci uÔÔhahitvÈ upari 
paÔihaÒÒati. Uparito acci uÔÔhahitvÈ heÔÔhÈ paÔihaÒÒati. So tattha dukkhÈ 
tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedeti, na ca tÈva kÈlaÑ karoti, yÈva na taÑ 
pÈpakammaÑ byantÊhoti. 

 Hoti kho so bhikkhave samayo, yaÑ kadÈci karahaci dÊghassa addhuno 
accayena tassa MahÈnirayassa puratthimaÑ dvÈraÑ apÈpurÊyati1. So tattha 
sÊghena javena dhÈvati, tassa sÊghena javena dhÈvato chavimpi Éayhati, 
cammampi Éayhati, maÑsampi Éayhati, nhÈrumpi Éayhati, aÔÔhÊnipi 
sampadh|pÈyanti, ubbhataÑ tÈdisameva hoti. Yato ca kho so bhikkhave 
bahusampatto hoti, atha taÑ dvÈraÑ pidhÊyati2. So tattha dukkhÈ tibbÈ kharÈ 
kaÔukÈ vedanÈ vedeti, na ca tÈva kÈlaÑ karoti, yÈva na taÑ pÈpakammaÑ 
byantÊhoti.  

 Hoti kho so bhikkhave samayo, yaÑ kadÈci karahaci dÊghassa addhuno 
accayena tassa MahÈnirayassa pacchimaÑ dvÈraÑ apÈpurÊyati -pa- uttaraÑ 
dvÈraÑ apÈpurÊyati -pa- dakkhiÓaÑ dvÈraÑ apÈpurÊyati. So tattha sÊghena 
javena dhÈvati, tassa sÊghena javena dhÈvato chavimpi Éayhati, cammampi 
Éayhati, maÑsampi Éayhati, nhÈrumpi Éayhati, aÔÔhÊnipi sampad|pÈyanti, 
ubbhataÑ tÈdisameva hoti. Yato ca kho so bhikkhave bahusampatto hoti, 
atha taÑ dvÈraÑ pidhÊyati. So tattha dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ 
vedeti, na ca tÈva kÈlaÑ karoti, yÈva na taÑ pÈpakammaÑ byantÊhoti.  
______________________________________________________________ 
 1. AvÈpurÊyati (SÊ) 2. PithÊyati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 

 



 10. Devad|tasutta (130) 223
  

 Hoti kho so bhikkhave samayo, yaÑ kadÈci karahaci dÊghassa addhuno 
accayena tassa MahÈnirayassa puratthimaÑ dvÈraÑ apÈpurÊyati. So tattha 
sÊghena javena dhÈvati, tassa sÊghena javena dhÈvato chavimpi Éayhati, 
cammampi Éayhati, maÑsampi Éayhati, nhÈrumpi Éayhati, aÔÔhÊnipi 
sampadh|pÈyanti, ubbhataÑ tÈdisameva hoti. So tena dvÈrena nikkhamati. 
 
 269. Tassa kho pana bhikkhave MahÈnirayassa samanantarÈ sahitameva 
mahanto g|thanirayo, so tattha patati. TasmiÑ kho pana bhikkhave 
g|thaniraye s|cimukhÈ pÈÓÈ chaviÑ chindanti, chaviÑ chetvÈ cammaÑ 
chindanti, cammaÑ chetvÈ maÑsaÑ chindanti, maÑsaÑ chetvÈ nhÈruÑ 
chindanti, nhÈruÑ chetvÈ aÔÔhiÑ chindanti, aÔÔhiÑ chetvÈ aÔÔhimiÒjaÑ 
khÈdanti. So tattha dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedeti, na ca tÈva 
kÈlaÑ karoti, yÈva na taÑ pÈpakammaÑ byantÊhoti. (1)  

 Tassa kho pana bhikkhave g|thanirayassa samanantarÈ sahitameva 
mahanto kukkulanirayo, so tattha patati. So tattha dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ 
vedanÈ vedeti, na ca tÈva kÈlaÑ karoti, yÈva na taÑ pÈpakammaÑ 
byantÊhoti. (2)  

 Tassa kho pana bhikkhave kukkulanirayassa samanantarÈ sahitameva 
mahantaÑ simbalivanaÑ uddhaÑ1 yojanamuggataÑ soÄasa~gulakaÓÔakaÑ2 
ÈdittaÑ sampajjalitaÑ sajotibh|taÑ, tattha Èropentipi oropentipi. So tattha 
dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedeti, na ca tÈva kÈlaÑ karoti, yÈva na 
taÑ pÈpakammaÑ byantÊhoti. (3)  

 Tassa kho pana bhikkhave simbalivanassa samanantarÈ sahitameva 
mahantaÑ asipattavanaÑ, so tattha pavisati. Tassa vÈteritÈni pattÈni patitÈni 
hatthampi chindanti, pÈdampi chindanti, hatthapÈdampi chindanti, kaÓÓampi 
chindanti, nÈsampi chindanti, kaÓÓanÈsampi chindanti. So tattha dukkhÈ 
tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedeti, na ca tÈva kÈlaÑ karoti, yÈva na taÑ 
pÈpakammaÑ byantÊhoti. (4)  

 Tassa kho pana bhikkhave asipattavanassa samanantarÈ sahitameva 
mahatÊ khÈrodakÈ nadÊ3, so tattha patati. So tattha anusotampi  
______________________________________________________________  
 1. UccaÑ (SyÈ, KaÑ), ubbhato (Ka) 2. SoÄasa~gulakaÓÉakaÑ (SÊ)   
 3. KhÈrodikÈ nadÊ (SÊ) 
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vuyhati, paÔisotampi vuyhati, anusotapaÔisotampi vuyhati. So tattha dukkhÈ 
tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedeti, na ca tÈva kÈlaÑ karoti, yÈva na taÑ 
pÈpakammaÑ byantÊhoti.(5)  
 
 270. TamenaÑ bhikkhave nirayapÈlÈ balisena uddharitvÈ thale 
patiÔÔhÈpetvÈ evamÈhaÑsu “ambho purisa kiÑ icchasÊ”ti. So evamÈha 
“jighacchitosmi bhante”ti. TamenaÑ bhikkhave nirayapÈlÈ tattena 
ayosa~kunÈ mukhaÑ vivaritvÈ Èdittena sampajjalitena sajotibh|tena tattaÑ 
lohaguÄaÑ mukhe pakkhipanti ÈdittaÑ sampajjalitaÑ sajotibh|taÑ. So tassa1 
oÔÔhampi dahati2, mukhampi dahati, kaÓÔhampi dahati, urampi3 dahati, 
antampi antaguÓampi ÈdÈya adhobhÈgÈ nikkhamati. So tattha dukkhÈ tibbÈ 
kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedeti, na ca tÈva kÈlaÑ karoti, yÈva na taÑ 
pÈpakammaÑ byantÊhoti. TamenaÑ bhikkhave nirayapÈlÈ evamÈhaÑsu 
“ambho purisa kiÑ icchasÊ”ti. So evamÈha “pipÈsitosmi bhante”ti. TamenaÑ 
bhikkhave nirayapÈlÈ tattena ayosa~kunÈ mukhaÑ vivaritvÈ Èdittena 
sampajjalitena sajotibh|tena tattaÑ tambalohaÑ mukhe ÈsiÒcanti ÈdittaÑ 
sampajjalitaÑ sajotibh|taÑ. TaÑ tassa4 oÔÔhampi dahati, mukhampi dahati, 
kaÓÔhampi dahati, urampi dahati, antampi antaguÓampi ÈdÈya adhobhÈgÈ 
nikkhamati. So tattha dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedeti, na ca tÈva 
kÈlaÑ karoti, yÈva na taÑ pÈpakammaÑ byantÊhoti. TamenaÑ bhikkhave 
nirayapÈlÈ puna MahÈniraye pakkhipanti.  

 Bh|tapubbaÑ bhikkhave Yamassa raÒÒo etadahosi “ye kira bho loke 
pÈpakÈni akusalÈni kammÈni karonti, te evar|pÈ vividhÈ kammakÈraÓÈ 
karÊyanti. Aho vatÈhaÑ manussattaÑ labheyyaÑ, TathÈgato ca loke 
uppajjeyya ArahaÑ SammÈsambuddho, taÒcÈhaÑ BhagavantaÑ 
payirupÈseyyaÑ, so ca me BhagavÈ dhammaÑ deseyya, tassa cÈhaÑ 
Bhagavato dhammaÑ ÈjÈneyyan”ti. TaÑ kho panÈhaÑ bhikkhave nÈÒÒassa 
samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ sutvÈ vadÈmi. Api ca yadeva sÈmaÑ ÒÈtaÑ 
sÈmaÑ diÔÔhaÑ sÈmaÑ viditaÑ, tadevÈhaÑ vadÈmÊti.  
______________________________________________________________ 
 1. TaÑ tassa (Ka), tassa (SÊ, I) 2. �ayhati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  
 3. Udarampi (SÊ, SyÈ, KaÑ) 4. Ettha pana pÈÔhabhedo natthi.  
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 271. Idamavoca BhagavÈ. IdaÑ vatvÈna1 Sugato, athÈparaÑ etadavoca 
SatthÈ– 

   “CoditÈ devad|tehi, ye pamajjanti mÈÓavÈ. 
   Te dÊgharattaÑ socanti, hÊnakÈy|pagÈ narÈ.  

   Ye ca kho devad|tehi, santo sappurisÈ idha.  
   CoditÈ nappamajjanti, ariyadhamme kudÈcanaÑ. 

   UpÈdÈne bhayaÑ disvÈ, jÈtimaraÓasambhave.  
   AnupÈdÈ vimuccanti, jÈtimaraÓasa~khaye.  

   Te khemappattÈ sukhino, diÔÔhadhammÈbhinibbutÈ.  
   SabbaverabhayÈtÊtÈ, sabbadukkhaÑ2 upaccagun”ti. 
 

Devad|tasuttaÑ niÔÔhitaÑ dasamaÑ.  
 
 

SuÒÒatavaggo niÔÔhito tatiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   DvidhÈva SuÒÒatÈ hoti, AbbhutadhammabÈkulaÑ.  
   Aciravatabh|mijanÈmo, AnuruddhupakkilesaÑ.  
   BÈlapaÓÉito Devad|taÒca te dasÈti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
______________________________________________________________  
 1. IdaÑ vatvÈ (SÊ, I) evamÊdisesu ÔhÈnesu. 2. SabbadukkhÈ (Ka)

 



  

4. Vibha~gavagga 
 

1. Bhaddekarattasutta  

 272. 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 “bhaddekarattassa vo bhikkhave uddesaÒca vibha~gaÒca 
desessÈmi, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊ”ti. “EvaÑ 
bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–  

   AtÊtaÑ nÈnvÈgameyya, nappaÔika~khe anÈgataÑ.  
   YadatÊtaÑ pahÊnaÑ taÑ, appattaÒca anÈgataÑ.  

   PaccuppannaÒca yo1 dhammaÑ, tattha tattha vipassati.  
   AsaÑhÊraÑ2 asaÑkuppaÑ, taÑ vidvÈ manubr|haye. 

   Ajjeva kiccamÈtappaÑ3, ko jaÒÒÈ maraÓaÑ suve.  
   Na hi no sa~garaÑ tena, mahÈsenena maccunÈ.  

   EvaÑ vihÈriÑ ÈtÈpiÑ, ahorattamatanditaÑ. 
   TaÑ ve “bhaddekaratto”ti, santo Ècikkhate muni4. 
 
 273. KathaÒca bhikkhave atÊtaÑ anvÈgameti. “EvaÑr|po ahosiÑ 
atÊtamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ samanvÈneti. “EvaÑvedano ahosiÑ 
atÊtamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ samanvÈneti. “EvaÑsaÒÒo ahosiÑ 
atÊtamaddhonan”ti tattha nandiÑ samanvÈneti. “EvaÑsa~khÈro ahosiÑ 
atÊtamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ samanvÈneti. “EvaÑviÒÒÈÓo ahosiÑ 
atÊtamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ samanvÈneti. EvaÑ kho bhikkhave atÊtaÑ 
anvÈgameti. 

 KathaÒca bhikkhave atÊtaÑ nÈnvÈgameti. “EvaÑr|po ahosiÑ 
atÊtamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ na samanvÈneti. “EvaÑvedano ahosiÑ 
atÊtamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ na samanvÈneti. “EvaÑsaÒÒo ahosiÑ  
______________________________________________________________ 
 1. YaÑ (NettipÈÄi) 2. AsaÑhiraÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)  
 3. KiccaÑ ÈtappaÑ (SÊ, Ka) 4. MunÊti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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atÊtamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ na samanvÈneti. “EvaÑsa~khÈro ahosiÑ 
atÊtamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ na samanvÈneti. “EvaÑviÒÒÈÓo ahosiÑ 
atÊtamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ na samanvÈneti. EvaÑ kho bhikkhave 
atÊtaÑ nÈnvÈgameti.  

 274. KathaÒca bhikkhave anÈgataÑ paÔika~khati. “EvaÑr|po siyaÑ 
anÈgatamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ samanvÈneti. EvaÑvedano siyaÑ -pa-. 
EvaÑsaÒÒo siyaÑ. EvaÑsa~khÈro siyaÑ. “EvaÑviÒÒÈÓo siyaÑ 
anÈgatamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ samanvÈneti. EvaÑ kho bhikkhave 
anÈgataÑ paÔika~khati.  

 KathaÒca bhikkhave anÈgataÑ nappaÔika~khati. “EvaÑr|po siyaÑ 
anÈgatamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ na samanvÈneti. EvaÑvedano siyaÑ. 
EvaÑsaÒÒo siyaÑ. EvaÑsa~khÈro siyaÑ. “EvaÑviÒÒÈÓo siyaÑ 
anÈgatamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ na samanvÈneti. EvaÑ kho bhikkhave 
anÈgataÑ nappaÔika~khati. 

 275. KathaÒca bhikkhave paccuppannesu dhammesu saÑhÊrati. Idha 
bhikkhave assutavÈ puthujjano ariyÈnaÑ adassÈvÊ ariyadhammassa akovido 
ariyadhamme avinÊto sappurisÈnaÑ adassÈvÊ sappurisadhammassa akovido 
sappurisadhamme avinÊto r|paÑ attato samanupassati, r|pavantaÑ vÈ 
attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|smiÑ vÈ attÈnaÑ. VedanaÑ -pa-. SaÒÒaÑ. 
Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani 
vÈ viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. EvaÑ kho bhikkhave paccunnesu 
dhammesu saÑhÊrati. 

 KathaÒca bhikkhave paccuppannesu dhammesu na saÑhÊrati. Idha 
bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako ariyÈnaÑ dassÈvÊ ariyadhammassa kovido 
ariyadhamme suvinÊto sappurisÈnaÑ dassÈvÊ sappurisadhammassa kovido 
sappurisadhamme suvinÊto na r|paÑ attato samanupassati, na r|pavantaÑ 
vÈ attÈnaÑ, na attani vÈ r|paÑ, na r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. Na vedanaÑ. Na 
saÒÒaÑ. Na sa~khÈre. Na viÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, na viÒÒÈÓavantaÑ 
vÈ attÈnaÑ, na attani vÈ viÒÒÈÓaÑ, na viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. EvaÑ kho 
bhikkhave paccuppannesu dhammesu na saÑhÊrati.  

   AtÊtaÑ nÈnvÈgameyya, nappaÔika~khe anÈgataÑ.  
   YadatÊtaÑ pahÊnaÑ taÑ, appattaÒca anÈgataÑ. 
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   PaccuppannaÒca yo dhammaÑ, tattha tattha vipassati.  
   AsaÑhÊraÑ asaÑkuppaÑ, taÑ vidvÈ manubr|haye. 

   Ajjeva kiccamÈtappaÑ, ko jaÒÒÈ maraÓaÑ suve.  
   Na hi no sa~garaÑ tena, mahÈsenena maccunÈ. 

   EvaÑ vihÈriÑ ÈtÈpiÑ, ahorattamatanditaÑ. 
   TaÑ ve “bhaddekaratto”ti, santo Ècikkhate munÊti. 

 “Bhaddekarattassa vo bhikkhave uddesaÒca vibha~gaÒca desessÈmÊ”ti 
iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttanti.  

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

BhaddekarattasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÔhamaÑ. 
_____ 

  
2. Œnandabhaddekarattasutta  

 276. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Œnando 
upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ bhikkh|naÑ dhammiyÈ kathÈya sandasseti samÈdapeti 
samuttejeti sampahaÑseti, bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒca bhÈsati. 

 Atha kho BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito 
yenupaÔÔhÈnasÈlÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, 
nisajja kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “ko nu kho bhikkhave 
upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ bhikkh|naÑ dhammiyÈ kathÈya sandassesi samÈdapesi 
samuttejesi sampahaÑsesi, bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒca 
abhÈsÊ”ti. ŒyasmÈ bhante Œnando upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ bhikkh|naÑ dhammiyÈ 
kathÈya sandassesi samÈdapesi samuttejesi sampahaÑsesi, bhaddekarattassa 
uddesaÒca vibha~gaÒca abhÈsÊ”ti.  

 Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “yathÈ kathaÑ pana 
tvaÑ Œnanda bhikkh|naÑ dhammiyÈ kathÈya sandassesi samÈdapesi 
samuttejesi 
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sampahaÑsesi, bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒca abhÈsÊ”ti. EvaÑ 
kho ahaÑ bhante bhikkh|naÑ dhammiyÈ kathÈya sandassesiÑ samÈdapesiÑ 
samuttejesiÑ sampahaÑsesiÑ, bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒca 
abhÈsiÑ– 

   AtÊtaÑ nÈnvÈgameyya, nappaÔika~khe anÈgataÑ. 
   YadatÊtaÑ pahÊnaÑ taÑ, appattaÒca anÈgataÑ. 

   PaccuppannaÒca yo dhammaÑ, tattha tattha vipassati.  
   AsaÑhÊraÑ asaÑkuppaÑ, taÑ vidvÈ manubr|haye.  

   Ajjeva kiccamÈtappaÑ, ko jaÒÒÈ maraÓaÑ suve.  
   Na hi no sa~garaÑ tena, mahÈsenena maccunÈ. 

   EvaÑ vihÈriÑ ÈtÈpiÑ, ahorattamatanditaÑ. 
   TaÑ ve “bhaddekaratto”ti, santo Ècikkhate muni.  
   
 277. KathaÒca Èvuso atÊtaÑ anvÈgameti. “EvaÑr|po ahosiÑ 
atÊtamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ samanvÈneti. “EvaÑvedano ahosiÑ 
atÊtamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ samanvÈneti. “EvaÑsaÒÒo ahosiÑ 
atÊtamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ samanvÈneti. “EvaÑsa~khÈro ahosiÑ 
atÊtamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ samanvÈneti. “EvaÑviÒÒÈÓo ahosiÑ 
atÊtamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ samanvÈneti. EvaÑ kho Èvuso atÊtaÑ 
anvÈgameti. 

 KathaÒca Èvuso atÊtaÑ nÈnvÈgameti. “EvaÑr|po ahosiÑ 
atÊtamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ na samanvÈneti. “EvaÑvedano ahosiÑ 
atÊtamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ na samanvÈneti. “EvaÑsaÒÒo ahosiÑ 
atÊtamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ na samanvÈneti. “EvaÑsa~khÈro ahosiÑ 
atÊtamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ na samanvÈneti. “EvaÑviÒÒÈÓo ahosiÑ 
atÊtamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ na samanvÈneti. EvaÑ kho Èvuso atÊtaÑ 
nÈnvÈgameti. 

 KathaÒca Èvuso anÈgataÑ paÔika~khati. “EvaÑr|po siyaÑ 
anÈgatamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ samanvÈneti. EvaÑvedano siyaÑ -pa-. 
EvaÑsaÒÒo siyaÑ. 
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evaÑsa~khÈro siyaÑ. “EvaÑviÒÒÈÓo siyaÑ anÈgatamaddhÈnan”ti tattha 
nandiÑ samanvÈneti. EvaÑ kho Èvuso anÈgataÑ paÔika~khati.  

 KathaÒca Èvuso anÈgataÑ nappaÔika~khati. “EvaÑr|po siyaÑ 
anÈgatamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ na samanvÈneti. EvaÑvedano siyaÑ 
-pa-. EvaÑ saÒÒo siyaÑ. EvaÑsa~khÈro siyaÑ. “EvaÑviÒÒÈÓo siyaÑ 
anÈgatamaddhÈnan”ti tattha nandiÑ na samanvÈneti. EvaÑ kho Èvuso 
anÈgataÑ nappaÔika~khati. 

 KathaÒca Èvuso paccuppannesu dhammesu saÑhÊrati. Idha Èvuso 
assutavÈ puthujjano ariyÈnaÑ adassÈvÊ ariyadhammassa akovido 
ariyadhamme avinÊto sappurisÈnaÑ adassÈvÊ sappurisadhammassa akovido 
sappurisadhamme avinÊto r|paÑ attato samanupassati, r|pavantaÑ vÈ 
attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. 
Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani 
vÈ viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. EvaÑ kho Èvuso paccuppannesu 
dhammesu saÑhÊrati.  

 KathaÒca Èvuso paccuppannesu dhammesu na saÑhÊrati. Idha Èvuso 
sutavÈ ariyasÈvako ariyÈnaÑ dassÈvÊ ariyadhammassa kovido ariyadhamme 
suvinÊto sappurisÈnaÑ dassÈvÊ sappurisadhammassa kovido 
sappurisadhamme suvinÊto na r|paÑ attato samanupassati, na r|pavantaÑ 
vÈ attÈnaÑ, na attani vÈ r|paÑ, na r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. Na vedanaÑ. Na 
saÒÒaÑ. Na sa~khÈre. Na viÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, na viÒÒÈÓavantaÑ 
vÈ attÈnaÑ, na attani vÈ viÒÒÈÓaÑ, na viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. EvaÑ kho 
Èvuso paccuppannesu dhammesu na saÑhÊrati.  

   AtÊtaÑ nÈnvÈgameyya, nappaÔika~khe anÈgataÑ. 
   YadatÊtaÑ pahÊnaÑ taÑ, appattaÒca anÈgataÑ.  

   PaccuppannaÒca yo dhammaÑ, tattha tattha vipassati. 
   AsaÑhÊraÑ asaÑkuppaÑ, taÑ vidvÈ manubr|haye.  

   Ajjeva kiccamÈtappaÑ, ko jaÒÒÈ maraÓaÑ suve.  
   Na hi no sa~garaÑ tena, mahÈsenena maccunÈ.  

   EvaÑ vihÈriÑ ÈtÈpiÑ, ahorattamatanditaÑ.  
   TaÑ ve “bhaddekaratto”ti, santo Ècikkhate munÊti.
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 EvaÑ kho ahaÑ bhante bhikkh|naÑ dhammiyÈ kathÈya sandassesiÑ 
samÈdapesiÑ samuttejesiÑ sampahaÑsesiÑ, bhaddekarattassa uddesaÒca 
vibha~gaÒca abhÈsinti.  
 
 278. SÈdhu sÈdhu Œnanda, sÈdhu kho tvaÑ Œnanda bhikkh|naÑ 
dhammiyÈ kathÈya sandessesi samÈdapesi samuttejesi sampahaÑsesi, 
bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒca abhÈsi–   

   “AtÊtaÑ nÈnvÈgameyya -pa-. 
   TaÑ ve ‘bhaddekaratto’ti, santo Ècikkhate munÊ”ti.  

 KathaÒca Œnanda atÊtaÑ anvÈgameti -pa-. EvaÑ kho Œnanda atÊtaÑ 
anvÈgameti. KathaÒca Œnanda atÊtaÑ nÈnvÈgameti -pa-. EvaÑ kho Œnanda 
atÊtaÑ nÈnvÈgameti. KathaÒca Œnanda anÈgataÑ paÔika~khati -pa-. EvaÑ 
kho Œnanda anÈgataÑ paÔika~khati. KathaÒca Œnanda anÈgataÑ 
nappaÔika~khati -pa-. EvaÑ kho Œnanda anÈgataÑ nappaÔika~khati. 
KathaÒca Œnanda paccuppannesu dhammesu saÑhÊrati -pa-. EvaÑ kho 
Œnanda paccuppannesu dhammesu saÑhÊrati. KathaÒca Œnanda 
paccuppannesu dhammesu na saÑhÊrati -pa-. EvaÑ kho Œnanda paccunnesu 
dhammesu na saÑhÊrati. 

   AtÊtaÑ nÈnvÈgameyya -pa-. 
   TaÑ ve “bhaddekaratto”ti, santo Ècikkhate munÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ Œnando Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 

   ŒnandabhaddekarattasuttaÑ niÔÔhitaÑ dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. MahÈkaccÈnabhaddekarattasutta  

 279. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
TapodÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ Samiddhi rattiyÈ pacc|sasamayaÑ 
paccuÔÔhÈya yena Tapodo1 tenupasa~kami gattÈni parisiÒcituÑ. Tapode  
______________________________________________________________
 1. TapodÈ (SÊ) 
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gattÈni parisiÒcitvÈ paccuttaritvÈ ekacÊvaro aÔÔhÈsi gattÈni pubbÈpayamÈno1. 
Atha kho aÒÒatarÈ devatÈ abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ 
kevalakappaÑ tapodaÑ obhÈsetvÈ yenÈyasmÈ Samiddhi tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitÈ kho sÈ devatÈ 
ÈyasmantaÑ SamiddhiÑ etadavoca “dhÈresi tvaÑ bhikkhu bhaddekarattassa 
uddesaÒca vibha~gaÒcÈ”ti, na kho ahaÑ Èvuso dhÈremi bhaddekarattassa 
uddesaÒca vibha~gaÒca, tvaÑ panÈvuso dhÈresi bhaddekarattassa uddesaÒca 
vibha~gaÒcÈti. Ahampi kho bhikkhu na dhÈremi bhaddekarattassa 
uddesaÒca vibha~gaÒca. DhÈresi pana tvaÑ bhikkhu bhaddekarattiyo 
gÈthÈti. Na kho ahaÑ Èvuso dhÈremi bhaddekarattiyo gÈthÈti. TvaÑ 
panÈvuso dhÈresi bhaddekattiyo gÈthÈti. Ahampi kho bhikkhu na dhÈremi 
bhaddekarattiyo gÈthÈti. UggaÓhÈhi tvaÑ bhikkhu bhaddekarattassa 
uddesaÒca vibha~gaÒca, pariyÈpuÓÈhi tvaÑ bhikkhu bhaddekarattassa 
uddesaÒca vibha~gaÒca, dhÈrehi tvaÑ bhikkhu bhaddekarattassa uddesaÒca 
vibha~gaÒca, atthasaÑhito bhikkhu bhaddekarattassa uddeso ca vibha~go ca 
Èdibrahmacariyakoti. Idamavoca sÈ devatÈ, idaÑ vatvÈ tatthevantaradhÈyi.  
 
 280. Atha kho ÈyasmÈ Samiddhi tassÈ rattiyÈ accayena yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Samiddhi BhagavantaÑ etadavoca– 

 IdhÈhaÑ bhante rattiyÈ pacc|sasamayaÑ paccuÔÔhÈya yena Tapodo 
tenupasa~kamiÑ gattÈni parisiÒcituÑ. Tapode gattÈni parisiÒcatvÈ 
paccuttaritvÈ ekacÊvaro aÔÔhÈsiÑ gattÈni pubbÈpayamÈno. Atha kho bhante 
aÒÒatarÈ devatÈ abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ kevalakappaÑ 
TapodaÑ obhÈsetvÈ yenÈhaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ekamantaÑ 
aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitÈ kho sÈ devatÈ maÑ etadavoca “dhÈresi tvaÑ 
bhikkhu bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒcÈ”ti.  

 EvaÑ vutte ahaÑ bhante taÑ devataÑ etadavocaÑ “na kho ahaÑ Èvuso 
dhÈremi bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒca, tvaÑ panÈvuso  
______________________________________________________________
 1. SukkhÈpayamÈno (Ka) 

 



 3. MahÈkaccÈnabhaddekarattasutta (133) 233
  

dhÈresi bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒcÈ”ti. Ahampi kho bhikkhu 
na dhÈremi bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒca, dhÈresi pana tvaÑ 
bhikkhu bhaddekarattiyo gÈthÈti. Na kho ahaÑ Èvuso dhÈremi 
bhaddekarattiyo gÈthÈti, tvaÑ panÈvuso dhÈresi bhaddekarattiyo gÈthÈti. 
Ahampi kho bhikkhu na dhÈremi bhaddekarattiyo gÈthÈti, uggaÓhÈhi tvaÑ 
bhikkhu bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒca, pariyÈpuÓÈhi tvaÑ 
bhikkhu bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒca, dhÈrehi tvaÑ bhikkhu 
bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒca, atthasaÑhito bhikkhu 
bhaddekarattassa uddeso ca vibha~go ca Èdibracariyakoti. Idamavoca bhante 
sÈ devatÈ, idaÑ vatvÈ tatthevantaradhÈyi. SÈdhu me bhante BhagavÈ 
bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒca deset|ti. Tena hi bhikkh| suÓÈhi 
sÈdhukaÑ manasi karohi, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ 
Samiddhi Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca– 

   “AtÊtaÑ nÈnvÈgameyya, nappaÔika~kha anÈgataÑ.  
   YadatÊtaÑ pahÊnaÑ taÑ, appattaÒca anÈgataÑ.  

   PaccuppannaÒca yo dhammaÑ, tattha tattha vipassati.  
   AsaÑhÊraÑ asaÑkuppaÑ, taÑ vidvÈ manubr|haye.  

   Ajjeva kiccamÈtappaÑ, ko jaÒÒÈ maraÓaÑ suve.  
   Na hi no sa~garaÑ tena, mahÈsenena maccunÈ,  

   EvaÑvihÈriÑ ÈtÈpiÑ, ahorattamatanditaÑ. 
   TaÑ ve ‘bhaddekaratto’ti, santo Ècikkhate munÊ”ti.  

 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  

   ‘AtÊtaÑ nÈnvÈgameyya, nappaÔika~khe anÈgataÑ.  
   YadatÊtaÑ pahÊnaÑ taÑ, appattaÒca anÈgataÑ. 

   PaccuppannaÒca yo dhammaÑ, tattha tattha vipassati.  
   AsaÑhÊraÑ asaÑkuppaÑ, taÑ vidvÈ manubr|haye.  
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   Ajjeva kiccamÈtappaÑ, ko jaÒÒÈ maraÓaÑ suve.  
   Na hi no sa~garaÑ tena, mahÈsenena maccunÈ. 

   EvaÑ vihÈriÑ ÈtÈpiÑ, ahorattamatanditaÑ. 
   TaÑ ve bhaddekarattoti, santo Ècikkhate munÊ’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 
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 paÔipuccheyyÈmÈ”ti. 
 
 281. 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  

   “AtÊtaÑ nÈnvÈgameyya -pa-. 
   TaÑ ve bhaddekarattoti, santo Ècikkhate MunÊ”ti. 

 TesaÑ no Èvuso KaccÈna amhÈkaÑ acirapakkantassa Bhagavato 
etadahosi “idaÑ kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ 
vitthÈrena atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho  

   ‘AtÊtaÑ nÈnvÈgameyya -pa-. 
   TaÑ ve bhaddekarattoti, santo Ècikkhate MunÊ’ti. 

 Ko nu kho imassa BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa 
vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajeyyÈ”ti. TesaÑ 
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no Èvuso KaccÈna 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 paÔipuccheyyÈmÈ”ti. 
VibhajatÈyasmÈ MahÈkaccÈnoti. 

 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 maÒÒatha1, so 
hÈvuso BhagavÈ jÈnaÑ jÈnÈti, passaÑ passati, cakkhubh|to ÒÈÓabh|to 
dhammabh|to brahmabh|to vattÈ pavattÈ atthassa ninnetÈ amatassa dÈtÈ 
dhammassÈmÊ TathÈgato, so ceva panetassa kÈlo ahosi, yaÑ 
BhagavantaÑyeva etamatthaÑ paÔipuccheyyÈtha, yathÈ vo BhagavÈ 
byÈkareyya, tathÈ naÑ dhÈreyyÈthÈti.  

 AddhÈvuso 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 BhagavantaÑyeva etamatthaÑ paÔipuccheyyÈma, yathÈ no 
BhagavÈ byÈkareyya, tathÈ naÑ dhÈreyyÈma, api cÈyasmÈ MahÈkaccÈno 
Satthu ceva saÑvaÓÓito, sambhovito ca viÒÒ|naÑ sabrahmacÈrÊnaÑ, pahoti 
cÈyasmÈ MahÈkaccÈno imassa BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa 
vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajituÑ, vibhajatÈyasmÈ 
MahÈkaccÈno agaruÑ karitvÈti2.  

 Tena hÈvuso suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. 
“EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato MahÈkaccÈnassa paccassosuÑ. 
ŒyasmÈ MahÈkaccÈno etadavoca– 
______________________________________________________________ 
 1. MaÒÒetha (I) 2. AgarukaritvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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 YaÑ kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena 
atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho  

   “AtÊtaÑ nÈnvÈgameyya -pa-. 
   TaÑ ve bhaddekarattoti, santo Ècikkhate munÊ”ti.  

 Imassa kho ahaÑ Èvuso BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa 
vitthÈrena atthaÑ avibhattassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmi. 
 
 282. KathaÒca Èvuso atÊtaÑ anvÈgameti. Iti me cakkhu ahosi 
atÊtamaddhÈnaÑ, iti r|pÈti, tattha chandarÈgappaÔibaddhaÑ1 hoti viÒÒÈÓaÑ, 
chandarÈgappaÔibaddhattÈ viÒÒÈÓassa tadabhinandati, tadabhinandanto 
atÊtaÑ anvÈgameti. Iti me sotaÑ ahosi atÊtamaddhÈnaÑ, iti saddÈti -pa-. Iti 
me ghÈnaÑ ahosi atÊtamaddhÈnaÑ, iti gandhÈti. Iti me jivhÈ ahosi 
atÊtamaddhÈnaÑ, iti rasÈti. Iti me kÈyo ahosi atÊtamaddhÈnaÑ, iti 
phoÔÔhabbÈti. Iti me mano ahosi atÊtamaddhÈnaÑ, iti dhammÈti, tattha 
chandarÈgappaÔibaddhaÑ hoti viÒÒÈÓaÑ, chandarÈgappaÔibaddhattÈ 
viÒÒÈÓassa tadabhinandati, tadabhinandanto atÊtaÑ anvÈgameti. EvaÑ kho 
Èvuso atÊtaÑ anvÈgameti. 

 KathaÒca Èvuso atÊtaÑ nÈnvÈgameti. Iti me cakkhu ahosi 
atÊtamaddhÈnaÑ, iti r|pÈti, tattha na chandarÈgappaÔibaddhaÑ hoti 
viÒÒÈÓaÑ, na chandarÈgappaÔibaddhattÈ viÒÒÈÓassa na tadabhinandati, na 
tadabhinando atÊtaÑ nÈnvÈgameti. Iti me sotaÑ ahosi atÊtamaddhÈnaÑ, iti 
saddÈti -pa-. Iti me ghÈnaÑ ahosi atÊtamaddhÈnaÑ, iti gandhÈti. Iti me jivhÈ 
ahosi atÊtamaddhÈnaÑ, iti rasÈti. Iti me kÈyo ahosi atÊtamaddhÈnaÑ, iti 
phoÔÔhabbÈti. Iti me mano ahosi atÊtamaddhÈnaÑ, iti dhammÈti, tattha na 
chandarÈgappaÔibaddhaÑ hoti viÒÒÈÓaÑ, na chandarÈgappaÔibaddhattÈ 
viÒÒÈÓassa na tadabhinandati, na tadabhinandanto atÊtaÑ nÈnvÈgameti. 
EvaÑ kho Èvuso atÊtaÑ nÈnvÈgameti. 
______________________________________________________________ 
 1. ChandarÈgappaÔibandhaÑ (Ka) 
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  283. KathaÒca Èvuso anÈgataÑ paÔika~khati. Iti me cakkhu siyÈ 
anÈgatamaddhÈnaÑ, iti r|pÈti appaÔiladdhassa paÔilÈbhÈya cittaÑ paÓidahati, 
cetaso paÓidhÈnapaccayÈ tadabhinandati, tadabhinandanto anÈgataÑ 
paÔika~khati. Iti me sotaÑ siyÈ anÈgatamaddhÈnaÑ, iti saddhÈti -pa-. Iti me 
ghÈnaÑ siyÈ anÈgatamaddhÈnaÑ, iti gandhÈti. Iti me jivhÈ siyÈ 
anÈgatamaddhÈnaÑ, iti rasÈti. Iti me kÈyo siyÈ anÈgatamaddhÈnaÑ, iti 
phoÔÔhabbÈti. Iti me mano siyÈ anÈgatamaddhÈnaÑ, iti dhammÈti 
appaÔiladdhassa paÔilÈbhÈya cittaÑ paÓidahati, cetaso paÓidhÈnapaccayÈ 
tadabhinandati, tadabhinandanto anÈgataÑ paÔika~khati. EvaÑ kho Èvuso 
anÈgataÑ paÔika~khati.  

 KathaÒca Èvuso anÈgataÑ nappaÔika~khati. Iti me cakkhu siyÈ 
anÈgatamaddhÈnaÑ, iti r|pÈti appaÔiladdhassa paÔilÈbhÈya cittaÑ 
nappaÓidahati, cetaso appaÓidhÈnapaccayÈ na tadabhinandati, na 
tadabhinandanto anÈgataÑ nappaÔika~khati. Iti me sotaÑ siyÈ 
anÈgatamaddhÈnaÑ, iti saddÈti -pa-. Iti me ghÈnaÑ siyÈ anÈgatamaddhÈnaÑ, 
iti gandhÈti. Iti me jivhÈ siyÈ anÈgatamaddhÈnaÑ, iti rasÈti. Iti me kÈyo siyÈ 
anÈgatamaddhÈnaÑ, iti phoÔÔhabbÈti. Iti me mano siyÈ anÈgatamaddhÈnaÑ, 
iti dhammÈti appaÔiladdhassa paÔilÈbhÈya cittaÑ nappaÓidahati, cetaso 
appaÓidhÈnapaccayÈ na tadabhinandati, na tadabhinandanto anÈgataÑ 
nappaÔika~khati. EvaÑ kho Èvuso anÈgataÑ nappaÔika~khati.  
 
 284. KathaÒca Èvuso paccuppannesu dhammesu saÑhÊrati. YaÒcÈvuso 
cakkhu ye ca r|pÈ, ubhayametaÑ paccuppannaÑ, tasmiÑ ce paccuppanne 
chandarÈgappaÔibaddhaÑ hoti viÒÒÈÓaÑ, chandarÈgappaÔibaddhattÈ 
viÒÒÈÓassa tadabhinandati, tadabhinandanto paccuppannesu dhammesu 
saÑhÊrati. YaÒcÈvuso sotaÑ ye ca saddÈ -pa-. YaÒcÈvuso ghÈnaÑ ye ca 
gandhÈ. YÈ cÈvuso jivhÈ ye ca rasÈ. Yo cÈvuso kÈyo ye ca phoÔÔhabbÈ. Yo 
cÈvuso mano ye ca dhammÈ, ubhayametaÑ paccuppannaÑ, tasmiÑ ce 
paccuppanne chandarÈgappaÔibaddhaÑ hoti viÒÒÈÓaÑ, 
chandarÈgappaÔibaddhattÈ viÒÒÈÓassa tadabhinandati, tadabhinandanto 
paccuppannesu dhammesu saÑhÊrati. EvaÑ kho Èvuso paccuppannesu 
dhammesu saÑhÊrati.  

 



238 UparipaÓÓÈsapÈÄi  

 KathaÒca Èvuso paccuppannesu dhammesu na saÑhÊrati. YaÒcÈvuso 
cakkhu ye ca r|pÈ, ubhayametaÑ paccuppannaÑ, tasmiÑ ce paccuppanne 
na chandarÈgappaÔibaddhaÑ hoti viÒÒÈÓaÑ, na chandarÈgappaÔibaddhattÈ 
viÒÒÈÓassa na tadabhinandati, na tadabhinandanto paccuppannesu 
dhammesu na saÑhÊrati. YaÒcÈvuso sotaÑ ye ca saddÈ -pa-. YaÒcÈvuso 
ghÈnaÑ ye ca gandhÈ. YÈ cÈvuso jivhÈ ye ca rasÈ. Yo cÈvuso kÈyo ye ca 
phoÔÔhabbÈ. Yo cÈvuso mano ye ca dhammÈ, ubhayametaÑ paccuppannaÑ, 
tasmiÑ ce paccuppanne na chandarÈgappaÔibaddhaÑ hoti viÒÒÈÓaÑ, na 
chandarÈgappaÔibaddhattÈ viÒÒÈÓassa na tadabhinandati, na tadabhinandanto 
paccuppannesu dhammesu na saÑhÊrati. EvaÑ kho Èvuso paccuppannesu 
dhammesu na saÑhÊrati. 
 
 285. YaÑ kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ 
vitthÈrena atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho  

   “AtÊtaÑ nÈnvÈgameyya -pa-. 
   TaÑ ve bhaddekarattoti, santo Ècikkhate munÊ”ti. 

 Imassa kho ahaÑ Èvuso BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa 
vitthÈrena atthaÑ avibhattassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmi, 
Èka~khamÈnÈ ca pana tumhe Èyasmanto BhagavantaÑ yeva upasa~kamitvÈ 
etamatthaÑ paÔipuccheyyÈtha, yathÈ vo BhagavÈ byÈkaroti tathÈ naÑ 
dhÈreyyÈthÈti. 

 Atha kho te bhikkh| Èyasmato MahÈkaccÈnassa bhÈsitaÑ abhinanditvÈ 
anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te 
bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ–yaÑ kho no bhante BhagavÈ 
saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
vihÈraÑ paviÔÔho  

   “AtÊtaÑ nÈnvÈgameyya -pa-. 
   TaÑ ve bhaddekarattoti, santo Ècikkhate munÊ”ti. 

 TesaÑ no bhante amhÈkaÑ acirapakkantassa Bhagavato etadahosi 
“idaÑ kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena 
atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho 

 



 3. MahÈkaccÈnabhaddekarattasutta (133) 239
  

   ‘AtÊtaÑ nÈnvÈgameyya, nappaÔika~khe anÈgataÑ, 
   YadatÊtaÑ pahÊnaÑ taÑ, appattaÒca anÈgataÑ. 

   PaccuppannaÒca yo dhammaÑ, tattha tattha vipassati. 
   AsaÑhÊraÑ asaÑkuppaÑ, taÑ vidvÈ manubr|haye.  

   Ajjeva kiccamÈtappaÑ, ko jaÒÒÈ maraÓaÑ suve. 
   Na hi no sa~garaÑ tena, mahÈsenena maccunÈ.  

   EvaÑvihÈriÑ ÈtÈpiÑ, ahorattamatanditaÑ.  
   TaÑ ve bhaddekarattoti, santo Ècikkhate munÊ’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 Bhagavato saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa 
vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajituÑ. YaÑn|na 
mayaÑ yenÈyasmÈ MahÈkaccÈno tenupasa~kameyyÈma, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ MahÈkaccÈnaÑ etamatthaÑ paÔipuccheyyÈmÈ”ti. Atha kho 
mayaÑ bhante yenÈyasmÈ MahÈkaccÈno tenupasa~kamimha, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ MahÈkaccÈnaÑ etamatthaÑ paÔipucchimha, tesaÑ no bhante 
ÈyasmatÈ MahÈkaccÈnena imehi ÈkÈrehi imehi padehi imehi byaÒjanehi 
attho vibhattoti.  

 PaÓÉito bhikkhave MahÈkaccÈno, mahÈpaÒÒo bhikkhave MahÈkaccÈno, 
maÑ cepi tumhe bhikkhave etamatthaÑ paÔipuccheyyÈtha, ahampi taÑ 
evamevaÑ byÈkareyyaÑ. YathÈ taÑ MahÈkaccÈnena byÈkataÑ, eso 
cevetassa attho, evaÒca naÑ dhÈrethÈti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

MahÈkaccÈnabhaddekarattasuttaÑ niÔÔhitaÑ tatiyaÑ.
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4. Lomasaka~giyabhaddekarattasutta 

 286. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ 
Lomasaka~giyo1 Sakkesu viharati KapilavatthusmiÑ NigrodhÈrÈme. Atha 
kho Candano devaputto abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓo 
kevalakappaÑ NigrodhÈrÈmaÑ obhÈsetvÈ yenÈyasmÈ Lomasaka~giyo 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho 
Candano devaputto ÈyasmantaÑ Lomasaka~giyaÑ etadavoca “dhÈresi tvaÑ 
bhikkhu bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒcÈ”ti. Na kho ahaÑ Èvuso 
dhÈremi bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒca, tvaÑ panÈvuso dhÈresi 
bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒcÈti. Ahampi kho bhikkhu na 
dhÈremi bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒca, dhÈresi pana tvaÑ 
bhikkhu bhaddekarattiyo gÈthÈti. Na kho ahaÑ Èvuso dhÈremi 
bhaddekarattiyo gÈthÈ, tvaÑ panÈvuso dhÈresi bhaddekarattiyo gÈthÈti. 
DhÈremi kho ahaÑ bhikkhu bhaddekarattiyo gÈthÈti. YathÈ kathaÑ pana 
tvaÑ Èvuso dhÈresi bhaddekarattiyo gÈthÈti. EkamidaÑ bhikkhu samayaÑ 
BhagavÈ devesu TÈvatiÑsesu viharati pÈricchattakam|le 
paÓÉukambalasilÈyaÑ, tatra BhagavÈ devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ 
bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒca abhÈsi– 

  “AtÊtaÑ nÈnvÈgameyya, nappaÔika~khe anÈgataÑ.  
  YadatÊtaÑ pahÊnaÑ taÑ, appattaÒca anÈgataÑ. 

  PaccuppannaÒca yo dhammaÑ, tattha tattha vipassati.  
  AsaÑhÊraÑ asaÑkuppaÑ, taÑ vidvÈ manubr|haye. 

  Ajjeva kiccamÈtappaÑ, ko jaÒÒÈ maraÓaÑ suve. 
  Na hi no sa~garaÑ tena, mahÈsenena maccunÈ. 

  EvaÑvihÈriÑ ÈtÈpiÑ, ahorattamatanditaÑ.  
  TaÑ ve ‘bhaddekaratto’ti, santo Ècikkhate MunÊ”ti. 

 EvaÑ kho ahaÑ bhikkhu dhÈremi bhaddekarattiyo gÈthÈ. UgaÓhÈhi 
tvaÑ bhikkhu bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒca, pariyÈpuÓÈhi  
______________________________________________________________
 1. Lomasakaka~giyo (®ÊkÈ) 
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tvaÑ bhikkhu bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒca, dhÈrehi tvaÑ 
bhikkhu bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒca, atthasaÑhito bhikkhu 
bhaddekarattassa uddeso ca vibha~go ca Èdibrahmacariyakoti. Idamavoca 
Candano devaputto, idaÑ vatvÈ tatthevantaradhÈyi. 
 
 287. Atha kho ÈyasmÈ Lomasaka~giyo tassÈ rattiyÈ accayena 
senÈsanaÑ saÑsÈmetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena SÈvatthi tena cÈrikaÑ 
pakkÈmi, anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena SÈvatthi JetavanaÑ 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈmo yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
ÈyasmÈ Lomasaka~giyo BhagavantaÑ etadavoca– 

 EkamidÈhaÑ bhante samayaÑ Sakkesu viharÈmi KapilavatthusmiÑ 
NigrodhÈrÈme. Atha kho bhante aÒÒataro devaputto abhikkantÈya rattiyÈ 
abhikkantavaÓÓo kevalakappaÑ NigrodhÈrÈmaÑ obhÈsetvÈ yenÈhaÑ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho 
bhante so devaputto maÑ etadavoca “dhÈresi tvaÑ bhikkhu 
bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒcÈ”ti. EvaÑ vutte ahaÑ bhante taÑ 
devaputtaÑ etadavocaÑ “na kho ahaÑ Èvuso dhÈremi bhaddekarattassa 
uddesaÒca vibha~gaÒca, tvaÑ panÈvuso dhÈresi bhaddekarattassa uddesaÒca 
vibha~gaÒcÈ”ti. Ahampi kho bhikkhu na dhÈremi bhaddekarattassa 
uddesaÒca vibha~gaÒca, dhÈresi pana tvaÑ bhikkhu bhaddekarattiyo gÈthÈti. 
Na kho ahaÑ Èvuso dhÈremi bhaddekarattiyo gÈthÈ, tvaÑ panÈvuso dhÈresi 
bhaddekarattiyo gÈthÈti. DhÈremi kho ahaÑ bhikkhu bhaddekarattiyo 
gÈthÈti. YathÈ kathaÑ pana tvaÑ Èvuso dhÈresi bhaddekarattiyo gÈthÈti. 
EkamidaÑ bhikkhu samayaÑ BhagavÈ devesu TÈvatiÑsesu viharati 
pÈricchattakam|le paÓÉukambalasilÈyaÑ, tatra kho BhagavÈ devÈnaÑ 
TÈvatiÑsÈnaÑ bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒca abhÈsi– 

   “AtÊtaÑ nÈnvÈgameyya -pa-. 
   TaÑ ve bhaddekarattoti, santo Ècikkhate MunÊ”ti.  

 EvaÑ kho ahaÑ bhikkhu dhÈremi bhaddekarattiyo gÈthÈ, uggaÓhÈhi 
tvaÑ bhikkhu bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒca, pariyÈpuÓÈhi tvaÑ 
bhikkhu 
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bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒca, dhÈrehi tvaÑ bhikkhu 
bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒca, atthasaÑhito bhikkhu 
bhaddekarattassa uddeso ca vibha~go ca Èdibrahmacariyakoti. Idamavoca 
bhante so devaputto, idaÑ vatvÈ tatthevantaradhÈyi. SÈdhu me bhante 
BhagavÈ bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒca deset|ti. 
 
 288. JÈnÈsi pana tvaÑ bhikkhu taÑ devaputtanti. Na kho ahaÑ bhante 
jÈnÈmi taÑ devaputtanti. Candano nÈma so bhikkhu devaputto, Candano 
bhikkhu devaputto aÔÔhiÑ katvÈ1 manasikatvÈ sabbacetasÈ2 samannÈharitvÈ 
ohitasoto dhammaÑ suÓÈti. Tena hi bhikkhu suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi 
karohi, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Lomasaka~giyo 
Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca– 

   AtÊtaÑ nÈnvÈgameyya, nappaÔika~khe anÈgataÑ. 
   YadatÊtaÑ pahÊnaÑ taÑ, appattaÒca anÈgataÑ. 

   PaccuppannaÒca yo dhammaÑ, tattha tattha vipassati. 
   AsaÑhÊraÑ asaÑkuppaÑ, taÑ vidvÈ manubr|haye.  

   Ajjeva kiccamÈtappaÑ, ko jaÒÒÈ maraÓaÑ suve.  
   Na hi no sa~garaÑ tena, mahÈsenena maccunÈ.  

   EvaÑvihÈriÑ ÈtÈpiÑ, ahorattamatanditaÑ.  
   TaÑ ve “bhaddekaratto”ti, santo Ècikkhate Muni. 

 KathaÒca bhikkhu atÊtaÑ anvÈgameti -pa-. EvaÑ kho bhikkhu atÊtaÑ 
anvÈgameti. KathaÒca bhikkhu atÊtaÑ nÈnvÈgameti -pa-. EvaÑ kho bhikkhu 
atÊtaÑ nÈnvÈgameti. KathaÒca bhikkhu anÈgataÑ paÔika~khati -pa-. EvaÑ 
kho bhikkhu anÈgataÑ paÔika~khati. KathaÒca bhikkhu anÈgataÑ 
nappaÔika~khati -pa-. EvaÑ kho bhikkhu anÈgataÑ nappaÔika~khati. 
KathaÒca bhikkhu paccuppannesu dhammesu saÑhÊrati -pa-. EvaÑ kho 
bhikkhu paccuppannesu dhammesu saÑhÊrati. KathaÒca bhikkhu 
paccuppannesu dhammesu na saÑhÊrati -pa-. EvaÑ kho bhikkhu 
paccuppannesu dhammesu na saÑhÊrati.  

   AtÊtaÑ nÈnvÈgameyya, nappaÔika~khe anÈgataÑ.  
   YadatÊtaÑ pahÊnaÑ taÑ, appattaÒca anÈgataÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. AÔÔhikatvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)   
 2. SabbaÑ cetaso (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), sabbaÑ cetasÈ (Ka)
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   PaccuppannaÒca yo dhammaÑ, tattha tattha vipassati.  
   AsaÑhÊraÑ asaÑkuppaÑ, taÑ vidvÈ manubr|haye. 

   Ajjeva kiccamÈtappaÑ, ko jaÒÒÈ maraÓaÑ suve. 
   Na hi no sa~garaÑ tena, mahÈsenena maccunÈ. 

   EvaÑvihÈriÑ ÈtÈpiÑ, ahorattamatanditaÑ. 
   TaÑ ve “bhaddekaratto”ti, santo Ècikkhate MunÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ Lomasaka~giyo Bhagavato 
bhÈsitaÑ abhinandÊti. 
 

Lomasaka~giyabhaddekarattasuttaÑ niÔÔhitaÑ catutthaÑ. 
_____ 

 
5. C|Äakammavibha~gasutta1 

 289. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho Subho mÈÓavo Todeyyaputto 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho Subho mÈÓavo Todeyyaputto BhagavantaÑ etadavoca– 

 Ko nu kho bho Gotama hetu ko paccayo, yena manussÈnaÑyeva sataÑ 
manussabh|tÈnaÑ dissanti hÊnappaÓÊtatÈ. Dissanti hi bho Gotama manussÈ 
appÈyukÈ, dissanti dÊghÈyukÈ. Dissanti bavhÈbÈdhÈ2, dissanti appÈbÈdhÈ. 
Dissanti dubbaÓÓÈ, dissanti vaÓÓavanto. Dissanti appesakkhÈ, dissanti 
mahesakkhÈ. Dissanti appabhogÈ, dissanti mahÈbhogÈ. Dissanti nÊcakulÊnÈ, 
dissanti uccÈkulÊnÈ. Dissanti duppaÒÒÈ, dissanti paÒÒavanto3. Ko nu kho 
bho Gotama hetu ko paccayo, yena manussÈnaÑyeva sataÑ 
manussabh|tÈnaÑ dissanti hÊnappaÓÊtatÈti.  
______________________________________________________________ 
 1. Subhasuttantipi vuccati. 2. BahvÈbÈdhÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 3. PaÒÒÈvanto (SÊ, I) 
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  KammassakÈ mÈÓava sattÈ kammadÈyÈdÈ kammayonÊ kammabandh|1 
kammappaÔisaraÓÈ, kammaÑ satte vibhajati yadidaÑ hÊnappaÓÊtatÈyÈti. Na 
kho ahaÑ imassa bhoto Gotamassa saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ 
avibhattassa vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmi. SÈdhu me bhavaÑ Gotamo tathÈ 
dhammaÑ desetu, yathÈ ahaÑ imassa bhoto Gotamassa saÑkhittena 
bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ ÈjÈneyyanti. 
 
 290. Tena hi mÈÓava suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi, bhÈsissÈmÊti. 
“EvaÑ bho”ti kho Subho mÈÓavo Todeyyaputto Bhagavato paccassosi. 
BhagavÈ etadavoca– 

 Idha mÈÓava ekacco itthÊ vÈ puriso vÈ pÈÓÈtipÈtÊ hoti, luddo lohitapÈÓi 
hatapahate niviÔÔho adayÈpanno pÈÓabh|tesu2, so tena kammena evaÑ 
samattena evaÑ samÈdinnena3 kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. No ce kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati, sace manussattaÑ 
Ègacchati, yattha yattha paccÈjÈyati, appÈyuko hoti. AppÈyukasaÑvattanikÈ 
esÈ mÈÓava paÔipadÈ yadidaÑ pÈÓÈtipÈtÊ hoti, luddo lohitapÈÓi hatapahate 
niviÔÔho adayÈpanno pÈÓabh|tesu. (1)  

 Idha pana mÈÓava ekacco itthÊ vÈ puriso vÈ pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya 
pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, nihitadaÓÉo nihitasattho lajjÊ dayÈpanno 
sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ viharati, so tena kammena evaÑ samattena 
evaÑ samÈdinnena kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjati. No ce kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjati, sace manussattaÑ Ègacchati, yattha yattha paccÈjÈyati, dÊghÈyuko 
hoti. DÊghÈyukasaÑvattanikÈ esÈ mÈÓava paÔipadÈ yadidaÑ pÈÓÈtipÈtaÑ 
pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, nihitadaÓÉo nihitasattho lajjÊ dayÈpanno 
sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ viharati. (1)  
______________________________________________________________ 
 1. Kammayoni kammabandhu (SÊ) 2. SabbapÈÓabh|tesu (SÊ, Ka)   
 3. SamÈdiÓÓena (I, Ka) 
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 291. Idha mÈÓava ekacco itthÊ vÈ puriso vÈ sattÈnaÑ viheÔhakajÈtiko 
hoti pÈÓinÈ vÈ leÉÉunÈ vÈ daÓÉena vÈ satthena vÈ, so tena kammena evaÑ 
samattena evaÑ samÈdinnena kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. No ce kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati, sace manussattaÑ 
Ègacchati, yattha yattha paccÈjÈyati, bavhÈbÈdho hoti. 
BavhÈbÈdhasaÑvattanikÈ esÈ mÈÓava paÔipadÈ yadidaÑ sattÈnaÑ 
viheÔhakajÈtiko hoti pÈÓinÈ vÈ leÉÉunÈ vÈ daÓÉenavÈ satthena vÈ. (2)  

 Idha pana mÈÓava ekacco itthÊ vÈ puriso vÈ sattÈnaÑ aviheÔhakajÈtiko 
hoti pÈÓinÈ vÈ leÉÉunÈ vÈ daÓÉena vÈ satthena vÈ, so tena kammena evaÑ 
samattena evaÑ samÈdinnena kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ 
lokaÑ upapajjati. No ce kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ 
lokaÑ upapajjati, sace manussattaÑ Ègacchati, yattha yattha paccÈjÈyati, 
appÈbÈdho hoti. AppÈbÈdhasaÑvattanikÈ esÈ mÈÓava paÔipadÈ yadidaÑ 
sattÈnaÑ aviheÔhakajÈtiko hoti pÈÓinÈ vÈ leÉÉunÈ vÈ daÓÉena vÈ satthena vÈ. 
(2)  
 
 292. Idha mÈÓava ekacco itthÊ vÈ puriso vÈ kodhano hoti 
upÈyÈsabahulo, appampi vutto samÈno abhisajjati kuppati byÈpajjati 
patiÔÔhÊyati, kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti, so tena kammena 
evaÑ samattena evaÑ samÈdinnena kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. No ce kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati, sace manussattaÑ 
Ègacchati, yattha yattha paccÈjÈyati, dubbaÓÓo hoti. DubbaÓÓasaÑvattanikÈ 
esÈ mÈÓava paÔipadÈ yadidaÑ kodhano hoti upÈyÈsabahulo, appampi vutto 
samÈno abhisajjati kuppati byÈpajjati patiÔÔhÊyati, kopaÒca dosaÒca 
appaccayaÒca pÈtukaroti. (3)  

 Idha pana mÈÓava ekacco itthÊ vÈ puriso vÈ akkodhano hoti 
anupÈyÈsabahulo, bahumpi vutto samÈno nÈbhisajjati na kuppati na 
byÈpajjati na patiÔÔhÊyati, na kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti, so 
tena kammena evaÑ samattena evaÑ samÈdinnena kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. No ce kÈyassa bhedÈ paraÑ  
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maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati, sace manussattaÑ Ègacchati, 
yattha yattha paccÈjÈyati, pÈsÈdiko hoti. PÈsÈdikasaÑvattanikÈ esÈ mÈÓava 
paÔipadÈ yadidaÑ akkodhano hoti anupÈyÈsabahulo, bahumpi vutto samÈno 
nÈbhisajjati na kuppati na byÈpajjati na patiÔÔhÊyati, na kopaÒca dosaÒca 
appaccayaÒca pÈtukaroti. (3)  
 
 293. Idha mÈÓava ekacco itthÊ vÈ puriso vÈ issÈmanako hoti, 
paralÈbhasakkÈragarukÈramÈnanavandanap|janÈsu issati upadussati issaÑ 
bandhati, so tena kammena evaÑ samattena evaÑ samÈdinnena kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. No ce 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjati, sace manussattaÑ Ègacchati, yattha yattha paccÈjÈyati, 
appesakkho hoti. AppesakkhasaÑvattanikÈ esÈ mÈÓava paÔipadÈ yadidaÑ 
issÈmanako hoti, paralÈbhasakkÈragarukÈramÈnanavandanap|janÈsu issati 
upadussati issaÑ bandhati. (4)  

 Idha pana mÈÓava ekacco itthÊ vÈ puriso vÈ anissÈmanako hoti, 
paralÈbhasakkÈragarukÈramÈnanavandanap|janÈsu na issati na upadussati na 
issaÑ bandati, so tena kammena evaÑ samattena evaÑ samÈdinnena 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. No ce 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati, sace 
manussattaÑ Ègacchati, yattha yattha paccÈjÈyati, mahesakkho hoti. 
MahesakkhasaÑvattanikÈ esÈ mÈÓava paÔipadÈ yadidaÑ anissÈmanako hoti, 
paralÈbhasakkÈragarukÈramÈnanavandanap|janÈsu na issati na upadussati na 
issaÑ bandhati. (4)  
 
 294. Idha mÈÓava ekacco itthÊ vÈ puriso vÈ na dÈtÈ hoti samaÓassa vÈ 
brÈhmaÓassa vÈ annaÑ pÈnaÑ vatthaÑ yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ 
seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ, so tena kammena evaÑ samattena evaÑ 
samÈdinnena kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjati. No ce kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ 
vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati, sace manussattaÑ Ègacchati, yattha yattha 
paccÈjÈyati, appabhogo hoti. AppabhogasaÑvattanikÈ esÈ mÈÓava paÔipadÈ 
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yadidaÑ na dÈtÈ hoti samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ annaÑ pÈnaÑ vatthaÑ 
yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ. (5) 

 Idha pana mÈÓava ekacco itthÊ vÈ puriso vÈ dÈtÈ hoti samaÓassa vÈ 
brÈhmaÓassa vÈ annaÑ pÈnaÑ vatthaÑ yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ 
seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ, so tena kammena evaÑ samattena evaÑ 
samÈdinnena kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjati. No ce kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjati, sace manussattaÑ Ègacchati, yattha yattha paccÈjÈyati, 
mahÈbhogo hoti. MahÈbhogasaÑvattanikÈ esÈ mÈÓava paÔipadÈ yadidaÑ 
dÈtÈ hoti samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ annaÑ pÈnaÑ vatthaÑ yÈnaÑ 
mÈlÈgandhavilepanaÑ seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ. (5)  
 
 295. Idha mÈÓava ekacco itthÊ vÈ puriso vÈ thaddho hoti atimÈnÊ–
abhivÈdetabbaÑ na abhivÈdeti, paccuÔÔhÈtabbaÑ na paccuÔÔheti, 
ÈsanÈrahassa na ÈsanaÑ deti, maggÈrahassa na maggaÑ deti, sakkÈtabbaÑ 
na sakkaroti, garukÈtabbaÑ na garukaroti, mÈnetabbaÑ na mÈneti, 
p|jetabbaÑ na p|jeti, so tena kammena evaÑ samattena evaÑ samÈdinnena 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjati. No ce kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjati, sace manussattaÑ Ègacchati, yattha yattha paccÈjÈyati, 
nÊcakulÊno hoti. NÊcakulÊnasaÑvattanikÈ esÈ mÈÓava paÔipadÈ yadidaÑ 
thaddho hoti atimÈnÊ–abhivÈdetabbaÑ na abhivÈdeti, paccuÔÔhÈtabbaÑ na 
paccuÔÔheti, ÈsanÈrahassa na ÈsanaÑ deti, maggÈrahassa na maggaÑ deti, 
sakkÈtabbaÑ na sakkaroti, garukÈtabbaÑ na garukaroti, mÈnetabbaÑ na 
mÈneti, p|jetabbaÑ na p|jeti. (6) 

 Idha pana mÈÓava ekacco itthÊ vÈ puriso vÈ atthaddho hoti anatimÈnÊ–
abhivÈdetabbaÑ abhivÈdeti, paccuÔÔhÈtabbaÑ paccuÔÔheti, ÈsanÈrahassa 
ÈsanaÑ deti, maggÈrahassa maggaÑ deti, sakkÈtabbaÑ sakkaroti, 
garukÈtabbaÑ garukaroti, mÈnetabbaÑ mÈneti, p|jetabbaÑ p|jeti, so tena 
kammena evaÑ samattena evaÑ samÈdinnena kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. No ce kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ upapajjati, sace 
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manussattaÑ Ègacchati, yattha yattha paccÈjÈyati, uccÈkulÊno hoti. 
UccÈkulÊnasaÑvattanikÈ esÈ mÈÓava paÔipadÈ yadidaÑ atthaddho hoti 
anatimÈnÊ–abhivÈdetabbaÑ abhivÈdeti, paccuÔÔhÈtabbaÑ paccuÔÔheti, 
ÈsanÈrahassa ÈsanaÑ deti, maggÈrahassa maggaÑ deti, sakkÈtabbaÑ 
sakkaroti, garukÈtabbaÑ garukaroti, mÈnetabbaÑ mÈneti, p|jetabbaÑ p|jeti. 
(6) 
 
 296. Idha mÈÓava ekacco itthÊ vÈ puriso vÈ samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ 
upasa~kamitvÈ na paripucchitÈ hoti “kiÑ bhante kusalaÑ, kiÑ akusalaÑ. 
KiÑ sÈvajjaÑ, kiÑ anavajjaÑ. KiÑ sevitabbaÑ, kiÑ na sevitabbaÑ. KiÑ 
me karÊyamÈnaÑ dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya hoti, kiÑ vÈ pana me 
karÊyamÈnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya hotÊ”ti, so tena kammena evaÑ 
samattena evaÑ samÈdinnena kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. No ce kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati, sace manussattaÑ 
Ègacchati, yattha yattha paccÈjÈyati, duppaÒÒo hoti. DuppaÒÒasaÑvattanikÈ 
esÈ mÈÓava paÔipadÈ yadidaÑ samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ upasa~kamitvÈ 
na paripucchitÈ hoti “kiÑ bhante kusalaÑ, kiÑ akusalaÑ. KiÑ sÈvajjaÑ, 
kiÑ anavajjaÑ. KiÑ sevitabbaÑ, kiÑ na sevitabbaÑ. KiÑ me karÊyamÈnaÑ 
dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya hoti, kiÑ vÈ pana me karÊyamÈnaÑ 
dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya hotÊ”ti. (7)  

 Idha pana mÈÓava ekacco itthÊ vÈ puriso vÈ samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ 
upasa~kamitvÈ paripucchitÈ hoti “kiÑ bhante kusalaÑ, kiÑ akusalaÑ. KiÑ 
sÈvajjaÑ, kiÑ anavajjaÑ. KiÑ sevitabbaÑ, kiÑ na sevitabbaÑ. KiÑ me 
karÊyamÈnaÑ dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya hoti, kiÑ vÈ pana me 
karÊyamÈnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya hotÊ”ti. So tena kammena evaÑ 
samattena evaÑ samÈdinnena kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ 
lokaÑ upapajjati. No ce kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ 
lokaÑ upapajjati, sace manussattaÑ Ègacchati, yattha yattha paccÈjÈyati, 
mahÈpaÒÒo hoti. MahÈpaÒÒasaÑvattanikÈ esÈ mÈÓava paÔipadÈ yadidaÑ 
samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ upasa~kamitvÈ paripucchitÈ hoti “kiÑ bhante 
kusalaÑ, kiÑ akusalaÑ. KiÑ sÈvajjaÑ, kiÑ anavajjaÑ. KiÑ
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sevitabbaÑ, kiÑ na sevitabbaÑ. KiÑ me karÊyamÈnaÑ dÊgharattaÑ ahitÈya 
dukkhÈya hoti, kiÑ vÈ pana me karÊyamÈnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya 
hotÊ”ti. (7)  
 
 297. Iti kho mÈÓava appÈyukasaÑvattanikÈ paÔipadÈ appÈyukattaÑ 
upaneti, dÊghÈyukasaÑvattanikÈ paÔipadÈ dÊghÈyukattaÑ upaneti. 
BavhÈbÈdhasaÑvattanikÈ paÔipadÈ bavhÈbÈdhattaÑ upaneti, 
appÈbÈdhasaÑvattanikÈ paÔipadÈ appÈbÈdhattaÑ upaneti. 
DubbaÓÓasaÑvattanikÈ paÔipadÈ dubbaÓÓattaÑ upaneti, 
pÈsÈdikasaÑvattanikÈ paÔipadÈ pÈsÈdikattaÑ upaneti. 
AppesakkhasaÑvattanikÈ paÔipadÈ appesakkhattaÑ upaneti, 
mahesakkhasaÑvattanikÈ paÔipadÈ mahesakkhattaÑ upaneti. 
AppabhogasaÑvattanikÈ paÔipadÈ appabhogattaÑ upaneti, 
mahÈbhogasaÑvattanikÈ paÔipadÈ mahÈbhogattaÑ upaneti. 
NÊcakulÊnasaÑvattanikÈ paÔipadÈ nÊcakulÊnattaÑ upaneti, 
uccÈkulÊnasaÑvattanikÈ paÔipadÈ uccÈkulÊnattaÑ upaneti. 
DuppaÒÒasaÑvattanikÈ paÔipadÈ duppaÒÒattaÑ upaneti, 
mahÈpaÒÒasaÑvattanikÈ paÔipadÈ mahÈpaÒÒattaÑ upaneti. KammassakÈ 
mÈÓava sattÈ kammadÈyÈdÈ kammayonÊ kammabandh| kammappaÔisaraÓÈ, 
kammaÑ satte vibhajati yadidaÑ hÊnappaÓÊtatÈyÈti.  

 EvaÑ vutte Subho mÈÓavo Todeyyaputto BhagavantaÑ etadavoca 
“abhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama, seyyathÈpi bho 
Gotama nikkhujjitaÑ 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. 
 

C|Äakammavibha~gasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÒcamaÑ. 
_____ 

  
6. MahÈkammavibha~gasutta  

 298. evaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane kalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Samiddhi 
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araÒÒakuÔikÈyaÑ viharati. Atha kho Potaliputto paribbÈjako ja~ghÈvihÈraÑ 
anuca~kamamÈno anuvicaramÈno yenÈyasmÈ Samiddhi tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ SamiddhinÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ 
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
Potaliputto paribbÈjako ÈyasmantaÑ SamiddhiÑ etadavoca “sammukhÈ 
metaÑ Èvuso Samiddhi samaÓassa Gotamassa sutaÑ sammukhÈ 
paÔiggahitaÑ ‘moghaÑ kÈyakammaÑ moghaÑ vacÊkammaÑ, 
manokammameva saccan’ti. Atthi ca sÈ1 samÈpatti, yaÑ samÈpattiÑ 
samÈpanno na kiÒci vediyatÊ”ti. MÈ hevaÑ Èvuso Potaliputta avaca, (mÈ 
hevaÑ Èvuso Potaliputta avaca,)2 mÈ BhagavantaÑ abbhÈcikkhi, na hi sÈdhu 
Bhagavato abbhakkhÈnaÑ, na hi BhagavÈ evaÑ vadeyya “moghaÑ 
kÈyakammaÑ moghaÑ vacÊkammaÑ, manokammameva saccan”ti. Atthi ca 
kho3 sÈ Èvuso samÈpatti, yaÑ samÈpattiÑ samÈpanno na kiÒci vediyatÊti. 
KÊvaciraÑ pabbajitosi Èvuso SamiddhÊti. NaciraÑ Èvuso tÊÓi vassÈnÊti. Ettha 
dÈni mayaÑ there bhikkh| kiÑ vakkhÈma, yatra hi nÈma evaÑnavo 
bhikkhu4 SatthÈraÑ parirakkhitabbaÑ maÒÒissati. SaÒcetanikaÑ Èvuso 
Samiddhi kammaÑ katvÈ kÈyena vÈcÈya manasÈ kiÑ so vediyatÊti. 
SaÒcetanikaÑ Èvuso Potaliputta kammaÑ katvÈ kÈyena vÈcÈya manasÈ 
dukkhaÑ so vediyatÊti. Atha kho Potaliputto paribbÈjako Èyasmato 
Samiddhissa bhÈsitaÑ neva abhinandi nappaÔikkosi, anabhinanditvÈ 
appaÔikkositvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi.  
 
 299. Atha kho ÈyasmÈ Samiddhi acirapakkante Potaliputte paribbÈjake 
yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Œnandena 
saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Samiddhi yÈvatako ahosi 
Potaliputtena paribbÈjakena saddhiÑ kathÈsallÈpo, taÑ sabbaÑ Èyasmato 
Œnandassa Èrocesi.  

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando ÈyasmantaÑ SamiddhiÑ etadavoca “atthi 
kho idaÑ Èvuso Samiddhi kathÈpÈbhataÑ BhagavantaÑ dassanÈya,  
______________________________________________________________ 
 1. AtthicesÈ (SÊ, Ka) 2. (  ) SyÈ-KaÑ-potthakesu natthi. 
 3. Atthi ceva kho (SÊ, Ka) 4. Navakena bhikkhunÈ (Ka) 
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ÈyÈmÈvuso Samiddhi yena BhagavÈ tenupasa~kamissÈma, upasa~kamitvÈ 
etamatthaÑ Bhagavato ÈrocessÈma, yathÈ no BhagavÈ byÈkarissati, tathÈ 
naÑ dhÈressÈmÈ”ti. “EvamÈvuso”ti kho ÈyasmÈ Samiddhi Èyasmato 
Œnandassa paccassosi.  

 Atha kho ÈyasmÈ ca Œnando ÈyasmÈ ca Samiddhi yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando yÈvatako ahosi 
Èyasmato Samiddhissa Potaliputtena paribbÈjakena saddhiÑ kathÈsallÈpo, 
taÑ sabbaÑ Bhagavato Èrocesi. EvaÑ vutte BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ 
etadavoca “dassanampi kho ahaÑ Œnanda Potaliputtassa paribbÈjakassa 
nÈbhijÈnÈmi, kuto panevar|paÑ kathÈsallÈpaÑ. IminÈ ca Œnanda 
SamiddhinÈ moghapurisena Potaliputtassa paribbÈjakassa 
vibhajjabyÈkaraÓÊyo paÒho ekaÑsena byÈkato”ti. EvaÑ vutte ÈyasmÈ UdÈyÊ 
BhagavantaÑ etadavoca “sace pana1 bhante ÈyasmatÈ SamiddhinÈ idaÑ 
sandhÈya bhÈsitaÑ ‘yaÑ kiÒci vedayitaÑ, taÑ dukkhasmin’ti”.    
 
 300. Atha kho2 BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “passasi no 
tvaÑ Œnanda imassa UdÈyissa moghapurisassa umma~gaÑ3, aÒÒÈsiÑ kho 
ahaÑ Œnanda idÈnevÈyaÑ UdÈyÊ moghapuriso ummujjamÈno ayoniso 
ummujjissatÊ”ti. ŒdiÑyeva4 Œnanda Potaliputtena paribbÈjakena tisso 
vedanÈ pucchitÈ. SacÈyaÑ Œnanda Samiddhi moghapuriso Potaliputtassa 
paribbÈjakassa evaÑ puÔÔho evaÑ byÈkareyya “saÒcetanikaÑ Èvuso 
Potaliputta kammaÑ katvÈ kÈyena vÈcÈya manasÈ sukhavedanÊyaÑ, sukhaÑ 
so vedayati, saÒcetanikaÑ Èvuso Potaliputta kammaÑ katvÈ kÈyena vÈcÈya 
manasÈ dukkhavedanÊyaÑ, dukkhaÑ so vedayati, saÒcetanikaÑ Èvuso 
Potaliputta kammaÑ katvÈ kÈyena vÈcÈya manasÈ 
adukkhamasukhavedanÊyaÑ, adukkhamasukhaÑ so vedayatÊ”ti. EvaÑ 
byÈkaramÈno kho Œnanda Samiddhi moghapuriso Potaliputtassa 
paribbÈjakassa sammÈ (byÈkaramÈno)5 byÈkareyya. 
______________________________________________________________ 
 1. KiÑ pana (Ka) 2. EvaÑ vutte (SyÈ, KaÑ) 
 3. UmmaggaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), uma~gaÑ (Ka) 4. Œdisova (SÊ, I), Èdiyeva (Ka)  
 5. (  ) Natthi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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api ca Œnanda ke ca1 aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ bÈlÈ abyattÈ, ke ca1 
TathÈgatassa mahÈkammavibha~gaÑ jÈnissanti. Sace tumhe Œnanda 
suÓeyyÈtha TathÈgatassa mahÈkammavibha~gaÑ vibhajantassÈti. 

 Etassa BhagavÈ kÈlo, etassa Sugata kÈlo, yaÑ BhagavÈ 
mahÈkammavibha~gaÑ vibhajeyya, Bhagavato sutvÈ bhikkh| dhÈressantÊti. 
Tena hÈnanda suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ 
bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca– 

 CattÈrome Œnanda puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame 
cattÈro, idhÈnanda ekacco puggalo idha pÈÓÈtipÈtÊ hoti, adinnÈdÈyÊ hoti, 
kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, musÈvÈdÊ hoti, pisuÓavÈco hoti, pharusavÈco hoti, 
samphappalÈpÊ hoti, abhijjhÈlu hoti, byÈpannacitto hoti, micchÈdiÔÔhi hoti, so 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ nirayaÑ upapajjati. (1)  

 Idha panÈnanda ekacco puggalo idha pÈÓÈtipÈtÊ hoti, adinnÈdÈyÊ hoti, 
kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, musÈvÈdÊ hoti, pisuÓavÈco hoti, pharusavÈco hoti, 
samphappalÈpÊ hoti, abhijjhÈlu hoti, byÈpannacitto hoti, micchÈdiÔÔhi hoti, so 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. (2)  

 IdhÈnanda ekacco puggalo idha 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, 
sammÈdiÔÔhi hoti, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjati. (3) 

 Idha panÈnanda ekacco puggalo idha pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, 
adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ 
paÔivirato hoti, pisuÓÈya 
______________________________________________________________ 
 1. Keci (Ka) 
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vÈcÈya paÔivirato hoti, pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, samphappalÈpÈ 
paÔivirato hoti, anabhijjhÈlu hoti, abyÈpannacitto hoti, sammÈdiÔÔhi hoti, so 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjati. (4)  
 
 301. IdhÈnanda ekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ ÈtappamanvÈya 
padhÈnamanvÈya anuyogamanvÈya appamÈdamanvÈya 
sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ phusati, 
yathÈsamÈhite citte dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena 
amuÑ puggalaÑ passati idha pÈÓÈtipÈtiÑ adinnÈdÈyiÑ kÈmesumicchÈcÈriÑ 
musÈvÈdiÑ pisuÓavÈcaÑ pharusavÈcaÑ samphappalÈpiÑ abhijjhÈluÑ 
byÈpannacittaÑ micchÈdiÔÔhiÑ, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ passati 
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannaÑ. So evamÈha “atthi kira 
bho pÈpakÈni kammÈni, atthi duccaritassa vipÈko, amÈhaÑ1 puggalaÑ 
addasaÑ idha pÈÓÈtipÈtiÑ adinnÈdÈyiÑ -pa- micchÈdiÔÔhiÑ, kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ passÈmi apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannan”ti. 
So evamÈha “yo kira bho pÈÓÈtipÈtÊ adinnÈdÈyÊ -pa- micchÈdiÔÔhi, sabbo so 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjati. Ye evaÑ jÈnanti, te sammÈ jÈnanti. Ye aÒÒathÈ jÈnanti, micchÈ 
tesaÑ ÒÈÓan”ti2. Iti so yadeva tassa sÈmaÑ ÒÈtaÑ sÈmaÑ diÔÔhaÑ sÈmaÑ 
viditaÑ, tadeva tattha thÈmasÈ parÈmÈsÈ3 abhinivissa voharati “idameva 
saccaÑ, moghamaÒÒan”ti. (1)  

  Idha panÈnanda ekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓovÈ ÈtappamanvÈya 
padhÈnamanvÈya anuyogamanvÈya appamÈdamanvÈya 
sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ phusati, 
yathÈsamÈhite citte dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena 
amuÑ puggalaÑ passati idha pÈÓÈtipÈtiÑ adinnÈdÈyiÑ -pa- micchÈdiÔÔhiÑ, 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ passati sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapannaÑ. So 
evamÈha “natthi kira bho pÈpakÈni kammÈni, natthi duccaritassa vipÈko, 
amÈhaÑ puggalaÑ addasaÑ idha pÈÓÈtipÈtiÑ adinnÈdÈyiÑ -pa- 
micchÈdiÔÔhiÑ, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ passÈmi sugatiÑ saggaÑ 
lokaÑ upapannan”ti. So evamÈha  
______________________________________________________________ 
 1. ApÈhaÑ (SÊ, I, Ka) amuÑ + ahaÑ = amÈhaÑ-iti padavibhÈgo. 
 2. MicchÈ te saÒjÈnanti (Ka) 3. ParÈmassa (SÊ, I) 
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“Yo kira bho pÈÓÈtipÈtÊ adinnÈdÈyÊ -pa- micchÈdiÔÔhi, sabbo so kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. Ye evaÑ jÈnanti, te 
sammÈ jÈnanti. Ye aÒÒathÈ jÈnanti, micchÈ tesaÑ ÒÈÓan”ti. Iti so yadeva 
tassa sÈmaÑ ÒÈtaÑ sÈmaÑ diÔÔhaÑ sÈmaÑ viditaÑ, tadeva tattha thÈmasÈ 
parÈmÈsÈ abhinivissa voharati “idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. (2) 

 IdhÈnanda ekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ ÈtappamanvÈya 
padhÈnamanvÈya anuyogamanvÈya appamÈdamanvÈya 
sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ phusati, 
yathÈsamÈhite citte dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena 
amuÑ puggalaÑ passati idha pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirataÑ adinnÈdÈnÈ paÔivirataÑ 
kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirataÑ musÈvÈdÈ paÔivirataÑ pisuÓÈya vÈcÈya 
paÔivirataÑ pharusÈya vÈcÈya paÔivirataÑ samphappalÈpÈ paÔivirataÑ 
anabhijjhÈluÑ abyÈpannacittaÑ sammÈdiÔÔhiÑ, kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ passati sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapannaÑ. So evamÈha “atthi kira 
bho kalyÈÓÈni kammÈni, atthi sucaritassa vipÈko, amÈhaÑ puggalaÑ 
addasaÑ idha pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirataÑ adinnÈdÈnÈ paÔivirataÑ -pa- 
sammÈdiÔÔhiÑ, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ passÈmi sugatiÑ saggaÑ 
lokaÑ upapannan”ti. So evamÈha “yo kira bho pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato 
adinnÈdÈnÈ paÔivirato -pa- sammÈdiÔÔhi, sabbo so kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. Ye evaÑ jÈnanti, te sammÈ 
jÈnanti. Ye aÒÒÈthÈ jÈnanti, micchÈ tesaÑ ÒÈÓan”ti. Iti so yadeva tassa 
sÈmaÑ ÒÈtaÑ sÈmaÑ diÔÔhaÑ sÈmaÑ viditaÑ, tadeva tattha thÈmasÈ 
parÈmÈsÈ abhinivissa voharati “idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. (3) 

 Idha panÈnanda ekaccÈ samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ ÈtappamanvÈya 
padhÈnamanvÈya anuyogamanvÈya appamÈdamanvÈya 
sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ phusati, 
yathÈsamÈhite citte dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena 
amuÑ puggalaÑ passati idha pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirataÑ -pa- sammÈdiÔÔhiÑ, 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ passati apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapannaÑ. So evamÈha “natthi kira bho kalyÈÓÈni kammÈni, natthi 
sucaritassa vipÈko, 
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amÈhaÑ puggalaÑ addasaÑ idha pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirataÑ adinnÈdÈnÈ 
paÔivirataÑ -pa- sammÈdiÔÔhiÑ, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ passÈmi 
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannan”ti. So evamÈha “yo kira 
bho pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato adinnÈdÈnÈ paÔivirato -pa- sammÈdiÔÔhi, sabbo so 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjati. Ye evaÑ jÈnanti, te sammÈ jÈnanti. Ye aÒÒathÈ jÈnanti, micchÈ 
tesaÑ ÒÈÓan”ti. Iti so yadeva tassa sÈmaÑ ÒÈtaÑ sÈmaÑ diÔÔhaÑ sÈmaÑ 
viditaÑ, tadeva tattha thÈmasÈ parÈmÈsÈ abhinivissa voharati “idameva 
saccaÑ moghamaÒÒan”ti. (4)  
 
 302. TatrÈnanda yvÈyaÑ samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ evamÈha “atthi kira 
bho pÈpakÈni kammÈni, atthi duccaritassa vipÈko”ti, idamassa anujÈnÈmi. 
Yampi so evamÈha “amÈhaÑ puggalaÑ addasaÑ idha pÈÓÈtipÈtiÑ 
adinnÈdÈyiÑ -pa- micchÈdiÔÔhiÑ, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ passÈmi 
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannan”ti, idampissa anujÈnÈmi. 
YaÒca kho so evamÈha “yo kira bho pÈÓÈtipÈtÊ adinnÈdÈyÊ -pa- 
micchÈdiÔÔhi, sabbo so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ 
vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjatÊ”ti, idamassa nÈnujÈnÈmi. Yampi so evamÈha 
“ye evaÑ jÈnanti, te sammÈ jÈnanti. Ye aÒÒathÈ jÈnanti, micchÈ tesaÑ 
ÒÈÓan”ti, idampissa nÈnujÈnÈmi. Yampi so yadeva tassa sÈmaÑ ÒÈtaÑ 
sÈmaÑ diÔÔhaÑ sÈmaÑ viditaÑ, tadeva tattha thÈmasÈ parÈmÈsÈ abhinivissa 
voharati “idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti, idampissa nÈnujÈnÈmi. TaÑ 
kissa hetu, aÒÒathÈ hi Œnanda TathÈgatassa mahÈkammavibha~ge ÒÈÓaÑ 
hoti. (1)  

 TatrÈnanda yvÈyaÑ samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ evamÈha “natthi kira bho 
pÈpakÈni kammÈni, natthi duccaritassa vipÈko”ti, idamassa nÈnujÈnÈmi. 
YaÒca kho so evamÈha “amÈhaÑ puggalaÑ addasaÑ idha pÈÓÈtipÈtiÑ 
adinnÈdÈyiÑ -pa- micchÈdiÔÔhiÑ, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ passÈmi 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapannan”ti, idamassa anujÈnÈmi. YaÒca kho so 
evamÈha “yo kira bho pÈÓÈtipÈtÊ adinnÈdÈyÊ -pa- micchÈdiÔÔhi, sabbo so 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjatÊ”ti, idamassa 
nÈnujÈnÈmi. Yampi so evamÈha “ye 
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evaÑ jÈnanti, te sammÈ jÈnanti. Ye aÒÒathÈ jÈnanti, micchÈ tesaÑ ÒÈÓan”ti, 
idampissa nÈnujÈnÈmi. Yampi so yadeva tassa sÈmaÑ ÒÈtaÑ sÈmaÑ diÔÔhaÑ 
sÈmaÑ viditaÑ, tadeva tattha thÈmasÈ parÈmÈsÈ abhinivissa voharati 
“idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti, idampissa nÈnujÈnÈmi. TaÑ kissa hetu, 
aÒÒathÈ hi Œnanda TathÈgatassa mahÈkammavibha~ge ÒÈÓaÑ hoti. (2)  

 TatrÈnanda yvÈyaÑ samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ evamÈha “atthi kira bho 
kalyÈÓÈni kammÈni, atthi sucaritassa vipÈko”ti, idamassa anujÈnÈmi. Yampi 
so evamÈha “amÈhaÑ puggalaÑ addasaÑ idha pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirataÑ 
adinnÈdÈnÈ paÔivirataÑ -pa- sammÈdiÔÔhiÑ, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
passÈmi sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapannan”ti, idampissa anujÈnÈmi. YaÒca 
kho so evamÈha “yo kira bho pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato adinnÈdÈnÈ paÔivirato 
-pa- sammÈdiÔÔhi, sabbo so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ 
lokaÑ upapajjatÊ”ti, idamassa nÈnujÈnÈmi. Yampi so evamÈha “ye evaÑ 
jÈnanti, te sammÈ jÈnanti. Ye aÒÒathÈ jÈnanti, micchÈ tesaÑ ÒÈÓan”ti, 
idampissa nÈnujÈnÈmi. Yampi so yadeva tassa sÈmaÑ ÒÈtaÑ sÈmaÑ diÔÔhaÑ 
sÈmaÑ viditaÑ, tadeva tattha thÈmasÈ parÈmÈsÈ abhinivissa voharati 
“idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti, idampissa nÈnujÈnÈmi. TaÑ kissa hetu, 
aÒÒathÈ hi Œnanda TathÈgatassa mahÈkammavibha~ge ÒÈÓaÑ hoti. (3) 

 TatrÈnanda yvÈyaÑ samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ evamÈha “natthi kira bho 
kalyÈÓÈni kammÈni, natthi sucaritassa vipÈko”ti, idamassa nÈnujÈnÈmi. 
YaÒca kho so evamÈha “amÈhaÑ puggalaÑ addasaÑ idha pÈÓÈtipÈtÈ 
paÔivirataÑ adinnÈdÈnÈ paÔivirataÑ -pa- sammÈdiÔÔhiÑ, kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ passÈmi apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannan”ti, 
idamassa anujÈnÈmi. YaÒca kho so evamÈha “yo kira bho pÈÓÈtipÈtÈ 
paÔivirato adinnÈdÈnÈ paÔivirato -pa- sammÈdiÔÔhi, sabbo so kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈyaÑ nirayaÑ upapajjatÊ”ti, idamassa 
nÈnujÈnÈmi. YaÒca kho so evamÈha “ye evaÑ jÈnanti, te sammÈ jÈnanti. Ye 
aÒÒathÈ jÈnanti, micchÈ tesaÑ ÒÈÓan”ti, idampissa nÈnujÈnÈmi. Yampi so 
yadeva tassa sÈmaÑ 
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ÒÈtaÑ sÈmaÑ diÔÔhaÑ sÈmaÑ viditaÑ, tadeva tattha thÈmasÈ parÈmÈsÈ 
abhinivissa voharati “idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti, idampissa 
nÈnujÈnÈmi. TaÑ kissa hetu, aÒÒathÈ hi Œnanda TathÈgatassa 
mahÈkammavibha~ge ÒÈÓaÑ hoti. (4)  
 
 303. TatrÈnanda yvÈyaÑ puggalo idha pÈÓÈtipÈtÊ adinnÈdÈyÊ -pa- 
micchÈdiÔÔhi kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjati. Pubbe vÈssa taÑ kataÑ hoti pÈpakammaÑ 
dukkhavedanÊyaÑ, pacchÈ vÈssa taÑ kataÑ hoti pÈpakammaÑ 
dukkhavedanÊyaÑ, maraÓakÈle vÈssa hoti micchÈdiÔÔhi samattÈ samÈdinnÈ, 
tena so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjati. YaÒca kho so idha pÈÓÈtipÈtÊ hoti, adinnÈdÈyÊ hoti -pa- 
micchÈdiÔÔhi hoti, tassa diÔÔheva dhamme vipÈkaÑ paÔisaÑvedeti upapajja 
vÈ1 apare vÈ pariyÈye. (1)   

 TatrÈnanda yvÈyaÑ puggalo idha pÈÓÈtipÈtÊ adinnÈdÈyÊ -pa- 
micchÈdiÔÔhi kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjati. Pubbe vÈssa taÑ kataÑ hoti kalyÈÓakammaÑ sukhavedanÊyaÑ, 
pacchÈ vÈssa taÑ kataÑ hoti kalyÈÓakammaÑ sukhavedanÊyaÑ, maraÓakÈle 
vÈssa hoti sammÈdiÔÔhi samattÈ samÈdinnÈ. Tena so kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. YaÒca kho so idha pÈÓÈtipÈtÊ 
hoti, adinnÈdÈyÊ hoti -pa- micchÈdiÔÔhi hoti, tassa diÔÔheva dhamme vipÈkaÑ 
paÔisaÑvedeti upapajja vÈ apare vÈ pariyÈye. (2)  

 TatrÈnanda yvÈyaÑ puggalo idha pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato adinnÈdÈnÈ 
paÔivirato -pa- sammÈdiÔÔhi kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ 
lokaÑ upapajjati. Pubbe vÈssa taÑ kataÑ hoti kalyÈÓakammaÑ 
sukhavedanÊyaÑ, pacchÈ vÈssa taÑ kataÑ hoti kalyÈÓakammaÑ 
sukhavedanÊyaÑ, maraÓakÈle vÈssa hoti sammÈdiÔÔhi samattÈ samÈdinnÈ. 
Tena so idha pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti -pa- 
sammÈdiÔÔhi hoti, tassa diÔÔheva dhamme vipÈkaÑ paÔisaÑvedeti upapajja vÈ 
apare vÈ pariyÈye. (3)  
______________________________________________________________ 
 1. UpapajjaÑ vÈ (SÊ, I), upapajje vÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) upapajjitvÈti  
  saÑvaÓÓanÈyasaÑsandetabbÈ.
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 TatrÈnanda yvÈyaÑ puggalo idha pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato adinnÈdÈnÈ 
paÔivirato -pa- sammÈdiÔÔhi kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ 
vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. Pubbe vÈssa taÑ kataÑ hoti pÈpakammaÑ 
dukkhavedanÊyaÑ, pacchÈ vÈssa taÑ kataÑ hoti pÈpakammaÑ 
dukkhavedanÊyaÑ, maraÓakÈle vÈssa hoti micchÈdiÔÔhi samattÈ samÈdinnÈ. 
Tena so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjati. YaÒca kho so idha pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ 
paÔivirato hoti -pa- sammÈdiÔÔhi hoti, tassa diÔÔheva dhamme vipÈkaÑ 
paÔisaÑvedeti upapajja vÈ apare vÈ pariyÈye. (4)  

 Iti kho Œnanda atthi kammaÑ abhabbaÑ abhabbÈbhÈsaÑ, atthi 
kammaÑ abhabbaÑ bhabbÈbhÈsaÑ, atthi kammaÑ bhabbaÒceva 
bhabbÈbhÈsaÒca, atthi kammaÑ bhabbaÑ abhabbÈbhÈsanti.  

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ Œnando Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 

MahÈkammavibha~gasuttaÑ niÔÔhitaÑ chaÔÔhaÑ.  
_____ 

 
7. SaÄÈyatanavibha~gasutta  

 304. 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–saÄÈyatanavibha~gaÑ vo bhikkhave desessÈmi, taÑ suÓÈtha 
sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| 
Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 Cha ajjhattikÈni ÈyatanÈni veditabbÈni, cha bÈhirÈni ÈyatanÈni 
veditabbÈni, cha viÒÒÈÓakÈyÈ veditabbÈ, cha phassakÈyÈ veditabbÈ, 
aÔÔhÈrasa manopavicÈrÈ veditabbÈ, chattiÑsa sattapadÈ veditabbÈ. Tatra 
idaÑ nissÈya idaÑ pajahatha, tayo satipaÔÔhÈnÈ yadariyo sevati,  
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yadariyo sevamÈno SatthÈ gaÓamanusÈsitumarahati, so vuccati 
yoggÈcariyÈnaÑ1 anuttaro purisadammasÈrathÊti. Ayamuddeso 
saÄÈyatanavibha~gassa.  
 
 305. “Cha ajjhattikÈni ÈyatanÈni veditabbÈnÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, 
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. CakkhÈyatanaÑ sotÈyatanaÑ ghÈnÈyatanaÑ 
jivhÈyatanaÑ kÈyÈyatanaÑ manÈyatanaÑ. “Cha ajjhattikÈni ÈyatanÈni 
veditabbÈnÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idhametaÑ paÔicca vuttaÑ. (1)  

 “Cha bÈhirÈni ÈyatanÈni veditabbÈnÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, 
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. R|pÈyatanaÑ saddÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ 
rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ dhammÈyatanaÑ. “Cha bÈhirÈni ÈyatanÈni 
veditabbÈnÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. (2)  

 “Cha viÒÒÈÓakÈyÈ veditabbÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ 
paÔicca vuttaÑ. CakkhuviÒÒÈÓaÑ sotaviÒÒÈÓaÑ ghÈnaviÒÒÈÓaÑ 
jivhÈviÒÒÈÓaÑ kÈyaviÒÒÈÓaÑ manoviÒÒÈÓaÑ. “Cha viÒÒÈÓakÈyÈ 
veditabbÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. (3)  

 “Cha phassakÈyÈ veditabbÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca 
vuttaÑ. Cakkhusamphasso sotasamphasso ghÈnasamphasso jivhÈsamphasso 
kÈyasamphasso manosamphasso. “Cha phassakÈyÈ veditabbÈ”ti iti yaÑ taÑ 
vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. (4)  

 “AÔÔhÈrasa manopavicÈrÈ veditabbÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ 
paÔicca vuttaÑ. CakkhunÈ r|paÑ disvÈ somanassaÔÔhÈnÊyaÑ r|paÑ 
upavicarati, domanassaÔÔhÈnÊyaÑ r|paÑ upavicarati, upekkhÈÔÔhÈnÊyaÑ 
r|paÑ upavicarati. Sotena saddaÑ sutvÈ -pa-. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ. 
JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ. ManasÈ dhammaÑ 
viÒÒÈya somanassaÔÔhÈnÊyaÑ dhammaÑ upavicarati, domanassaÔÔhÈnÊyaÑ 
dhammaÑ upavicarati, upekkhÈÔÔhÈnÊyaÑ dhammaÑ upavicarati. Iti cha 
somanass|pavicÈrÈ cha domanass|pavicÈrÈ cha upekkh|pavicÈrÈ. 
“AÔÔhÈrasa manopavicÈrÈ veditabbÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca 
vuttaÑ. (5) 
______________________________________________________________ 
 1. Yo gÈcariyÈnaÑ (Ka) 
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 306. “ChattiÑsa sattapadÈ veditabbÈ”ti iti kho pana panetaÑ vuttaÑ, 
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Cha gehasitÈni1 somanassÈni cha 
nekkhammasitÈni2 somanassÈni cha gehasitÈni domanassÈni cha 
nekkhammasitÈni domanassÈni cha gehasitÈ upekkhÈ cha nekkhammasitÈ 
upekkhÈ. Tattha katamÈni cha gehasitÈni somanassÈni. CakkhuviÒÒeyyÈnaÑ 
r|pÈnaÑ iÔÔhÈnaÑ kantÈnaÑ manÈpÈnaÑ manoramÈnaÑ 
lokÈmisapaÔisaÑyuttÈnaÑ paÔilÈbhaÑ vÈ paÔilÈbhato samanupassato pubbe 
vÈ paÔiladdhapubbaÑ atÊtaÑ niruddhaÑ vipariÓataÑ samanussarato uppajjati 
somanassaÑ. YaÑ evar|paÑ somanassaÑ, idaÑ vuccati gehasitaÑ 
somanassaÑ. sotaviÒÒeyyÈnaÑ saddÈnaÑ. GhÈnaviÒÒeyyÈnaÑ gandhÈnaÑ. 
JivhÈviÒÒeyyÈnaÑ rasÈnaÑ. KÈyaviÒÒeyyÈnaÑ phoÔÔhabbÈnaÑ. 
ManoviÒÒeyyÈnaÑ dhammÈnaÑ iÔÔhÈnaÑ kantÈnaÑ manÈpÈnaÑ -pa- 
somanassaÑ. YaÑ evar|paÑ somanassaÑ, idaÑ vuccati gehasitaÑ 
somanassaÑ. ImÈni cha gehasitÈni somanassÈni. 

 Tattha katamÈni cha nekkhammasitÈni somanassÈni. R|pÈnaÑtveva 
anaccataÑ viditvÈ vipariÓÈmavirÈganirodhaÑ3 “pubbe ceva r|pÈ etarahi ca, 
sabbe te r|pÈ aniccÈ dukkhÈ vipariÓÈmadhammÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya passato uppajjati somanassaÑ. YaÑ evar|paÑ 
somanassaÑ, idaÑ vuccati nekkhammasitaÑ somanassaÑ. SaddÈnaÑtveva. 
GandhÈnaÑtveva. RasÈnaÑtveva. PhoÔÔhabbÈnaÑtveva. DhammÈnaÑtveva 
aniccataÑ viditvÈ vipariÓÈmavirÈganirodhaÑ “pubbe ceva dhammÈ etarahi 
ca, sabbe te dhammÈ aniccÈ dukkhÈ vipariÓÈmadhammÈ”ti evametaÑ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passato uppajjati somanassaÑ. YaÑ 
evar|paÑ somanassaÑ, idaÑ vuccati nekkhammasitaÑ somanassaÑ. ImÈni 
cha nekkhammasitÈni somanassÈni. 
 
 307. Tattha katamÈni cha gehasitÈni domanassÈni. CakkhuviÒÒeyyÈnaÑ 
r|pÈnaÑ -pa-. SotaviÒÒeyyÈnaÑ saddÈnaÑ. GhÈnaviÒÒeyyÈnaÑ gandhÈnaÑ. 
JivhÈviÒÒeyyÈnaÑ rasÈnaÑ. KÈyaviÒÒeyyÈnaÑ phoÔÔhabbÈnaÑ. 
ManoviÒÒeyyÈnaÑ dhammÈnaÑ iÔÔhÈnaÑ kantÈnaÑ manÈpÈnaÑ 
manoramÈnaÑ lokÈmisapaÔisaÑyuttÈnaÑ appaÔilÈbhaÑ vÈ appaÔilÈbhato 
samanupassato pubbe vÈ appaÔiladdhapubbaÑ atÊtaÑ niruddhaÑ 
vipariÓataÑ samanussarato uppajjati domanassaÑ. YaÑ evar|paÑ  
______________________________________________________________ 
 1. GehassitÈni (?) 2. NekkhammassitÈni (®ÊkÈ) 
 3. VipariÓÈmaÑ virÈgaÑ nirodhaÑ (Ka) 
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domanassaÑ, idaÑ vuccati gehasitaÑ domanassaÑ. ImÈni cha gehasitÈni 
domanassÈni. 

 Tattha katamÈni cha nekkhammasitÈni domanassÈni. R|pÈnaÑtveva 
aniccataÑ viditvÈ vipariÓÈmavirÈganirodhaÑ “pubbe ceva r|pÈ etarahi ca, 
sabbe te r|pÈ aniccÈ dukkhÈ vipariÓÈmadhammÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya disvÈ anuttaresu vimokkhesu pihaÑ upaÔÔhÈpeti “kudÈssu1 
nÈmÈhaÑ tadÈyatanaÑ upasampajja viharissÈmi, yadariyÈ etarahi ÈyatanaÑ 
upasampajja viharantÊ”ti. Iti anuttaresu vimokkhesu pihaÑ upaÔÔhÈpayato 
uppajjati pihapaccayÈ domanassaÑ. YaÑ evar|paÑ domanassaÑ, idaÑ 
vuccati nekkhammasitaÑ domanassaÑ saddÈnaÑtveva -pa-. 
GandhÈnaÑtveva. RasÈnaÑtveva. PhoÔÔhabbÈnaÑtveva. DhammÈnaÑtveva 
aniccataÑ viditvÈ vipariÓÈmavirÈganirodhaÑ “pubbe ceva dhammÈ etarahi 
ca, sabbe te dhammÈ aniccÈ dukkhÈ vipariÓÈmadhammÈ”ti evametaÑ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya disvÈ anuttaresu vimokkhesu pihaÑ 
upaÔÔhÈpeti “kudÈssu nÈmÈhaÑ tadÈyatanaÑ upasampajja viharissÈmi, 
yadariyÈ etarahi ÈyatanaÑ upasampajja viharantÊ”ti. Iti anuttaresu 
vimokkhesu pihaÑ upaÔÔhÈpayato uppajjati pihapaccayÈ domanassaÑ. YaÑ 
evar|paÑ domanassaÑ, idaÑ vuccati nekkhammasitaÑ domanassaÑ. ImÈni 
cha nekkhammasitÈni domanassÈni.  
 
 308. Tattha katamÈ cha gehasitÈ upekkhÈ. CakkhunÈ r|paÑ disvÈ 
uppajjati upekkhÈ bÈlassa m|Ähassa (  )2 puthujjanassa anodhijinassa 
avipÈkajinassa anÈdÊnavadassavino assutavato puthujjanassa. YÈ evar|pÈ 
upekkhÈ r|paÑ sÈ nÈtivattati, tasmÈ sÈ3 upekkhÈ gehasitÈti vuccati. Sotena 
saddaÑ sutvÈ. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ. KÈyena 
phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya uppajjati upekkhÈ 
bÈlassa m|Ähassa puthujjanassa anodhijinassa avipÈkajinassa 
anÈdÊnavadassÈvino assutavato puthujjanassa. YÈ evar|pÈ upekkhÈ, 
dhammaÑ sÈ nÈtivattati. TasmÈ sÈ upekkhÈ gehasitÈti vuccati. ImÈ cha 
gehasitÈ upekkhÈ. 

 Tattha katamÈ cha nekkhammasitÈ upekkhÈ. R|pÈnaÑtveva aniccataÑ 
viditvÈ vipariÓÈmavirÈganirodhaÑ “pubbe ceva r|pÈ etarahi ca, sabbe te  
______________________________________________________________ 
 1. KadÈssu (SyÈ, KaÑ, I) 2. (Mandassa) (Ka) 3. SÈyaÑ (Ka) 
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r|pÈ aniccÈ dukkhÈ vipariÓÈmadhammÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya passato uppajjati upekkhÈ, yÈ evar|pÈ upekkhÈ, r|paÑ sÈ 
ativattati. TasmÈ sÈ upekkhÈ nekkhammasitÈti vuccati. SaddÈnaÑ tveva. 
GandhÈnaÑtveva. RasÈnaÑtveva. PhoÔÔhabbÈnaÑtveva. DhammÈnaÑtveva 
aniccataÑ viditvÈ vipariÓÈmavirÈganirodhaÑ “pubbe ceva dhammÈ etarahi 
ca, sabbe te dhammÈ aniccÈ dukkhÈ vipariÓÈmadhammÈ”ti evametaÑ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passato uppajjati upekkhÈ. YÈ evar|pÈ 
upekkhÈ, dhammaÑ sÈ ativattati. TasmÈ sÈ upekkhÈ nekkhammasitÈti 
vuccati. ImÈ cha nekkhammasitÈ upekkhÈ. “ChattiÑsa sattapadÈ 
veditabbÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.  
 
 309. “Tatra idaÑ nissÈya idaÑ pajahathÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, 
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Tatra bhikkhave yÈni cha nekkhammasitÈni 
somanassÈni, tÈni nissÈya tÈni Ègamma, yÈni cha gehasitÈni somanassÈni, 
tÈni pajahatha tÈni samatikkamatha. EvametesaÑ pahÈnaÑ hoti, evametesaÑ 
samatikkamo hoti.  

 Tatra bhikkhave yÈni cha nekkhammasitÈni domanassÈni, tÈni nissÈya 
tÈni Ègamma, yÈni cha gehasitÈni domanassÈni, tÈni pajahatha tÈni sama-
tikkamatha. EvametesaÑ pahÈnaÑ hoti, evametesaÑ samatikkamo hoti.  

 Tatra bhikkhave yÈ cha nekkhammasitÈ upekkhÈ, tÈ nissÈya tÈ Ègamma, 
yÈ cha gehasitÈ upekkhÈ, tÈ pajahatha tÈ samatikkamatha. EvametÈsaÑ 
pahÈnaÑ hoti, evametÈsaÑ samatikkamo hoti. 

 Tatra bhikkhave yÈni cha nekkhammasitÈni somanassÈni, tÈni nissÈya 
tÈni Ègamma. YÈni cha nekkhammasitÈni domanassÈni, tÈni pajahatha tÈni 
samatikkamatha. EvametesaÑ pahÈnaÑ hoti, evametesaÑ samatikkamo 
hoti. 

 Tatra bhikkhave yÈ cha nekkhammasitÈ upekkhÈ, tÈ nissÈya tÈ Ègamma, 
yÈni cha nekkhammasitÈni somanassÈni, tÈni pajahatha tÈni samatikkamatha. 
EvametesaÑ pahÈnaÑ hoti, evametesaÑ samatikkamo hoti.  
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 310. Atthi bhikkhave upekkhÈ nÈnattÈ nÈnattasitÈ, atthi upekkhÈ ekattÈ 
ekattasitÈ. KatamÈ ca bhikkhave upekkhÈ nÈnattÈ nÈnattasitÈ. Atthi 
bhikkhave upekkhÈ r|pesu, atthi saddesu, atthi gandhesu, atthi rasesu, atthi 
phoÔÔhabbesu. AyaÑ bhikkhave upekkhÈ nÈnattÈ nÈnattasitÈ. KatamÈ ca 
bhikkhave upekkhÈ ekattÈ ekattasitÈ. Atthi bhikkhave upekkhÈ 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatananissitÈ, atthi viÒÒÈÓaÒcÈyatananissitÈ, atthi 
ÈkiÒcaÒÒÈyatananissitÈ, atthi nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatananissitÈ. AyaÑ 
bhikkhave upekkhÈ ekattÈ ekattasitÈ. 

 Tatra bhikkhave yÈyaÑ upekkhÈ ekattÈ ekattasitÈ, taÑ nissÈya taÑ 
Ègamma, yÈyaÑ upekkhÈ nÈnattÈ nÈnattasitÈ, taÑ pajahatha taÑ 
samatikkamatha. EvametissÈ pahÈnaÑ hoti, evametissÈ samatikkamo hoti. 

 AtammayataÑ bhikkhave nissÈya atammayataÑ Ègamma yÈyaÑ 
upekkhÈ ekattÈ ekattasitÈ, taÑ pajahatha taÑ samatikkamatha. EvametissÈ 
pahÈnaÑ hoti, evametissÈ samatikkamo hoti. “Tatra idaÑ nissÈya idaÑ 
pajahathÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 
 
 311. “Tayo satipaÔÔhÈnÈ yadariyo sevati, yadariyo sevamÈno SatthÈ 
gaÓamanusÈsitumarahatÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca 
vuttaÑ. Idha bhikkhave SatthÈ sÈvakÈnaÑ dhammaÑ deseti anukampako 
hitesÊ anukampaÑ upÈdÈya “idaÑ vo hitÈya idaÑ vo sukhÈyÈ”ti. Tassa 
sÈvakÈ na suss|santi, na sotaÑ odahanti, na aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhapenti, 
vokkamma ca SatthusÈsanÈ vattanti. Tatra bhikkhave TathÈgato na ceva 
anattamano hoti, na ca anattamanataÑ paÔisaÑvedeti, anavassuto ca viharati 
sato sampajÈno. IdaÑ bhikkhave paÔhamaÑ satipaÔÔhÈnaÑ. Yadariyo sevati, 
yadariyo sevamÈno SatthÈ gaÓamanusÈsitumarahati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave SatthÈ sÈvakÈnaÑ dhammaÑ deseti 
anukampako hitesÊ anukampaÑ upÈdÈya “idaÑ vo hitÈya idaÑ vo 
sukhÈyÈ”ti. Tassa ekacce sÈvakÈ na suss|santi, na sotaÑ odahanti, na aÒÒÈ 
cittaÑ upaÔÔhapenti, vokkamma ca SatthusÈsanÈ vattanti. Ekacce sÈvakÈ 
suss|santi, sotaÑ odahanti, aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhapenti, na ca vokkamma 
SatthusÈsanÈ 
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vattanti. Tatra bhikkhave TathÈgato na ceva anattamano hoti, na ca 
anattamanataÑ paÔisaÑvedeti, na ca attamano hoti, na ca attamanataÑ 
paÔisaÑvedeti. AnattamanatÈ ca attamanatÈ ca tadubhayaÑ abhinivajjetvÈ 
upekkhako viharati sato sampajÈno. IdaÑ vuccati bhikkhave dutiyaÑ 
satipaÔÔhÈnaÑ. Yadariyo sevati, yadariyo sevamÈno SatthÈ 
gaÓamanusÈsitumarahati. 

 Puna caparaÑ bhikkhave SatthÈ sÈvakÈnaÑ dhammaÑ deseti 
anukampako hitesÊ anukampaÑ upÈdÈya “idaÑ vo hitÈya idaÑ vo 
sukhÈyÈ”ti. Tassa sÈvakÈ suss|santi, sotaÑ odahanti, aÒÒÈcittaÑ 
upaÔÔhapenti, na ca vokkamma SatthusÈsanÈ vattanti. Tatra bhikkhave 
TathÈgato attamano ceva hoti, attamanataÒca paÔisaÑvedeti, anavassuto ca 
viharati sato sampajÈno. IdaÑ vuccati bhikkhave tatiyaÑ satipaÔÔhÈnaÑ. 
Yadariyo sevati, yadariyo sevamÈno SatthÈ gaÓamanusÈsitumarahati. “Tayo 
satipaÔÔhÈnÈ, yadariyo sevati, yadariyo sevamÈno SatthÈ 
gaÓamanusÈsitumarahatÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 
 
 312. “So vuccati yoggÈcariyÈnaÑ anuttaro purisadammasÈrathÊ”ti iti 
kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Hatthidamakena bhikkhave 
hatthidammo sÈrito ekaÑyeva disaÑ dhÈvati puratthimaÑ vÈ pacchimaÑ vÈ 
uttaraÑ vÈ dakkhiÓaÑ vÈ. Assadamakena bhikkhave assadammo sÈrito 
ekaÑyeva disaÑ dhÈvati puratthimaÑ vÈ pacchimaÑ vÈ uttaraÑ vÈ 
dakkhiÓaÑ vÈ. Godamakena bhikkhave godammo sÈrito ekaÑyeva disaÑ 
dhÈvati puratthimaÑ vÈ pacchimaÑ vÈ uttaraÑ vÈ dakkhiÓaÑ vÈ. 
TathÈgatena hi bhikkhave ArahatÈ SammÈsambuddhena purisadammo sÈrito 
aÔÔha disÈ vidhÈvati. R|pÊ r|pÈni passati, ayaÑ ekÈ disÈ. AjjhattaÑ 
ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati, ayaÑ dutiyÈ disÈ. Subhantveva 
adhimutto hoti, ayaÑ tatiyÈ disÈ. Sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ 
paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto 
ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati, ayaÑ catutthÊ disÈ. 
Sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati, ayaÑ paÒcamÊ disÈ. Sabbaso 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ
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upasampajja viharati, ayaÑ chaÔÔhÊ disÈ. Sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati, ayaÑ 
sattamÊ disÈ. Sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma 
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati, ayaÑ aÔÔhamÊ disÈ. 
TathÈgatena bhikkhave ArahatÈ SammÈsambuddhena purisadammo sÈrito. 
ImÈ aÔÔha disÈ vidhÈvati, so vuccati “yoggÈcariyÈnaÑ anuttaro 
purisadammasÈrathÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttanti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

SaÄÈyatanavibha~gasuttaÑ niÔÔhitaÑ sattamaÑ. 
_____ 

  
8. Uddesavibha~gasutta  

 313. 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–uddesavibha~gaÑ vo bhikkhave desessÈmi, taÑ suÓÈtha 
sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| 
Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 “TathÈ tathÈ bhikkhave bhikkhu upaparikkheyya, yathÈ yathÈ1 
upaparikkhato bahiddhÈ cassa viÒÒÈÓaÑ avikkhittaÑ avisaÔaÑ ajjhattaÑ 
asaÓÔhitaÑ anupÈdÈya na paritasseyya, bahiddhÈ bhikkhave viÒÒÈÓe 
avikkhitte avisaÔe sati ajjhattaÑ asaÓÔhite anupÈdÈya aparitassato ÈyatiÑ 
jÈtijarÈmaraÓadukkhasamudayasambhavo na hotÊ”ti. Idamavoca BhagavÈ, 
idaÑ vatvÈna Sugato uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ pÈvisi.  
 
 314. Atha kho tesaÑ bhikkh|naÑ acirapakkantassa Bhagavato 
etadahosi “idaÑ kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ 
vitthÈrena atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho ‘tathÈ tathÈ  
______________________________________________________________
 1. YathÈ yathÈssa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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bhikkhave bhikkhu upaparikkheyya, yathÈ yathÈ upaparikkhato bahiddhÈ 
cassa viÒÒÈÓaÑ avikkhittaÑ avisaÔaÑ ajjhattaÑ asaÓÔhitaÑ anupÈdÈya na 
paritasseyya, bahiddhÈ bhikkhave viÒÒÈÓe avikkhitte avisaÔe sati ajjhattaÑ 
asaÓÔhite anupÈdÈya aparitassato ÈyatiÑ 
jÈtijarÈmaraÓadukkhasamudayasambhavo na hotÊ’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 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 paÔipuccheyyÈmÈ”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 “tathÈ tathÈ 
bhikkhave bhikkhu upaparikkheyya, yathÈ yathÈ upaparikkhato bahiddhÈ 
cassa viÒÒÈÓaÑ avikkhittaÑ avisaÔaÑ ajjhattaÑ asaÓÔhitaÑ anupÈdÈya na 
paritasseyya, bahiddhÈ bhikkhave viÒÒÈÓe avikkhitte avisaÔe sati ajjhattaÑ 
asaÓÔhite anupÈdÈya aparitassato ÈyatiÑ 
jÈtijarÈmaraÓadukkhasamudayasambhavo na hotÊ”ti. TesaÑ no Èvuso 
KaccÈna amhÈkaÑ acirapakkantassa Bhagavato etadahosi “idaÑ kho no 
Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena atthaÑ avibhajitvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho ‘tathÈ tathÈ bhikkhave bhikkhu 
upaparikkheyya, yathÈ yathÈ upaparikkhato bahiddhÈ cassa viÒÒÈÓaÑ 
avikkhittaÑ avisaÔaÑ ajjhattaÑ asaÓÔhitaÑ anupÈdÈya na paritasseyya, 
bahiddhÈ bhikkhave viÒÒÈÓe avikkhitte avisaÔe sati ajjhattaÑ asaÓÔhite 
anupÈdÈya aparitassato ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓadukkhasamudayasambhavo na 
hotÊ’ti. Ko nu kho imassa BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa 
vitthÈrena 
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atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajeyyÈ”ti. TesaÑ no Èvuso 
KaccÈna 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 paÔipuccheyyÈmÈ”ti. 
VibhajatÈyasmÈ MahÈkaccÈnoti.  
 
 315. SeyyathÈpi Èvuso puriso sÈratthiko sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ 
caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato atikkammeva m|laÑ 
atikkamma khandhaÑ sÈkhÈpalÈse sÈraÑ pariyesitabbaÑ maÒÒeyya. EvaÑ 
sampadamidaÑ, 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 BhagavantaÑyeva etamatthaÑ 
paÔipuccheyyÈtha, yathÈ vo BhagavÈ byÈkareyya, tathÈ naÑ dhÈreyyÈthÈti. 
AddhÈvuso 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 
BhagavantaÑyeva etamatthaÑ paÔipuccheyyÈma, yathÈ no BhagavÈ 
byÈkareyya, tathÈ naÑ dhÈreyyÈma. Api cÈyasmÈ MahÈkaccÈno Satthu ceva 
saÑvaÓÓito, sambhÈvito ca viÒÒ|naÑ sabrahmacÈrÊnaÑ, pahoti cÈyasmÈ 
MahÈkaccÈno imassa Bhagavato saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa 
vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajituÑ, vibhajatÈyasmÈ 
MahÈkaccÈno agaruÑ karitvÈti. TenahÈvuso suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi 
karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato 
MahÈkaccÈnassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ MahÈkaccÈno etadavoca– 

 YaÑ kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena 
atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho “tathÈ tathÈ bhikkhave  
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bhikkhu upaparikkheyya, yathÈ yathÈ upaparikkhato bahiddhÈ cassa 
viÒÒÈÓaÑ avikkhittaÑ avisaÔaÑ ajjhattaÑ asaÓÔhitaÑ anupÈdÈya na 
paritasseyya, bahiddhÈ bhikkhave viÒÒÈÓe avikkhitte avisaÔe sati ajjhattaÑ 
asaÓÔhite anupÈdÈya aparitassato ÈyatiÑ 
jÈtijarÈmaraÓadukkhasamudayasambhavo na hotÊ”ti. Imassa kho ahaÑ Èvuso 
BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa 
evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmi. 
 
 316. KathaÒcÈvuso bahiddhÈ viÒÒÈÓaÑ vikkhittaÑ visaÔanti vuccati. 
IdhÈvuso bhikkhuno cakkhunÈ r|paÑ disvÈ r|panimittÈnusÈri viÒÒÈÓaÑ 
hoti r|panimittassÈdagadhitaÑ1 r|panimittassÈdavinibandhaÑ2 
r|panimittassÈdasaÑyojanasaÑyuttaÑ bahiddhÈ viÒÒÈÓaÑ vikkhittaÑ 
visaÔanti vuccati. Sotena saddaÑ sutvÈ -pa-. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ. 
JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ. ManasÈ dhammaÑ 
viÒÒÈya dhammanimittÈnusÈri viÒÒÈÓaÑ hoti dhammanimittassÈdagadhitaÑ 
dhammanimittassÈdavinibandhaÑ dhammanimittassÈdasaÑyojanasaÑyuttaÑ 
bahiddhÈ viÒÒÈÓaÑ vikkhittaÑ visaÔanti vuccati. EvaÑ kho Èvuso bahiddhÈ 
viÒÒÈÓaÑ vikkhittaÑ visaÔanti vuccati. 
 
 317. KathaÒcÈvuso bahiddhÈ viÒÒÈÓaÑ avikkhittaÑ avisaÔanti vuccati. 
IdhÈvuso bhikkhuno cakkhunÈ r|paÑ disvÈ na r|panimittÈnusÈri viÒÒÈÓaÑ 
hoti, na r|panimittassÈdagadhitaÑ na r|panimittassÈdavinibandhaÑ na 
r|panimittassÈdasaÑyojanasaÑyuttaÑ bahiddhÈ viÒÒÈÓaÑ avikkhittaÑ 
avisaÔanti vuccati. Sotena saddaÑ sutvÈ -pa-. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ. 
JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ. ManasÈ dhammaÑ 
viÒÒÈya na dhammanimittÈnusÈri viÒÒÈÓaÑ hoti, na 
dhammanimittassÈdagadhitaÑ na dhammanimittassÈdavinibandhaÑ na 
dhammanimittassÈdasaÑyojanasaÑyuttaÑ bahiddhÈ viÒÒÈÓaÑ avikkhittaÑ 
avisaÔanti vuccati. EvaÑ kho Èvuso bahiddhÈ viÒÒÈÓaÑ avikkhittaÑ 
avisaÔanti vuccati.  
 
 318. KathaÒcÈvuso ajjhattaÑ3 saÓÔhitanti vuccati. IdhÈvuso bhikkhu 
vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ 
vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, tassa 
vivekajapÊtisukhÈnusÈri viÒÒÈÓaÑ hoti, vivekajapÊtisukhassÈdagadhitaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. ...gathitaÑ (SÊ, I) 2. ...vinibaddhaÑ (SÊ, I) 3. AjjhattaÑ cittaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 

 



 8. Uddesavibha~gasutta (138) 269
  

vivekajapÊtisukhassÈdavinibandhaÑ 
vivekajapÊtisukhassÈdasaÑyojanasaÑyuttaÑ ajjhattaÑ saÓÔhitanti vuccati. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ 
sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ 
pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, tassa 
samÈdhijapÊtisukhÈnusÈri viÒÒÈÓaÑ hoti, samÈdhijapÊtisukhassÈdagadhitaÑ 
samÈdhijapÊtisukhassÈdavinibandhaÑ 
samÈdhijapÊtisukhassÈdasaÑyojanasaÑyuttaÑ ajjhattaÑ cittaÑ saÓÔhitanti 
vuccati. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca viharati 
sato ca sampajÈno, sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ 
Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti. tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati, tassa upekkhÈnusÈri viÒÒÈÓaÑ hoti upekkhÈsukhassÈdagadhitaÑ 
upekkhÈsukhassÈdavinibandhaÑ upekkhÈsukhassÈdasaÑyojanasaÑyuttaÑ 
ajjhattaÑ cittaÑ saÓÔhitanti vuccati.  

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ 
pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, tassa 
adukkhamasukhÈnusÈri viÒÒÈÓaÑ hoti adukkhamasukhassÈdagadhitaÑ 
adukkhamasukhassÈdavinibandhaÑ 
adukkhamasukhassÈdasaÑyojanasaÑyuttaÑ ajjhattaÑ cittaÑ saÓÔhitanti 
vuccati. EvaÑ kho Èvuso ajjhattaÑ1 saÓÔhitanti vuccati.  
 
 319. KathaÒcÈvuso ajjhattaÑ1 asaÓÔhitanti vuccati. IdhÈvuso bhikkhu 
vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati, tassa na vivekajapÊtisukhÈnusÈri viÒÒÈÓaÑ hoti, na 
vivekajapÊtisukhassÈdagadhitaÑ na vivekajapÊtisukhassÈdavinibandhaÑ na 
vivekajapÊtisukhassÈdasaÑyojanasaÑyuttaÑ ajjhattaÑ cittaÑ asaÓÔhitanti 
vuccati.  

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati, tassa na samÈdhijapÊtisukhÈnusÈri viÒÒÈÓaÑ 
hoti na samÈdhijapÊtisukhassÈdagadhitaÑ na 
samÈdhijapÊtisukhassÈdavinibandhaÑ na 
samÈdhijapÊtisukhassÈdasaÑyojanasaÑyuttaÑ ajjhattaÑ cittaÑ asaÓÔhitanti 
vuccati. 
______________________________________________________________
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 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati, tassa na upekkhÈnusÈri viÒÒÈÓaÑ hoti na 
upekkhÈsukhassÈdagadhitaÑ na upekkhÈsukhassÈdavinibandhaÑ na 
upekkhÈsukhassÈdasaÑyojanasaÑyuttaÑ ajjhattaÑ cittaÑ asaÓÔhitanti 
vuccati.  

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ 
pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, tassa na 
adukkhamasukhÈnusÈri viÒÒÈÓaÑ hoti na adukkhamasukhassÈdagadhitaÑ na 
adukkhamasukhassÈdavinibandhaÑ na adukkhamasukhassÈdasaÑyojana-
saÑyuttaÑ ajjhattaÑ cittaÑ asaÓÔhitanti vuccati. EvaÑ kho Èvuso ajjhattaÑ1 
asaÓÔhitanti vuccati.  

 320. KathaÒcÈvuso anupÈdÈ paritassanÈ hoti. IdhÈvuso assutavÈ 
puthujjano ariyÈnaÑ adassÈvÊ ariyadhammassa akovido ariyadhamme 
avinÊto sappurisÈnaÑ adassÈvÊ sappurisadhammassa akovido 
sappurisadhamme avinÊto r|paÑ attato samanupassati, r|pavantaÑ vÈ 
attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. Tassa taÑ r|paÑ 
vipariÓamati aÒÒathÈ hoti, tassa r|pavipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ 
r|pavipariÓÈmÈnuparivatti viÒÒÈÓaÑ hoti, tassa 
r|pavihariÓÈmÈnuparivattajÈ paritassanÈ dhammasamuppÈdÈ cittaÑ 
pariyÈdÈya tiÔÔhanti, cetaso pariyÈdÈnÈ uttÈsavÈ ca hoti vighÈtavÈ ca 
apekkhavÈ ca anupÈdÈya ca paritassati. VedanaÑ -pa-. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. 
ViÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ 
viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. Tassa taÑ viÒÒÈÓaÑ vipariÓamati 
aÒÒathÈ hoti, tassa viÒÒÈÓavipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ 
viÒÒÈÓavipariÓÈmÈnuparivatti viÒÒÈÓaÑ hoti. Tassa 
viÒÒÈÓavipariÓÈmÈnuparivattajÈ paritassanÈ dhammasamuppÈdÈ cittaÑ 
pariyÈdÈya tiÔÔhanti, cetaso pariyÈdÈnÈ uttÈsavÈ ca hoti vighÈtavÈ ca 
apekkhavÈ ca anupÈdÈya ca paritassati. EvaÑ kho Èvuso anupÈdÈ 
paritassanÈ hoti.  

 321. KathaÒcÈvuso anupÈdÈnÈ aparitassanÈ hoti. IdhÈvuso sutavÈ 
ariyasÈvako ariyÈnaÑ dassÈvÊ ariyadhammassa kovido  
______________________________________________________________
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ariyadhamme suvinÊto sappurisÈnaÑ dassÈvÊ sappurisadhammassa kovido 
sappurisadhamme suvinÊto na r|paÑ attato samanupassati, na r|pavantaÑ 
vÈ attÈnaÑ, na attani vÈ r|paÑ, na r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. Tassa taÑ r|paÑ 
vipariÓamati aÒÒathÈ hoti, tassa r|pavipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ na ca 
r|pavipariÓÈmÈnuparivatti viÒÒÈÓaÑ hoti, tassa na 
r|pavipariÓÈmÈnuparivattajÈ paritassanÈ dhammasamuppÈdÈ cittaÑ 
pariyÈdÈya tiÔÔhanti, cetaso pariyÈdÈnÈ na cevuttÈsavÈ1 hoti na ca vighÈtavÈ 
na ca apekkhavÈ anupÈdÈya ca na paritassati. Na vedanaÑ. Na saÒÒaÑ. Na 
sa~khÈre. Na viÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, na viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ 
na attani vÈ viÒÒÈÓaÑ, na viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. Tassa taÑ viÒÒÈÓaÑ 
vipariÓamati aÒÒathÈ hoti, tassa viÒÒÈÓavipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ na ca 
viÒÒÈÓavipariÓÈmÈnuparivatti viÒÒÈÓaÑ hoti, tassa na 
viÒÒÈÓavipariÓÈmÈnuparivattajÈ paritassanÈ dhammasamuppÈdÈ cittaÑ 
pariyÈdÈya tiÔÔhanti, cetaso pariyÈdÈnÈ na cevuttÈsavÈ hoti na vighÈtavÈ na 
ca apekkhavÈ anupÈdÈya ca na paritassati. EvaÑ kho Èvuso anupÈdÈ 
aparitassanÈ hoti. 

 YaÑ kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena 
atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho “tathÈ tathÈ bhikkhave 
bhikkhu upaparikkheyya, yathÈ yathÈ upaparikkhato bahiddhÈ cassa 
viÒÒÈÓaÑ avikkhittaÑ avisaÔaÑ ajjhattaÑ asaÓÔhitaÑ anupÈdÈya na 
paritasseyya, bahiddhÈ bhikkhave viÒÒÈÓe avikkhitte avisaÔe sati ajjhattaÑ 
asaÓÔhite anupÈdÈya aparitassato ÈyatiÑ 
jÈtijarÈmaraÓadukkhasamudayasambhavo na hotÊ”ti. Imassa kho ahaÑ Èvuso 
BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa 
evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmi, Èka~khamÈnÈ ca pana tumhe Èyasmanto 
BhagavantaÑyeva upasa~kamitvÈ etamatthaÑ paÔipuccheyyÈtha. YathÈ vo 
BhagavÈ byÈkaroti, tathÈ naÑ dhÈreyyÈthÈti. 
 
 322. Atha kho te bhikkh| Èyasmato MahÈkaccÈnassa bhÈsitaÑ 
abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ 
nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ– 
______________________________________________________________ 
 1. Na ca uttÈsavÈ (SÊ) 
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 YaÑ kho no bhante BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena 
atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho “tathÈ tathÈ bhikkhave 
bhikkhu upaparikkheyya, yathÈ yathÈ upaparikkhato bahiddhÈ cassa 
viÒÒÈÓaÑ avikkhittaÑ avisaÔaÑ ajjhattaÑ asaÓÔhitaÑ anupÈdÈya na 
paritasseyya, bahiddhÈ bhikkhave viÒÒÈÓe avikkhitte avisaÔe sati ajjhattaÑ 
asaÓÔhite anupÈdÈya aparitassato ÈyatiÑ 
jÈtijarÈmaraÓadukkhasamudayasambhavo na hotÊ”ti. 

 TesaÑ no bhante amhÈkaÑ acirapakkantassa Bhagavato etadahosi 
“idaÑ kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena 
atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho ‘tathÈ tathÈ bhikkhave 
bhikkhu upaparikkheyya, yathÈ yathÈ upaparikkhato bahiddhÈ cassa 
viÒÒÈÓaÑ avikkhittaÑ avisaÔaÑ ajjhattaÑ asaÓÔhitaÑ anupÈdÈya na 
paritasseyya, bahiddhÈ bhikkhave viÒÒÈÓe avikkhitte avisaÔe sati ajjhattaÑ 
asaÓÔhite anupÈdÈya aparitassato ÈyatiÑ 
jÈtijarÈmaraÓadukkhasamudayasambhavo na hotÊ’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 paÔipuccheyyÈmÈ”ti. 

 Atha kho mayaÑ bhante yenÈyasmÈ MahÈkaccÈno tenupasa~kamimha, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ MahÈkaccÈnaÑ etamatthaÑ paÔipucchimha. 
TesaÑ no bhante ÈyasmatÈ MahÈkaccÈnena imehi ÈkÈrehi imehi padehi 
imehi byaÒjanehi attho vibhattoti. 

 PaÓÉito bhikkhave MahÈkaccÈno, mahÈpaÒÒo bhikkhave MahÈkaccÈno. 
MaÑ cepi tumhe bhikkhave etamatthaÑ paÔipuccheyyÈtha, ahampi 
evamevaÑ
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byÈkareyyaÑ, yathÈ taÑ MahÈkaccÈnena byÈkataÑ, eso cevetassa1 attho. 
EvaÒca naÑ dhÈreyyÈthÈti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

Uddesavibha~gasuttaÑ niÔÔhitaÑ aÔÔhamaÑ.  
_____ 

 
9. AraÓavibha~gasutta 

 323. 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 “araÓavibha~gaÑ vo bhikkhave desessÈmi, taÑ suÓÈtha 
sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| 
Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 Na kÈmasukhamanuyuÒjeyya hÊnaÑ gammaÑ pothujjanikaÑ anariyaÑ 
anatthasaÑhitaÑ, na ca atthakilamathÈnuyogamanuyuÒjeyya dukkhaÑ 
anariyaÑ anatthasaÑhitaÑ. Ete kho bhikkhave2 ubho ante anupagamma 
majjhimÈ paÔipadÈ TathÈgatena abhisambuddhÈ cakkhukaraÓÊ ÒÈÓakaraÓÊ 
upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattati. UssÈdanaÒca 
jaÒÒÈ, apasÈdanaÒca jaÒÒÈ, ussÈdanaÒca ÒatvÈ apasÈdanaÒca ÒatvÈ 
nevussÈdeyya na apasÈdeyya3 dhammameva deseyya. SukhavinicchayaÑ 
jaÒÒÈ, sukhavinicchayaÑ ÒatvÈ ajjhattaÑ sukhamanuyuÒjeyya, rahovÈdaÑ 
na bhÈseyya, sammukhÈ na khÊÓaÑ4 bhaÓe, ataramÈnova bhÈseyya no 
taramÈno, janapadaniruttiÑ nÈbhiniveseyya, samaÒÒaÑ nÈtidhÈveyyÈti. 
Ayamuddeso araÓavibha~gassa.  
 
 324. “Na kÈmasukhamanuyuÒjeyya hÊnaÑ gammaÑ pothujjanikaÑ 
anariyaÑ anatthasaÑhitaÑ, na ca attakilamathÈnuyogamanuyuÒjeyya 
dukkhaÑ anariyaÑ  
______________________________________________________________ 
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anatthasaÑhitan”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Yo 
kÈmapaÔisandhisukhino somanassÈnuyogo hÊno gammo pothujjaniko anariyo 
anatthasaÑhito, sadukkhÈ eso dhammo sa-upaghÈto sa-upÈyÈso sapariÄÈho 
micchÈpaÔipadÈ. Yo kÈmapaÔisandhisukhino somanassÈnuyogaÑ ananuyogo 
hÊnaÑ gammaÑ pothujjanikaÑ anariyaÑ anatthasaÑhitaÑ, adukkho eso 
dhammo anupaghÈto anupÈyÈso apariÄÈho sammÈpaÔipadÈ. Yo 
attakilamathÈnuyovo dukkho anariyo anatthasaÑhito, sadukkho eso 
dhammo sa-upaghÈto sa-upÈyÈso sapariÄÈho micchÈpaÔipadÈ. Yo 
attakilamathÈnuyogaÑ ananuyogo dukkhaÑ anariyaÑ anatthasaÑhitaÑ, 
adukkho eso dhammo anupaghÈto anupÈyÈso apariÄÈho sammÈpaÔipadÈ. “Na 
kÈmasukhanuyuÒjeyya hÊnaÑ gammaÑ, pothujjanikaÑ anariyaÑ 
anatthasaÑhitaÑ, na ca atthakilamathÈnuyogaÑ anuyuÒjeyya dukkhaÑ 
anariyaÑ anatthasaÑhitan”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 
 
 325. “Ete kho ubho ante anupagamma majjhimÈ paÔipadÈ TathÈgatena 
abhisambuddhÈ cakkhukaraÓÊ ÒÈÓakaraÓÊ upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya 
nibbÈnÈya saÑvattatÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. 
Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi 
sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo 
sammÈsati sammÈsamÈdhi. “Ete kho ubho ante anupagamma majjhimÈ 
paÔipadÈ TathÈgatena abhisambuddhÈ cakkhukaraÓÊ ÒÈÓakaraÓÊ upasamÈya 
abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattatÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, 
idametaÑ paÔicca vuttaÑ.  
 
 326. “UssÈdanaÒca jaÒÒÈ, apasÈdanaÒca jaÒÒÈ, ussÈdanaÒca ÒatvÈ 
apasÈdanaÒca ÒatvÈ nevussÈdeyya na apasÈdeyya dhammameva deseyyÈ”ti 
iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. KathaÒca bhikkhave 
ussÈdanÈ ca hoti apasÈdanÈ ca, no ca dhammadesanÈ. Ye 
kÈmapaÔisandhisukhino somanassÈnuyogaÑ anuyuttÈ hÊnaÑ gammaÑ 
pothujjanikaÑ anariyaÑ anatthasaÑhitaÑ, sabbe te sadukkhÈ sa-upaghÈtÈ 
sa-upÈyÈsÈ sapariÄÈhÈ micchÈpaÔipannÈti iti vadaÑ1 ittheke apasÈdeti. 
______________________________________________________________ 
 1. Iti paraÑ (Ka) 
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 Ye kÈmapaÔisandhisukhino somanassÈnuyogaÑ ananuyuttÈ hÊnaÑ 
gammaÑ pothujjanikaÑ anariyaÑ anatthasaÑhitaÑ, sabbe te adukkhÈ 
anupaghÈtÈ anupÈyÈsÈ apariÄÈhÈ sammÈpaÔipannÈti iti vadaÑ ittheke 
ussÈdeti. 

 Ye attakilamathÈnuyogaÑ anuyuttÈ dukkhaÑ anariyaÑ 
anatthasaÑhitaÑ, sabbe te sadukkhÈ sa-upaghÈtÈ sa-upÈyÈsÈ sapariÄÈhÈ 
micchÈpaÔipannÈti iti vadaÑ ittheke apasÈdeti. 

 Ye attakilamathÈnuyogaÑ ananuyuttÈ dukkhaÑ anariyaÑ 
anatthasaÑhitaÑ, sabbe te adukkhÈ anupaghÈtÈ anupÈyÈsÈ apariÄÈhÈ 
sammÈpaÔipannÈti iti vadaÑ ittheke ussÈdeti.  

 YesaÑ kesaÒci bhavasaÑyojanaÑ appahÊnaÑ, sabbe te sadukkhÈ sa-
upaghÈtÈ sa-upÈyÈsÈ sapariÄÈhÈ micchÈpaÔipannÈti iti vadaÑ ittheke 
apasÈdeti. 

 YesaÑ kesaÒci bhavasaÑyojanaÑ pahÊnaÑ, sabbe te adukkhÈ 
anupaghÈtÈ anupÈyÈsÈ apariÄÈhÈ sammÈpaÔipannÈti iti vadaÑ ittheke 
ussÈdeti. EvaÑ kho bhikkhave ussÈdanÈ ca hoti apasÈdanÈ ca, no ca 
dhammadesanÈ.  
 
 327. KathaÒca bhikkhave nevussÈdanÈ hoti na apasÈdanÈ 
dhammadesanÈ ca1. Ye kÈmapaÔisandhisukhino somanassÈnuyogaÑ 
anuyuttÈ hÊnaÑ gammaÑ pothujjanikaÑ anariyaÑ anatthasaÑhitaÑ, sabbe 
te sadukkhÈ sa-upaghÈtÈ sa-upÈyÈsÈ sapariÄÈhÈ micchÈpaÔipannÈti na 
evamÈha, “anuyogo ca kho sadukkho eso dhammo sa-upaghÈto sa-upÈyÈso 
sapariÄÈho micchÈpaÔipadÈ”ti iti vadaÑ dhammameva deseti. 

 Ye kÈmapaÔisandhisukhino somanassÈnuyogaÑ ananuyuttÈ hÊnaÑ 
gammaÑ pothujjanikaÑ anariyaÑ anatthasaÑhitaÑ, sabbe te adukkhÈ 
anupaghÈtÈ anupÈyÈsÈ apariÄÈhÈ sammÈpaÔipannÈti na evamÈha, “ananuyogo 
ca kho adukkho eso dhammo anupaghÈto anupÈyÈso apariÄÈho 
sammÈpaÔipadÈ”ti iti vadaÑ dhammameva deseti. 
______________________________________________________________ 
 1. DhammadesanÈva (Sya, KaÑ) 
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 Ye attakilamathÈnuyogaÑ anuyuttÈ dukkhaÑ anariyaÑ 
anatthasaÑhitaÑ, sabbe te sadukkhÈ sa-upaghÈtÈ sa-upÈyÈsÈ sapariÄÈhÈ 
micchÈpaÔipannÈti na evamÈha, “anuyogo ca kho sadukkho eso dhammo sa-
upaghÈto sa-upÈyÈso sapariÄÈho micchÈpaÔipadÈ”ti iti vadaÑ dhammameva 
deseti. 

 Ye attakilamathÈnuyogaÑ ananuyuttÈ dukkhaÑ anariyaÑ 
anatthasaÑhitaÑ, sabbe te adukkhÈ anupaghÈtÈ anupÈyÈsÈ apariÄÈhÈ 
sammÈpaÔipannÈti na evamÈha, “ananuyogo ca kho adukkho eso dhammo 
anupaghÈto anupÈyÈso apariÄÈho sammÈpaÔipadÈ”ti iti vadaÑ dhammameva 
deseti. 

 YesaÑ kesaÒci bhavasaÑyojanaÑ appahÊnaÑ, sabbe te sadukkhÈ sa-
upaghÈtÈ sa-upÈyÈsÈ sapariÄÈhÈ micchÈpaÔipannÈti na evamÈha, 
“bhavasaÑyojane ca kho appahÊne bhavopi appahÊno hotÊ”ti iti vadaÑ 
dhammameva deseti.  

 YesaÑ kesaÒci bhavasaÑyojanaÑ pahÊnaÑ, sabbe te adukkhÈ 
anupaghÈtÈ anupÈyÈsÈ apariÄÈhÈ sammÈpaÔipannÈti na evamÈha, 
“bhavasaÑyojane ca kho pahÊne bhavopi pahÊno hotÊ”ti iti vadaÑ 
dhammameva deseti. EvaÑ kho bhikkhave nevussÈdanÈ hoti na apasÈdanÈ 
dhammadesanÈ ca. “UssÈdanaÒca jaÒÒÈ, apasÈdanaÒca jaÒÒÈ, ussÈdanaÒca 
ÒatvÈ apasÈdanaÒca ÒatvÈ nevussÈdeyya na apasÈdeyya dhammameva 
deseyyÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 
 
 328. “SukhavinicchayaÑ jaÒÒÈ, sukhavinicchayaÑ ÒatvÈ ajjhattaÑ 
sukhamanuyuÒjeyyÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. 
PaÒcime bhikkhave kÈmaguÓÈ. Katame paÒca, cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ 
kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. SotaviÒÒeyyÈ saddÈ. 
GhÈnaviÒÒeyyÈ gandhÈ. JivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ. KÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ iÔÔhÈ 
kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. Ime kho bhikkhave paÒca 
kÈmaguÓÈ. YaÑ kho bhikkhave ime paÒca kÈmaguÓe paÔicca uppajjati 
sukhaÑ somanassaÑ. IdaÑ vuccati kÈmasukhaÑ mÊÄhasukhaÑ 
puthujjanasukhaÑ anariyasukhaÑ, “na ÈsevitabbaÑ na bhÈvetabbaÑ na 
bahulÊkÈtabbaÑ, bhÈyitabbaÑ etassa sukhassÈ”ti vadÈmi. 
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Idha bhikkhave bhikkhu vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi 
savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati. VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso 
ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. PÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca viharati -pa- tatiyaÑ 
jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. IdaÑ vuccati 
nekkhammasukhaÑ pavivekasukhaÑ upasamasukhaÑ sambodhisukhaÑ, 
“ÈsevitabbaÑ bhÈvetabbaÑ bahulÊkÈtabbaÑ, na bhÈyitabbaÑ etassa 
sukhassÈ”ti vadÈmi. “SukhavinicchayaÑ jaÒÒÈ, sukhavinicchayaÑ ÒatvÈ 
ajjhattaÑ sukhamanuyuÒjeyyÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca 
vuttaÑ.  
 
 329. “RahovÈdaÑ na bhÈseyya, sammukhÈ na khÊÓaÑ bhaÓe”ti iti kho 
panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Tatra bhikkhave yaÑ jaÒÒÈ 
rahovÈdaÑ abh|taÑ atacchaÑ anatthasaÑhitaÑ, sasakkaÑ1 taÑ rahovÈdaÑ 
na bhÈseyya. Yampi jaÒÒÈ rahovÈdaÑ bh|taÑ tacchaÑ anatthasaÑhitaÑ, 
tassapi sikkheyya avacanÈya. YaÒca kho jaÒÒÈ rahovÈdaÑ bh|taÑ tacchaÑ 
atthasaÑhitaÑ, tatra kÈlaÒÒ| assa tassa rahovÈdassa vacanÈya. Tatra 
bhikkhave yaÑ jaÒÒÈ sammukhÈ khÊÓavÈdaÑ abh|taÑ atacchaÑ 
anatthasaÑhitaÑ, sasakkaÑ1 taÑ sammukhÈ khÊÓavÈdaÑ na bhÈseyya. 
Yampi jaÒÒÈ sammukhÈ khÊÓavÈdaÑ bh|taÑ tacchaÑ anatthasaÑhitaÑ, 
tassapi sikkheyya avacanÈya. YaÒca kho jaÒÒÈ sammukhÈ khÊÓavÈdaÑ 
bh|taÑ tacchaÑ atthasaÑhitaÑ, tatra kÈlaÒÒ| assa tassa sammukhÈ 
khÊÓavÈdassa vacanÈya. “RahovÈdaÑ na bhÈseyya, sammukhÈ na khÊÓaÑ 
bhaÓe”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.  
 
 330. “AtaramÈnova bhÈseyya no taramÈno”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, 
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Tatra bhikkhave taramÈnassa bhÈsato kÈyopi 
kilamati, cittampi upahaÒÒati2, saropi upahaÒÒati2, kaÓÔhopi ÈturÊyati, 
avisaÔÔhampi hoti aviÒÒeyyaÑ taramÈnassa bhÈsitaÑ. Tatra bhikkhave 
ataramÈnassa bhÈsato kÈyopi na kilamati, cittampi na upahaÒÒati, saropi na 
upahaÒÒati, kaÓÔhopi na Èturiyati, visaÔÔhampi hoti viÒÒeyyaÑ ataramÈnassa 
bhÈsitaÑ. “AtaramÈnova bhÈseyya no taramÈno”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, 
idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SampattaÑ (Ka) 2. �haÒÒati (SÊ) 
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 331. “JanapadaniruttiÑ nÈbhiniveseyya samaÒÒaÑ nÈtidhÈveyyÈ”ti iti 
kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. KathaÒca bhikkhave 
janapadaniruttiyÈ ca abhiniveso hoti samaÒÒÈya ca atisÈro. Idha bhikkhave 
tadevekaccesu janapadesu pÈtÊti saÒjÈnanti, pattanti saÒjÈnanti, vittanti1 
saÒjÈnanti, sarÈvanti saÒjÈnanti, dhÈropanti2 saÒjÈnanti, poÓanti saÒjÈnanti, 
pisÊlavanti3 saÒjÈnanti. Iti yathÈ yathÈ naÑ tesu tesu janapadesu saÒjÈnanti, 
tathÈ tathÈ thÈmasÈ parÈmÈsÈ4 abhinivissa voharati “idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan”ti. EvaÑ kho bhikkhave janapadaniruttiyÈ ca abhiniveso hoti 
samaÒÒÈya ca atisÈro. 
 
 332. KathaÒca bhikkhave janapadaniruttiyÈ ca anabhiniveso hoti 
samaÒÒÈya ca anatisÈro. Idha bhikkhave tadevekaccesu janapadesu pÈtÊti 
saÒjÈnanti, pattanti saÒjÈnanti, vittanti saÒjÈnanti, sarÈvanti saÒjÈnanti, 
dhÈropanti saÒjÈnanti, poÓanti saÒjÈnanti, pisÊlavanti saÒjÈnanti. Iti yathÈ 
yathÈ naÑ tesu tesu janapadesu saÒjÈnanti, “idaÑ kira’me5 Èyasmanto 
sandhÈya voharantÊ”ti tathÈ tathÈ voharati aparÈmasaÑ. EvaÑ kho 
bhikkhave janapadaniruttiyÈ ca anabhiniveso hoti samaÒÒÈya ca anatisÈro. 
“JanapadaniruttiÑ nÈbhiniveseyya samaÒÒaÑ nÈtidhÈveyyÈ”ti iti yaÑ taÑ 
vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 
 
 333. Tatra bhikkhave yo kÈmapaÔisandhisukhino somanassÈnuyogo 
hÊno gammo pothujjaniko anariyo anatthasaÑhito, sadukkho eso dhammo 
sa-upaghÈto sa-upÈyÈso sapariÄÈho micchÈpaÔipadÈ. TasmÈ eso dhammo 
saraÓo. Tatra bhikkhave yo kÈmapaÔisandhisukhino somanassÈnuyogaÑ 
ananuyogo hÊnaÑ gammaÑ pothujjanikaÑ anariyaÑ anatthasaÑhitaÑ, 
adukkho eso dhammo anupaghÈto anupÈyÈso apariÄÈho sammÈpaÔipadÈ. 
TasmÈ eso dhammo araÓo. 
 
 334. Tatra bhikkhave yo attakilamathÈnuyogo dukkho anariyo 
anatthasaÑhito, sadukkho eso dhammo sa-upaghÈto  
______________________________________________________________ 
 1. PiÔÔhanti (SyÈ, KaÑ) 2. Harosanti (SyÈ, KaÑ)  
 3. PisÊlanti (SÊ, I), pipilanti (SyÈ, KaÑ) 4. ParÈmassa (SÊ) 5. IdaÑ kira te ca (Ka) 
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sa-upÈyÈso sapariÄÈho micchÈpaÔipadÈ. TasmÈ eso dhammo saraÓo. Tatra 
bhikkhave yo attakilamathÈnuyogaÑ ananuyogo dukkhaÑ anariyaÑ 
anatthasaÑhitaÑ, adukkho eso dhammo anupaghÈto anupÈyÈso apariÄÈho 
sammÈpaÔipadÈ. TasmÈ eso dhammo araÓo. 

 335. Tatra bhikkhave yÈyaÑ majjhimÈ paÔipadÈ TathÈgatena 
abhisambuddhÈ cakkhukaraÓÊ ÒÈÓakaraÓÊ upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya 
nibbÈnÈya saÑvattati, adukkho eso dhammo anupaghÈto anupÈyÈso 
apariÄÈho sammÈpaÔipadÈ. TasmÈ eso dhammo araÓo. 

 336. Tatra bhikkhave yÈyaÑ ussÈdanÈ ca apasÈdanÈ ca no ca 
dhammadesanÈ, sadukkho eso dhammo sa-upaghÈto sa-upÈyÈso sapariÄÈho 
micchÈpaÔipadÈ. TasmÈ eso dhammo saraÓo. Tatra bhikkhave yÈyaÑ 
nevussÈdanÈ ca na apasÈdanÈ ca dhammadesanÈ ca, adukkho eso dhammo 
anupaghÈto anupÈyÈso apariÄÈho sammÈpaÔipadÈ. TasmÈ eso dhammo 
araÓo. 

 337. Tatra bhikkhave yamidaÑ kÈmasukhaÑ mÊÄhasukhaÑ 
pothujjanasukhaÑ anariyasukhaÑ, sadukkho eso dhammo sa-upaghÈto sa-
upÈyÈso sapariÄÈho micchÈpaÔipadÈ. TasmÈ eso dhammo saraÓo. Tatra 
bhikkhave yamidaÑ nekkhammasukhaÑ pavivekasukhaÑ upasamasukhaÑ 
sambodhisukhaÑ, adukkho eso dhammo anupaghÈto anupÈyÈso apariÄÈho 
sammÈpaÔipadÈ. TasmÈ eso dhammo araÓo.  

 338. Tatra bhikkhave yvÈyaÑ rahovÈdo abh|to ataccho anatthasaÑhito, 
sadukkho eso dhammo sa-upaghÈto sa-upÈyÈso sapariÄÈho micchÈpaÔipadÈ. 
TasmÈ eso dhammo saraÓo. Tatra bhikkhave yvÈyaÑ rahovÈdo bh|to 
taccho anatthasaÑhito, sadukkho eso dhammo sa-upaghÈto sa-upÈyÈso 
sapariÄÈho micchÈpaÔipadÈ. TasmÈ eso dhammo saraÓo. Tatra bhikkhave 
yvÈyaÑ rahovÈdo bh|to taccho atthasaÑhito, adukkho eso dhammo 
anupaghÈto anupÈyÈso apariÄÈho sammÈpaÔipadÈ. TasmÈ eso dhammo 
araÓo. 
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 339. Tatra bhikkhave yvÈyaÑ sammukhÈ khÊÓavÈdo abh|to ataccho 
anatthasaÑhito, sadukkho eso dhammo sa-upaghÈto sa-upÈyÈso sapariÄÈho 
micchÈpaÔipadÈ. TasmÈ eso dhammo saraÓo. Tatra bhikkhave yvÈyaÑ 
sammukhÈ khÊÓavÈdo bh|to taccho anatthasaÑhito, sadukkho eso dhammo 
sa-upaghÈto sa-upÈyÈso sapariÄÈho micchÈpaÔipadÈ. TasmÈ eso dhammo 
saraÓo. Tatra bhikkhave yvÈyaÑ sammukhÈ khÊÓavÈdo bh|to taccho 
atthasaÑhito, adukkho eso dhammo anupaghÈto apariÄÈho sammÈpaÔipadÈ. 
TasmÈ eso dhammo araÓo. 
 
 340. Tatra bhikkhave yamidaÑ taramÈnassa bhÈsitaÑ, sadukkho eso 
dhammo sa-upaghÈto sa-upÈyÈso sapariÄÈho micchÈpaÔipadÈ. TasmÈ eso 
dhammo saraÓo. Tatra bhikkhave yamidaÑ ataramÈnassa bhÈsitaÑ, 
adukkho. Tatra bhikkhave yvÈyaÑ janapadaniruttiyÈ ca anabhiniveso 
samaÒÒÈya ca anatisÈro, adukkho eso dhammo anupaghÈto anupÈyÈso 
apariÄÈho sammÈpaÔipadÈ. TasmÈ eso dhammo araÓo. 
 
 341. Tatra bhikkhave yvÈyaÑ janapadaniruttiyÈ ca abhiniveso 
samaÒÒÈya ca atisÈro, sadukkho eso dhammo sa-upaghÈto sa-upÈyÈso 
sapariÄÈho micchÈpaÔipadÈ. TasmÈ eso dhammo saraÓo. Tatra bhikkhave 
yvÈyaÑ janapadaniruttiyÈ ca anabhiniveso samaÒÒÈya ca anatisÈro, adukkho 
eso dhammo anupaghÈto anupÈyÈso apariÄÈho sammÈpaÔipadÈ. TasmÈ eso 
dhammo araÓo. 

 TasmÈtiha bhikkhave saraÓaÒca dhammaÑ jÈnissÈma, araÓaÒca 
dhammaÑ jÈnissÈma, saraÓaÒca dhammaÑ ÒatvÈ araÓaÒca dhammaÑ ÒatvÈ 
araÓapaÔipadaÑ paÔipajjissÈmÈti evaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbaÑ. 
Subh|ti ca pana bhikkhave kulaputto araÓapaÔipadaÑ paÔipannoti.  

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

AraÓavibha~gasuttaÑ niÔÔhitaÑ navamaÑ.
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10. DhÈtuvibha~gasutta  

 342. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Magadhesu cÈrikaÑ 
caramÈno yena RÈjagahaÑ tadavasari, yena Bhaggavo kumbhakÈro 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhaggavaÑ kumbhakÈraÑ etadavoca “sace 
te Bhaggava agaru, viharemu Èvesane1 ekarattan”ti. Na kho me bhante garu, 
atthi cettha pabbajito paÔhamaÑ vÈs|pagato, sace so anujÈnÈti, viharatha2 
bhante yathÈsukhanti.  

 Tena kho pana samayena PukkusÈti nÈma kulaputto BhagavantaÑ 
uddissa saddhÈya agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito, so tasmiÑ 
kumbhakÈrÈvesane3 paÔhamaÑ vÈs|pagato hoti. Atha kho BhagavÈ 
yenÈyasmÈ PukkusÈti tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
PukkusÈtiÑ etadavoca “sace te bhikkhu agaru, viharemu Èvesane 
ekarattan”ti. UrundaÑ4 Èvuso kumbhakÈrÈvesanaÑ, viharatÈyasmÈ 
yathÈsukhanti. 

 Atha kho BhagavÈ kumbhakÈrÈvesanaÑ pavisitvÈ ekamantaÑ 
tiÓasanthÈrakaÑ5 paÒÒÈpetvÈ nisÊdi palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ 
paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ. Atha kho BhagavÈ bahudeva 
rattiÑ nisajjÈya vÊtinÈmesi. ŒyasmÈpi kho PukkusÈti bahudeva rattiÑ 
nisajjÈya vÊtinÈmesi. 

 Atha kho Bhagavato etadahosi “pÈsÈdikaÑ kho ayaÑ kulaputto iriyati, 
yaÑn|nÈhaÑ puccheyyan”ti. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ PukkusÈtiÑ 
etadavoca “kaÑsi tvaÑ bhikkhu uddissa pabbajito, ko vÈ te SatthÈ, kassa vÈ 
tvaÑ dhammaÑ rocesÊ”ti. AtthÈvuso samaÓo Gotamo Sakyaputto SakyakulÈ 
pabbajito, taÑ kho pana BhagavantaÑ GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo 
abbhuggato “itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho 
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho  
______________________________________________________________ 
 1. ViharÈmÈvesane (SÊ, I), viharÈma nivesane (SyÈ, KaÑ), viharemu nivesane (Ka) 
 2. Vihara (SÊ, I) 3. KumbhakÈranivesane (SyÈ, KaÑ, Ka)  
 4. �rundaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), uruddhaÑ (Ka) DÊ 2 SakkapaÒhasuttaÔÊkÈ oloketabbÈ.  
 5. TiÓasantharikaÑ (SÊ), tiÓasantharakaÑ (SyÈ, KaÑ) 
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BhagavÈ”ti. TÈhaÑ BhagavantaÑ uddissa pabbajito, so ca me BhagavÈ 
SatthÈ, tassa cÈhaÑ Bhagavato dhammaÑ rocemÊti. KahaÑ pana bhikkhu 
etarahi so BhagavÈ viharati ArahaÑ SammÈsambuddhoti. AtthÈvuso 
uttaresu janapadesu SÈvatthi nÈma nagaraÑ, tattha so BhagavÈ etarahi 
viharati ArahaÑ SammÈsambuddhoti. DiÔÔhapubbo pana te bhikkhu so 
BhagavÈ, disvÈ ca pana jÈneyyÈsÊti. Na kho me Èvuso diÔÔhapubbo so 
BhagavÈ, disvÈ cÈhaÑ na jÈneyyanti. 

 Atha kho Bhagavato etadahosi “mamaÒca khvÈyaÑ1 kulaputto uddissa 
pabbajito, yaÑn|nassÈhaÑ dhammaÑ deseyyan”ti. Atha kho BhagavÈ 
ÈyasmantaÑ PukkusÈtiÑ Èmantesi “dhammaÑ te bhikkhu desessÈmi, taÑ 
suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi, bhÈsissÈmÊ”ti. “EvamÈvuso”ti kho ÈyasmÈ 
PukkusÈti Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca– 
 
 343. ChadhÈturo2 ayaÑ bhikkhu puriso chaphassÈyatano 
aÔÔhÈrasamanopavicÈro caturÈdhiÔÔhÈno. Yattha ÔhitaÑ maÒÒassavÈ 
nappavattanti, maÒÒassave kho pana nappavattamÈne muni santoti vuccati. 
PaÒÒaÑ nappamajjeyya, saccamanurakkheyya, cÈgamanubr|heyya, 
santimeva so sikkheyyÈti. Ayamuddeso dhÈtuvibha~gassa3. 
 
 344. “ChadhÈturo ayaÑ bhikkhu puriso”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, 
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. (ChayimÈ bhikkhu dhÈtuyo,)4 pathavÊdhÈtu 
ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈtu ÈkÈsadhÈtu viÒÒÈÓadhÈtu. “ChadhÈturo ayaÑ 
bhikkhu puriso”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.  
 
 345. “ChaphassÈyatano ayaÑ bhikkhu puriso”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, 
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. CakkhusamphassÈyatanaÑ sotasamphassÈyatanaÑ 
ghÈnasamphassÈyatanaÑ jivhÈsamphassÈyatanaÑ kÈyasamphassÈyatanaÑ 
manosamphassÈyatanaÑ. “ChaphassÈyatano ayaÑ bhikkhu puriso”ti iti yaÑ 
taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.  
______________________________________________________________ 
 1. MaÑ tvÈyaÑ (SÊ), mamaÑ khvÈyaÑ (SyÈ, KaÑ), maÑ khvÈyaÑ (I) 
 2. ChaddhÈturo (SÊ)  3. ChadhÈtuvibha~gassa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  
 4. (  ) Natthi SÊ-I-potthakesu. 
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 346. “AÔÔhÈrasamanopavicÈro ayaÑ bhikkhu puriso”ti iti kho panetaÑ 
vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. CakkhunÈ r|paÑ disvÈ 
somanassaÔÔhÈniyaÑ r|paÑ upavicarati, domanassaÔÔhÈniyaÑ r|paÑ 
upavicarati, upekkhÈÔÔhÈniyaÑ r|paÑ upavicarati. Sotena saddaÑ sutvÈ 
-pa-. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ. KÈyena 
phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya somanassaÔÔhÈniyaÑ 
dhammaÑ upavicarati, domanassaÔÔhÈniyaÑ dhammaÑ upavicarati, 
upekkhÈÔÔhÈniyaÑ dhammaÑ upavicarati. Iti cha somanassupavicÈrÈ cha 
domanassupavicÈrÈ cha upekkhupavicÈrÈ. “AÔÔhÈrasamanopavicÈro ayaÑ 
bhikkhu puriso”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 
 
 347. “CaturÈdhiÔÔhÈno ayaÑ bhikkhu puriso”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, 
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. PaÒÒÈdhiÔÔhÈno saccÈdhiÔÔhÈno cÈgÈdhiÔÔhÈno 
upasamÈdhiÔÔhÈno. “CaturÈdhiÔÔhÈno ayaÑ bhikkhu puriso”ti iti yaÑ taÑ 
vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.  
 
 348. “PaÒÒaÑ nappamajjeyya, saccamanurakkheyya, 
cÈgamanubr|heyya, santimeva so sikkheyyÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, 
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. KathaÒca bhikkhu paÒÒaÑ nappamajjati. ChayimÈ 
bhikkhu dhÈtuyo. PathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈtu ÈkÈsadhÈtu 
viÒÒÈÓadhÈtu. 
 
 349. KatamÈ ca bhikkhu pathavÊdhÈtu. PathavÊdhÈtu siyÈ ajjhattikÈ, siyÈ 
bÈhirÈ. KatamÈ ca bhikkhu ajjhattikÈ pathavÊdhÈtu. YaÑ ajjhattaÑ 
paccattaÑ kakkhaÄaÑ kharigataÑ upÈdinnaÑ1. SeyyathidaÑ, kesÈ lomÈ 
nakhÈ dantÈ taco, maÑsaÑ nhÈru aÔÔhi aÔÔhimiÒjaÑ2 vakkaÑ, hadayaÑ 
yakanaÑ kilomakaÑ pihakaÑ papphÈsaÑ, antaÑ antaguÓaÑ udariyaÑ 
karÊsaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi kiÒci ajjhattaÑ paccattaÑ kakkhaÄaÑ 
kharigataÑ upÈdinnaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhu ajjhattikÈ pathavÊdhÈtu. YÈ 
ceva kho pana ajjhattikÈ pathavÊdhÈtu, yÈ ca bÈhirÈ pathavÊdhÈtu, 
pathavÊdhÈturevesÈ. TaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. EvametaÑ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya disvÈ pathavÊdhÈtuyÈ nibbindati, 
pathavÊdhÈtuyÈ cittaÑ virÈjeti. 
______________________________________________________________ 
 1. UpÈdiÓÓaÑ (I, Ka) 2. AÔÔhimiÒjÈ (SÊ, I) 
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 350. KatamÈ ca bhikkhu ÈpodhÈtu. ŒpodhÈtu siyÈ ajjhattikÈ, siyÈ 
bÈhirÈ. KatamÈ ca bhikkhu ajjhattikÈ ÈpodhÈtu. YaÑ ajjhattaÑ paccattaÑ 
Èpo ÈpogataÑ upÈdinnaÑ. SeyyathidaÑ, pittaÑ semhaÑ pubbo lohitaÑ sedo 
medo assu vasÈ kheÄo si~ghÈÓikÈ lasikÈ muttaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi kiÒci 
ajjhattaÑ paccattaÑ Èpo ÈpogataÑ upÈdinnaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhu 
ajjhattikÈ ÈpodhÈtu. YÈ ceva kho pana ajjhattikÈ ÈpodhÈtu, yÈ ca bÈhirÈ 
ÈpodhÈtu, ÈpodhÈturevesÈ. TaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso 
attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. EvametaÑ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya disvÈ ÈpodhÈtuyÈ nibbindati, ÈpodhÈtuyÈ 
cittaÑ virÈjeti. 
 
 351. KatamÈ ca bhikkhu tejodhÈtu. TejodhÈtu siyÈ ajjhattikÈ, siyÈ 
bÈhirÈ. KatamÈ ca bhikkhu ajjhattikÈ tejodhÈtu. YaÑ ajjhataÑ paccattaÑ 
tejo tejogataÑ upÈdinnaÑ. SeyyathidaÑ, yena ca santappati, yena ca jÊrÊyati, 
yena ca pariÉayhati, yena ca asitapÊtakhÈyitasÈyitaÑ sammÈ pariÓÈmaÑ 
gacchati, yaÑ vÈ panaÒÒampi kiÒci ajjhattaÑ paccattaÑ tejo tejogataÑ 
upÈdinnaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhu ajjhattikÈ tejodhÈtu. YÈ ceva kho pana 
ajjhattikÈ tejodhÈtu, yÈ ca bÈhirÈ tejodhÈtu, tejodhÈturevesÈ. TaÑ “netaÑ 
mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. EvametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
disvÈ tejodhÈtuyÈ nibbindati, tejodhÈtuyÈ cittaÑ virÈjeti.  
 
 352. KatamÈ ca bhikkh| vÈyodhÈtu. VÈyodhÈtu siyÈ ajjhattikÈ, siyÈ 
bÈhirÈ. KatamÈ ca bhikkhu ajjhattikÈ vÈyodhÈtu. YaÑ ajjhattaÑ paccattaÑ 
vÈyo vÈyogataÑ upÈdinnaÑ. SeyyathidaÑ, uddha~gamÈ vÈtÈ, adhogamÈ 
vÈtÈ, kucchisayÈ vÈtÈ, koÔÔhÈsayÈ1 vÈtÈ, a~gama~gÈnusÈrino vÈtÈ, assÈso 
passÈso iti, yaÑ vÈ panaÒÒampi kiÒci ajjhattaÑ paccattaÑ vÈyo vÈyogataÑ 
upÈdinnaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhu ajjhattikÈ vÈyodhÈtu. YÈ ceva kho pana 
ajjhattikÈ vÈyodhÈtu, yÈ ca bÈhirÈ vÈyodhÈtu, vÈyodhÈturevesÈ. TaÑ “netaÑ 
mama,  
______________________________________________________________ 
 1. KoÔÔhasayÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
daÔÔhabbaÑ. EvametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya disvÈ vÈyodhÈtuyÈ 
nibbindati, vÈyodhÈtuyÈ cittaÑ virÈjeti.  
 
 353. KatamÈ ca bhikkhu ÈkÈsadhÈtu. ŒkÈsadhÈtu siyÈ ajjhattikÈ, siyÈ 
bÈhirÈ. KatamÈ ca bhikkhu ajjhattikÈ ÈkÈsadhÈtu. YaÑ ajjhattaÑ paccattaÑ 
ÈkÈsaÑ ÈkÈsagataÑ upÈdinnaÑ. SeyyathidaÑ, kaÓÓacchiddaÑ 
nÈsacchiddaÑ mukhadvÈraÑ, yena ca asitapÊtakhÈyitasÈyitaÑ ajjhoharati, 
yattha ca asitapÊtakhÈyitasÈyitaÑ santiÔÔhati, yena ca asitapÊtakhÈyitasÈyitaÑ 
adhobhÈgaÑ1 nikkhamati, yaÑ vÈ panaÒÒampi kiÒci ajjhattaÑ paccattaÑ 
ÈkÈsaÑ ÈkÈsagataÑ aghaÑ aghagataÑ vivaraÑ vivaragataÑ asamphuÔÔhaÑ 
maÑsalohitehi upÈdinnaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhu ajjhattikÈ ÈkÈsadhÈtu. YÈ 
ceva kho pana ajjhattikÈ ÈkÈsadhÈtu, yÈ ca bÈhirÈ ÈkÈsadhÈtu, 
ÈkÈsadhÈturevesÈ. TaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. EvametaÑ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya disvÈ ÈkÈsadhÈtuyÈ nibbindati, ÈkÈsadhÈtuyÈ 
cittaÑ virÈjeti. 
 
 354. AthÈparaÑ viÒÒÈÓaÑyeva avasissati parisuddhaÑ pariyodÈtaÑ, 
tena ca viÒÒÈÓena kiÑ2 vijÈnÈti. Sukhantipi vijÈnÈti, dukkhantipi vijÈnÈti, 
adukkhamasukhantipi vijÈnÈti. SukhavedaniyaÑ bhikkhu phassaÑ paÔicca 
uppajjati sukhÈ vedanÈ, so sukhaÑ vedanaÑ vedayamÈno sukhaÑ vedanaÑ 
vedayÈmÊti pajÈnÈti. Tasseva sukhavedaniyassa phassassa nirodhÈ yaÑ 
tajjaÑ vedayitaÑ sukhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppannÈ sukhÈ vedanÈ, 
sÈ nirujjhati, sÈ v|pasammatÊti pajÈnÈti.  
 
 355. DukkhavedaniyaÑ bhikkhu phassaÑ paÔicca uppajjati dukkhÈ 
vedanÈ, so dukkhaÑ vedanaÑ vedayamÈno dukkhaÑ vedanaÑ vedayÈmÊti 
pajÈnÈti. Tasseva dukkhavedaniyassa phassassa nirodhÈ yaÑ tajjaÑ 
vedayitaÑ dukkhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppannÈ dukkhÈ vedanÈ, sÈ 
nirujjhati, sÈ v|pasammatÊti pajÈnÈti.  
 
 356. AdukkhamasukhavedaniyaÑ bhikkhu phassaÑ paÔicca uppajjati 
adukkhamasukhÈ vedanÈ, so adukkhamasukhaÑ vedanaÑ vedayamÈno 
adukkhamasukhaÑ vedanaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. AdhobhÈgÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) Devad|tasuttena sameti. 
 2. Tena viÒÒÈÓena kiÒca (SÊ) 
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vedayÈmÊti pajÈnÈti. Tasseva adukkhamasukhavedaniyassa phassassa 
nirodhÈ yaÑ tajjaÑ vedayitaÑ adukkhamasukhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca 
uppannÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ, sÈ nirujjhati, sÈ v|pasammatÊti pajÈnÈti. 
 
 357. SeyyathÈpi bhikkhu dvinnaÑ kaÔÔhÈnaÑ saÑghaÔÔÈ1 samodhÈnÈ 
usmÈ jÈyati tejo abhinibbattati, tesaÑyeva dvinnaÑ kaÔÔhÈnaÑ nÈnÈbhÈvÈ 
vinikkhepÈ yÈ tajjÈ usmÈ, sÈ nirujjhati, sÈ v|pasammati. Evameva kho 
bhikkhu sukhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppajjati sukhÈ vedanÈ, so 
sukhaÑ vedanaÑ vedayamÈno sukhaÑ vedanaÑ vedayÈmÊti pajÈnÈti. 
Tasseva sukhavedaniyassa phassassa nirodhÈ yaÑ tajjaÑ vedayitaÑ 
sukhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppannÈ sukhÈ vedanÈ, sÈ nirujjhati, sÈ 
v|sammatÊti pajÈnÈti.  
 
 358. DukkhavedaniyaÑ bhikkhu phassaÑ paÔicca uppajjati dukkhÈ 
vedanÈ, so dukkhaÑ vedanaÑ vedayamÈno dukkhaÑ vedanaÑ vedayÈmÊti 
pajÈnÈti. Tasseva dukkhavedaniyassa phassassa nirodhÈ yaÑ tajjaÑ 
vedayitaÑ dukkhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppannÈ dukkhÈ vedanÈ, sÈ 
nirujjhati, sÈ v|pasammatÊti pajÈnÈti.  
 
 359. AdukkhamasukhavedaniyaÑ bhikkhu phassaÑ paÔicca uppajjati 
adukkhamasukhÈ vedanÈ, so adukkhamasukhaÑ vedanaÑ vedayamÈno 
adukkhamasukhaÑ vedanaÑ vedayÈmÊti pajÈnÈti. Tasseva 
adukkhamasukhavedaniyassa phassassa nirodhÈ yaÑ tajjaÑ vedayitaÑ 
adukkhamasukhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppannÈ adukkhamasukhÈ 
vedanÈ, sÈ nirujjhati, sÈ v|pasammatÊtipajÈnÈti. 
 
 360. AthÈparaÑ upekkhÈyeva avasissati parisuddhÈ pariyodÈtÈ mudu ca 
kammaÒÒÈ ca pabhassarÈ ca. SeyyathÈpi bhikkhu dakkho suvaÓÓakÈro vÈ 
suvaÓÓakÈrentevÈsÊ vÈ ukkaÑ bandheyya, ukkaÑ bandhitvÈ ukkÈmukhaÑ 
Èlimpeyya, ukkÈmukhaÑ ÈlimpetvÈ saÓÉÈsena jÈtar|paÑ gahetvÈ 
ukkÈmukhe pakkhipeyya. TamenaÑ kÈlena kÈlaÑ abhidhameyya, kÈlena 
kÈlaÑ udakena paripphoseyya, kÈlena kÈlaÑ ajjhupekkheyya. TaÑ hoti 
jÈtar|paÑ2 sudhantaÑ niddhantaÑ nÊhaÔaÑ3 ninnÊtakasÈvaÑ4 mudu ca 
kammaÒÒaÒca pabhassaraÒca. YassÈ yassÈ ca piÄandhanavikatiyÈ Èka~khati, 
yadi paÔÔikÈya5 
______________________________________________________________ 
 1. Samphassa (SÊ, I), sa~ghaÔÈ (SyÈ, KaÑ) 2. JÈtar|paÑ dhantaÑ (SÊ, I) 
 3. NihataÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 4. NihatakasÈvaÑ (Ka) 5. PavaÔÔikÈya (SÊ, SyÈ) 
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yadi kuÓÉalÈya yadi gÊveyyakÈya yadi suvaÓÓamÈlÈya, taÒcassa atthaÑ 
anubhoti. Evameva kho bhikkhu athÈparaÑ upekkhÈyeva avasissati 
parisuddhÈ pariyodÈtÈ mudu ca kammaÒÒÈ ca pabhassarÈ ca.  
 
 361. So evaÑ pajÈnÈti “imaÒce ahaÑ upekkhaÑ evaÑ parisuddhaÑ 
evaÑ pariyodÈtaÑ ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasaÑhareyyaÑ, tadanudhammaÒca 
cittaÑ bhÈveyyaÑ, evaÑ me ayaÑ upekkhÈ taÑnissitÈ tadupÈdÈnÈ ciraÑ 
dÊghamaddhÈnaÑ tiÔÔheyya. ImaÒce ahaÑ upekkhaÑ evaÑ parisuddhaÑ 
evaÑ pariyodÈtaÑ viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasaÑhareyyaÑ, tadanudhammaÒca 
cittaÑ bhÈveyyaÑ, evaÑ me ayaÑ upekkhÈ taÑnissitÈ tadupÈdÈnÈ ciraÑ 
dÊghamaddhÈnaÑ tiÔÔheyya. ImaÒce ahaÑ upekkhaÑ evaÑ parisuddhaÑ 
evaÑ pariyodÈtaÑ ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasaÑhareyyaÑ, tadanudhammaÒca 
cittaÑ bhÈveyyaÑ, evaÑ me ayaÑ upekkhÈ taÑnissitÈ tadupÈdÈnÈ ciraÑ 
dÊghamaddhÈnaÑ tiÔÔheyya. ImaÒce ahaÑ upekkhaÑ evaÑ parisuddhaÑ 
evaÑ pariyodÈtaÑ nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasaÑhareyyaÑ, 
tadanudhammaÒca cittaÑ bhÈveyyaÑ, evaÑ me ayaÑ upekkhÈ taÑnissitÈ 
tadupÈdÈnÈ ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ tiÔÔheyyÈ”ti. 
 
 362. So evaÑ pajÈnÈti “imaÒce ahaÑ upekkhaÑ evaÑ parisuddhaÑ 
evaÑ pariyodÈtaÑ ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasaÑhareyyaÑ, tadanudhammaÒca 
cittaÑ bhÈveyyaÑ, sa~khatametaÑ. ImaÒce ahaÑ upekkhaÑ evaÑ 
parisuddhaÑ evaÑ pariyodÈtaÑ viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasaÑhareyyaÑ, 
tadanudhammaÒca cittaÑ bhÈveyyaÑ, sa~khatametaÑ. ImaÒce ahaÑ 
upekkhaÑ evaÑ parisuddhaÑ evaÑ pariyodÈtaÑ ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
upasaÑhareyyaÑ, tadanudhammaÒca cittaÑ bhÈveyyaÑ, sa~khatametaÑ. 
ImaÒce ahaÑ upekkhaÑ evaÑ parisuddhaÑ evaÑ pariyodÈtaÑ 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasaÑhareyyaÑ, tadanudhammaÒca cittaÑ 
bhÈveyyaÑ, sa~khatametanti. 

 So neva taÑ abhisa~kharoti na abhisaÒcetayati bhavÈya vÈ vibhavÈya 
vÈ, so anabhisa~kharonto anabhisaÒcetayanto bhavÈya vÈ vibhavÈya vÈ na 
kiÒci loke upÈdiyati, anupÈdiyaÑ na paritassati aparitassaÑ paccattaÑyeva 
parinibbÈyati, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, 
nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. 
 
 363. So sukhaÒce vedanaÑ vedeti, sÈ aniccÈti pajÈnÈti, anajjhositÈti 
pajÈnÈti, anabhinanditÈti pajÈnÈti. DukkhaÒce vedanaÑ 
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vedeti, sÈ aniccÈti pajÈnÈti, anajjhositÈti pajÈnÈti, anabhinanditÈti pajÈnÈti. 
AdukkhamasukhaÒce vedanaÑ vedeti, sÈ aniccÈti pajÈnÈti, anajjhositÈti 
pajÈnÈti, anabhinanditÈti pajÈnÈti.  
 
 364. So sukhaÒce vedanaÑ vedeti, visaÑyutto naÑ vedeti. DukkhaÒce 
vedanaÑ vedeti, visaÑyutto naÑ vedeti. AdukkhamasukhaÒce vedanaÑ 
vedeti, visaÑyutto naÑ vedeti. So kÈyapariyantikaÑ vedanaÑ vedayamÈno 
kÈyapariyantikaÑ vedanaÑ vedayÈmÊti pajÈnÈti, jÊvitapariyantikaÑ vedanaÑ 
vedayamÈno jÊvitapariyantikaÑ vedanaÑ vedayÈmÊti pajÈnÈti. KÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ uddhaÑ jÊvitapariyÈdÈnÈ idheva sabbavedayitÈni 
anabhinanditÈni sÊtÊbhavissantÊti pajÈnÈti.  
 
 365. SeyyathÈpi bhikkhu telaÒca paÔicca vaÔÔiÒca paÔicca telappadÊpo 
jhÈyati, tasseva telassa ca vaÔÔiyÈ ca pariyÈdÈnÈ aÒÒassa ca anupahÈrÈ1 
anÈhÈro nibbÈyati. Evameva kho bhikkhu kÈyapariyantikaÑ vedanaÑ 
vedayamÈno kÈyapariyantikaÑ vedanaÑ vedayÈmÊti pajÈnÈti, 
jÊvitapariyantikaÑ vedanaÑ vedayamÈno jÊvitapariyantikaÑ vedanaÑ 
vedayÈmÊti pajÈnÈti. KÈyassa bhedÈ paraÑ paraÑ maraÓÈ uddhaÑ 
jÊvitapariyÈdÈnÈ idheva sabbavedayitÈni anabhinanditÈni sÊtÊbhavissantÊti 
pajÈnÈti. TasmÈ evaÑ samannÈgato bhikkhu iminÈ paramena 
paÒÒÈdhiÔÔhÈnena samannÈgato hoti. EsÈ hi bhikkhu paramÈ ariyÈ paÒÒÈ, 
yadidaÑ sabbadukkhakkhaye ÒÈÓaÑ. 
 
 366. Tassa sÈ vimutti sacce ÔhitÈ akuppÈ hoti. TaÑ hi bhikkhu musÈ 
yaÑ mosadhammaÑ, taÑ saccaÑ yaÑ amosadhammaÑ nibbÈnaÑ. TasmÈ 
evaÑ samannÈgato bhikkhu iminÈ paramena saccÈdhiÔÔhÈnena samannÈgato 
hoti. EtaÑ hi bhikkhu paramaÑ ariyasaccaÑ, yadidaÑ amosadhammaÑ 
nibbÈnaÑ.  
 
 367. Tasseva kho pana pubbe aviddasuno upadhÊ honti samattÈ 
samÈdinnÈ. TyÈssa pahÊnÈ honti ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ 
anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. TasmÈ evaÑ samannÈgato  
______________________________________________________________ 
 1. AnupÈhÈrÈ (SÊ, I), anupÈdÈnÈ (Ka) 
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bhikkhu iminÈ paramena cÈgÈdhiÔÔhÈnena samannÈgato hoti. Eso hi bhikkhu 
paramo ariyo cÈgo, yadidaÑ sabb|padhipaÔinissaggo. 
 
 368. Tasseva kho pana pubbe aviddasuno abhijjhÈ hoti chando sÈrÈgo, 
svÈssa pahÊno hoti ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ 
anuppÈdadhammo. Tasseva kho pana pubbe aviddasuno ÈghÈto hoti 
byÈpÈdo sampadoso, svÈssa pahÊno hoti ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato 
anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo. Tasseva kho pana pubbe 
aviddasuno avijjÈ hoti sammoho, svÈssa pahÊno hoti ucchinnam|lo 
tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo. TasmÈ evaÑ 
samannÈgato bhikkhu iminÈ paramena upasamÈdhiÔÔhÈnena samannÈgato 
hoti. Eso hi bhikkhu paramo ariyo upasamo, yadidaÑ rÈgadosamohÈnaÑ 
upasamo. “PaÒÒaÑ nappamajjeyya, saccamanurakkhayya, 
cÈgamanubr|heyya, santimeva so sikkheyyÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ 
idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 
 
 369. “Yattha ÔhitaÑ maÒÒassavÈ nappavattanti, maÒÒassave kho pana 
nappavattamÈne muni santoti vuccatÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ 
paÔicca vuttaÑ. AsmÊti bhikkhu maÒÒitametaÑ, ayamahamasmÊti 
maÒÒitametaÑ. Bhavissanti maÒÒitametaÑ, na bhavissanti maÒÒitametaÑ. 
R|pÊ bhavissanti maÒÒitametaÑ, ar|pÊ bhavissanti maÒÒitametaÑ, saÒÒÊ 
bhavissanti maÒÒitametaÑ, asaÒÒÊbhavissanti maÒÒitametaÑ, 
nevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊ bhavissanti maÒÒitametaÑ. MaÒÒitaÑ bhikkhu rogo 
maÒÒitaÑ gaÓÉo maÒÒitaÑ sallaÑ, sabbamaÒÒitÈnaÑtveva bhikkhu 
samatikkamÈ muni santoti vuccati. Muni kho pana bhikkhu santo na jÈyati 
na jÊyati na mÊyati na kuppati na piheti. TaÒhissa bhikkhu natthi, yena 
jÈyetha. AjÈyamÈno kiÑ jÊyissati, ajÊyamÈno kiÑ mÊyissati, amÊyamÈno kiÑ 
kuppissati, akuppamÈno kissa1 pihessati. “Yattha ÔhitaÑ maÒÒassavÈ 
nappavattanti, maÒÒassave kho pana nappavattamÈne muni santoti vuccatÊ”ti 
iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. ImaÑ kho me tvaÑ bhikkhu 
saÑkhittena chadhÈtuvibha~gaÑ dhÈrehÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. KiÑ (Ka) 
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 370. Atha kho ÈyasmÈ PukkusÈti “SatthÈ kira me anuppatto, Sugato kira 
me anuppatto, SammÈsambuddho kira me anuppatto”ti uÔÔhÈyÈsanÈ 
ekaÑsaÑ cÊvaraÑ katvÈ Bhagavato pÈdesu sirasÈ nipatitvÈ BhagavantaÑ 
etadavoca “acayo maÑ bhante accagamÈ yathÈbÈlaÑ yathÈm|ÄhaÑ yathÈ-
akusalaÑ, yohaÑ BhagavantaÑ ÈvusovÈdena samudÈcaritabbaÑ 
amaÒÒissaÑ, tassa me bhante BhagavÈ accayaÑ accayato paÔiggaÓhÈtu 
ÈyatiÑ saÑvarÈyÈ”ti. Taggha tvaÑ bhikkhu accayo accagamÈ yathÈbÈlaÑ 
yathÈm|ÄhaÑ yathÈ-akusalaÑ, yaÑ maÑ tvaÑ ÈvusovÈdena 
samudÈcaritabbaÑ amaÒÒittha, yato ca kho tvaÑ bhikkhu accayaÑ accayato 
disvÈ yathÈdhammaÑ paÔikarosi, taÑ te mayaÑ paÔiggaÓhÈma. VuddhihesÈ 
bhikkhu ariyassa vinaye, yo accayaÑ accayato disvÈ yathÈdhammaÑ 
paÔikaroti, ÈyatiÑ saÑvaraÑ ÈpajjatÊti. LabheyyÈhaÑ bhante Bhagavato 
santike upasampadanti. ParipuÓÓaÑ pana te bhikkhu pattacÊvaranti. Na kho 
me bhante paripuÓÓaÑ pattacÊvaranti. Na kho bhikkhu TathÈgatÈ 
aparipuÓÓapattacÊvaraÑ upasampÈdentÊti. Atha kho ÈyasmÈ PukkusÈti 
Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pattacÊvarapariyesanaÑ pakkÈmi. 

 Atha kho ÈyasmantaÑ PukkusÈtiÑ pattacÊvarapariyesanaÑ carantaÑ 
vibbhantÈ gÈvÊ1 jÊvitÈ voropesi. Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu. EkamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ 
“yo so bhante PukkusÈti nÈma kulaputto BhagavatÈ saÑkhittena ovÈdena 
ovadito, so kÈla~kato, tassa kÈ gati, ko abhisamparÈyo”ti. PaÓÉito 
bhikkhave PukkusÈti kulaputto paccapÈdi dhammassÈnudhammaÑ, na ca 
maÑ dhammÈdhikaraÓaÑ vihesesi2. PukkusÈti bhikkhave kulaputto 
paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko tattha 
parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈti.  

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

DhÈtuvi~gasuttaÑ niÔÔhitaÑ dasamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. BhantagÈvÊ (SÊ, I), gÈvÊ (SyÈ, KaÑ) 2. ViheÔhesi (SÊ, SyÈ, KaÑ) viheseti (Ka)

 



 11. Saccavibha~gasutta (141) 291
  

11. Saccavibha~gasutta 

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

 TathÈgatena bhikkhave ArahatÈ SammÈsambuddhena BÈrÈÓasiyaÑ 
Isipatane migadÈye anuttaraÑ dhammacakkaÑ pavattitaÑ appaÔivattiyaÑ 
samaÓena vÈ brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ 
lokasmiÑ, yadidaÑ catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ ÈcikkhanÈ desanÈ paÒÒÈpanÈ 
paÔÔhapanÈ vivaraÓÈ vibhajanÈ uttÈnÊkammaÑ. KatamesaÑ catunnaÑ, 
dukkhassa ariyasaccassa ÈcikkhanÈ desanÈ paÒÒÈpanÈ paÔÔhapanÈ vivaraÓÈ 
vibhajanÈ uttÈnÊkammaÑ. Dukkhasamudayassa ariyasaccassa ÈcikkhanÈ 
desanÈ paÒÒÈpanÈ paÔÔhapanÈ vivaraÓÈ vibhajanÈ uttÈnÊkammaÑ. 
Dukkhanirodhassa ariyasaccassa ÈcikkhanÈ desanÈ paÒÒÈpanÈ paÔÔhapanÈ 
vivaraÓÈ vibhajanÈ uttÈnÊkammaÑ. DukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya 
ariyasaccassa ÈcikkhanÈ desanÈ paÒÒÈpanÈ paÔÔhapanÈ vivaraÓÈ vibhajanÈ 
uttÈnÊkammaÑ. TathÈgatena bhikkhave ArahatÈ SammÈsambuddhena 
BÈrÈÓasiyaÑ Isipatane migadÈye anuttaraÑ dhammacakkaÑ pavattitaÑ 
appaÔivattiyaÑ samaÓena vÈ brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ 
vÈ kenaci vÈ lokasmiÑ, yadidaÑ imesaÑ catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ 
ÈcikkhanÈ desanÈ paÒÒÈpanÈ paÔÔhapanÈ vivaraÓÈ vibhajanÈ uttÈnÊkammaÑ. 

 Sevatha bhikkhave SÈriputtamoggallÈne, bhajatha bhikkhave 
SÈriputtamoggallÈne. PaÓÉitÈ bhikkh| anuggÈhakÈ sabrahmacÈrÊnaÑ. 
SeyyathÈpi bhikkhave janetÈ1 evaÑ SÈriputto, seyyathÈpi jÈtassa ÈpÈdetÈ 
evaÑ MoggallÈno. SÈriputto bhikkhave sotÈpattiphale vineti, MoggallÈno 
uttamatthe. SÈriputto bhikkhave pahoti cattÈri ariyasaccÈni vitthÈrena 
ÈcikkhituÑ desetuÑ paÒÒÈpetuÑ paÔÔhapetuÑ vivarituÑ vibhajituÑ 
uttÈnÊkÈtunti. Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato uÔÔhÈyÈsanÈ 
vihÈraÑ pÈvisi.  
 
 372. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto acirapakkantassa Bhagavato bhikkh| 
Èmantesi “Èvuso bhikkhave”ti. “Œvuso”ti kho te  
______________________________________________________________ 
 1. Janetti (SÊ, I) 
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bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ SÈriputto etadavoca– 

 TathÈgatena Èvuso ArahatÈ SammÈsambuddhena BÈrÈÓasiyaÑ Isipatane 
migadÈye anuttaraÑ dhammacakkaÑ pavattitaÑ appaÔivattiyaÑ samaÓena 
vÈ brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ lokasmiÑ, 
yadidaÑ catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ ÈcikkhanÈ desanÈ paÒÒÈpanÈ paÔÔhapanÈ 
vivaraÓÈ vibhajanÈ uttÈnÊkammaÑ. KatamesaÑ catunnaÑ, dukkhassa 
ariyasaccassa ÈcikkhanÈ desanÈ paÒÒÈpanÈ paÔÔhapanÈ vivaraÓÈ vibhajanÈ 
uttÈnÊkammaÑ. Dukkhasamudayassa ariyasaccassa ÈcikkhanÈ desanÈ 
paÒÒÈpanÈ paÔÔhapanÈ vivaraÓÈ vibhajanÈ uttÈnÊkammaÑ. 
Dukkhanirodhassa ariyasaccassa ÈcikkhanÈ desanÈ paÒÒÈpanÈ paÔÔhapanÈ 
vivaraÓÈ vibhajanÈ uttÈnÊkammaÑ. DukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya 
ariyasaccassa ÈcikkhanÈ desanÈ paÒÒÈpanÈ paÔÔhapanÈ vivaraÓÈ vibhajanÈ 
uttÈnÊkammaÑ. 
 
 373. KatamaÒcÈvuso dukkhaÑ ariyasaccaÑ. JÈtipi dukkhÈ, jarÈpi 
dukkhÈ, maraÓampi dukkhaÑ, sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈpi 
dukkhÈ, yampicchaÑ na labhati tampi dukkhaÑ, saÑkhittena 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ dukkhÈ.  

 KatamÈ cÈvuso jÈti. YÈ tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ tamhi tamhi sattanikÈye 
jÈti saÒjÈti okkanti abhinibbatti khandhÈnaÑ pÈtubhÈvo ÈyatanÈnaÑ 
paÔilÈbho. AyaÑ vuccatÈvuso jÈti.  

 KatamÈ cÈvuso jarÈ. YÈ tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ tamhi tamhi sattanikÈye 
jarÈ jÊraÓatÈ khaÓÉiccaÑ pÈliccaÑ valittacatÈ Èyuno saÑhÈni indriyÈnaÑ 
paripÈko. AyaÑ vuccatÈvuso jarÈ. 

 KatamaÒcÈvuso maraÓaÑ. YÈ tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ tamhÈ tamhÈ 
sattanikÈyÈ cuti cavanatÈ bhedo antaradhÈnaÑ maccu maraÓaÑ kÈlaÑkiriyÈ 
khandhÈnaÑ bhedo kaÄevarassa nikkhepo jÊvitindriyassupacchedo. IdaÑ 
vuccatÈvuso maraÓaÑ.  

 Katamo cÈvuso soko. Yo kho Èvuso aÒÒataraÒÒatarena byasanena 
samannÈgatassa aÒÒataraÒÒatarena dukkhadhammena phuÔÔhassa soko 
socanÈ socitattaÑ antosoko antoparisoko. AyaÑ vuccatÈvuso soko. 
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 Katamo cÈvuso paridevo. Yo kho Èvuso aÒÒataraÒÒatarena byasanena 
samannÈgatassa aÒÒataraÒÒatarena dukkhadhammena phuÔÔhassa Èdevo 
paridevo ÈdevanÈ paridevanÈ ÈdevitattaÑ paridevitattaÑ. AyaÑ vuccatÈvuso 
paridevo. 

 KatamaÒcÈvuso dukkhaÑ. YaÑ kho Èvuso kÈyikaÑ dukkhaÑ kÈyikaÑ 
asÈtaÑ kÈyasamphassajaÑ dukkhaÑ asÈtaÑ vedayitaÑ. IdaÑ vuccatÈvuso 
dukkhaÑ. 

 KatamaÒcÈvuso domanassaÑ. YaÑ kho Èvuso cetasikaÑ dukkhaÑ 
cetasikaÑ asÈtaÑ manosamphassajaÑ dukkhaÑ asÈtaÑ vedayitaÑ. IdaÑ 
vuccatÈvuso domanassaÑ. 

 Katamo cÈvuso upÈyÈso. Yo kho Èvuso aÒÒataraÒÒatarena byasanena 
samannÈgatassa aÒÒataraÒÒatarena dukkhadhammena phuÔÔhassa ÈyÈso 
upÈyÈso ÈyÈsitattaÑ upÈyÈsitattaÑ. AyaÑ vuccatÈvuso upÈyÈso. 

 KatamaÒcÈvuso yampicchaÑ na labhati tampi dukkhaÑ. 
JÈtidhammÈnaÑ Èvuso sattÈnaÑ evaÑ icchÈ uppajjati “aho vata mayaÑ na 
jÈtidhammÈ assÈma, na ca vata no jÈti ÈgaccheyyÈ”ti. Na kho panetaÑ 
icchÈya pattabbaÑ, idampi yampicchaÑ na labhati tampi dukkhaÑ. 
JarÈdhammÈnaÑ Èvuso sattÈnaÑ -pa-. ByÈdhidhammÈnaÑ Èvuso sattÈnaÑ. 
MaraÓadhammÈnaÑ Èvuso sattÈnaÑ. SokaparidevadukkhadomanassupÈ-
yÈsadhammÈnaÑ Èvuso sattÈnaÑ evaÑ icchÈ uppajjati “aho vata mayaÑ na 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsadhammÈ assÈma, na ca vata no 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ Ègaccheyyun”ti. Na kho panetaÑ 
icchÈya pattabbaÑ, idampi yampicchaÑ na labhati tampi dukkhaÑ.  

 Katame cÈvuso saÑkhittena paÒcupÈdÈnakkhandhÈ dukkhÈ. 
SeyyathidaÑ, r|pupÈdÈnakkhandho vedanupÈdÈnakkhandho 
saÒÒupÈdÈnakkhandho sa~khÈrupÈdÈnakkhandho viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. 
Ime vuccantÈvuso saÑkhittena paÒcupÈdÈnakkhandhÈ dukkhÈ. IdaÑ 
vuccatÈvuso dukkhaÑ ariyasaccaÑ.  

 374. KatamaÒcÈvuso dukkhasamudayaÑ1 ariyasaccaÑ. YÈyaÑ taÓhÈ 
ponobbhavikÈ2 nandÊrÈsahagatÈ3 tatratatrÈbhinandinÊ. SeyyathidaÑ,  
______________________________________________________________ 
 1. Dukkhasamudayo (SyÈ, KaÑ) 2. PonobhavikÈ (SÊ, I) 
 3. NandirÈgasahagatÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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kÈmataÓhÈ bhagataÓhÈ vibhavataÓhÈ. IdaÑ vuccatÈvuso dukkhasamudayaÑ1 
ariyasaccaÑ. 

 KatamaÒcÈvuso dukkhanirodhaÑ2 ariyasaccaÑ. Yo tassÈyeva taÓhÈya 
asesavirÈganirodho cÈgo paÔinissaggo mutti anÈlayo. IdaÑ vuccatÈvuso 
dukkhanirodhaÑ ariyasaccaÑ.  
 
 375. KatamaÒcÈvuso dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccaÑ. 
Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi 
sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo 
sammÈsati sammÈsamÈdhi.  

 KatamÈcÈvuso sammÈdiÔÔhi. YaÑ kho Èvuso dukkhe ÒÈÓaÑ 
dukkhasamudaye ÒÈÓaÑ dukkhanirodhe ÒÈÓaÑ dukkhanirodhagÈminiyÈ 
paÔipadÈya ÒÈÓaÑ. AyaÑ vuccatÈvuso sammÈdiÔÔhi.  

 Katamo cÈvuso sammÈsa~kappo. Nekkhammasa~kappo 
abyÈpÈdasa~kappo avihiÑsÈsa~kappo. AyaÑ vuccatÈvuso sammÈsa~kappo. 

 KatamÈ cÈvuso sammÈvÈcÈ. MusÈvÈdÈ veramaÓÊ, pisuÓÈya vÈcÈya 
veramaÓÊ, pharusÈya vÈcÈya veramaÓÊ, samphappalÈpÈ veramaÓÊ. AyaÑ 
vuccatÈvuso sammÈvÈcÈ. 

 Katamo cÈvuso sammÈkammanto. PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ, adinnÈdÈnÈ 
veramaÓÊ, kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓÊ. AyaÑ vuccatÈvuso 
sammÈkammanto.  

 Katamo cÈvuso sammÈ-ÈjÊvo. IdhÈvuso ariyasÈvako micchÈ-ÈjÊvaÑ 
pahÈya sammÈ-ÈjÊvena jÊvikaÑ kappeti. AyaÑ vuccatÈvuso sammÈ-ÈjÊvo.  

 Katamo cÈvuso sammÈvÈyÈmo. IdhÈvuso bhikkhu anuppannÈnaÑ 
pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ anuppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati 
vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati, uppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ 
akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ 
Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati, anuppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
uppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti 
padahati, uppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Dukkhasamudayo (SyÈ, KaÑ) 2. Dukkhanirodho (SyÈ, KaÑ)
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ÔhitiyÈ asammosÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ 
chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati. 
AyaÑ vuccatÈvuso sammÈvÈyÈmo. 

 KatamÈ cÈvuso sammÈsati. IdhÈvuso bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati 
ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ, vedanÈsu 
vedanÈnupassÊ viharati -pa-. Citte cittÈnupassÊ viharati. Dhammesu 
dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. AyaÑ vuccatÈvuso sammÈsati.  

 Katamo cÈvuso sammÈsamÈdhi. IdhÈvuso bhikkhu vivicceva kÈmehi 
vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ 
ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ 
samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. PÊtiyÈ ca 
virÈgÈ upekkhako ca viharati -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. AyaÑ vuccatÈvuso sammÈsamÈdhi. IdaÑ vuccatÈvuso 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccaÑ.  

 TathÈgatenÈvuso ArahatÈ SammÈsambuddhena BÈrÈÓasiyaÑ Isipatane 
migadÈye anuttaraÑ dhammacakkaÑ pavattitaÑ appaÔivattiyaÑ samaÓena 
vÈ brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈlokasmiÑ, 
yadidaÑ imesaÑ catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ ÈcikkhanÈ desanÈ paÒÒÈpanÈ 
paÔÔhapanÈ vivaraÓÈ vibhajanÈ uttÈnÊkammanti. 

 Idamavoca ÈyasmÈ SÈriputto. AttamanÈ te bhikkh| Èyasmato 
SÈriputtassa bhÈsitaÑ abhinandunti. 
 

Saccavibha~gasuttaÑ niÔÔhitaÑ ekÈdasamaÑ.   
_____ 

 
12. DakkhiÓÈvibha~gasutta   

 376. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati 
KapilavatthusmiÑ NigrodhÈrÈme. Atha kho MahÈpajÈpati1 GotamÊ navaÑ 
dussayugaÑ ÈdÈya yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. MahÈpajÈpatÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 

 



296 UparipaÓÓÈsapÈÄi  

abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnÈ kho MahÈpajÈpati 
GotamÊ BhagavantaÑ etadavoca “idaÑ me bhante navaÑ dussayugaÑ 
BhagavantaÑ uddissa sÈmaÑ kantaÑ sÈmaÑ vÈyitaÑ, taÑ me bhante 
BhagavÈ paÔiggaÓhÈtu anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti. EvaÑ vutte BhagavÈ 
MahÈpajÈpatiÑ GotamiÑ etadavoca “saÑghe Gotami dehi, saÑghe te dinne 
ahaÒceva p|jito bhavissÈmi saÑgho cÈ”ti. Dutiyampi kho MahÈpajÈpati 
GotamÊ BhagavantaÑ etadavoca “idaÑ me bhante navaÑ dussayugaÑ 
BhagavantaÑ uddissa sÈmaÑ kantaÑ sÈmaÑ vÈyitaÑ, taÑ me bhante 
BhagavÈ paÔiggaÓhÈtu anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti. Dutiyampi kho BhagavÈ 
MahÈpajÈpatiÑ GotamiÑ etadavoca “saÑghe Gotami dehi, saÑghe te dinne 
ahaÒceva p|jito bhavissÈmi saÑgho cÈ”ti. Tatiyampi kho MahÈpajÈpati 
GotamÊ BhagavantaÑ etadavoca “idaÑ me bhante navaÑ dussayugaÑ 
BhagavantaÑ uddissa sÈmaÑ kantaÑ sÈmaÑ vÈyitaÑ, taÑ me bhante 
BhagavÈ paÔiggaÓhÈtu anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti. Tatiyampi kho BhagavÈ 
MahÈpajÈpatiÑ GotamiÑ etadavoca “saÑghe Gotami dehi, saÑghe te dinne 
ahaÒceva p|jito bhavissÈmi saÑgho cÈ”ti.  
 
 377. EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca 
“paÔiggaÓhÈtu bhante BhagavÈ MahÈpajÈpatiyÈ GotamiyÈ navaÑ 
dussayugaÑ, bah|pakÈrÈ1 bhante MahÈpajÈpati GotamÊ Bhagavato 
mÈtucchÈ ÈpÈdikÈ posikÈ khÊrassa dÈyikÈ, BhagavantaÑ janettiyÈ 
kÈla~katÈya thaÒÒaÑ pÈyesi, BhagavÈpi bhante bah|pakÈro MahÈpajÈpatiyÈ 
GotamiyÈ, BhagavantaÑ bhante Ègamma MahÈpajÈpati GotamÊ BuddhaÑ 
saraÓaÑ gatÈ, dhammaÑ saraÓaÑ gatÈ, saÑghaÑ saraÓaÑ gatÈ. 
BhagavantaÑ bhante Ègamma MahÈpajÈpati GotamÊ pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ, 
adinnÈdÈnÈ paÔiviratÈ, kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔiviratÈ, musÈvÈdÈ paÔiviratÈ, 
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔiviratÈ. BhagavantaÑ bhante Ègamma 
MahÈpajÈpati GotamÊ Buddhe aveccappasÈdena samannÈgatÈ, dhamme 
aveccappasÈdena samannÈgatÈ, saÑghe aveccappasÈdena samannÈgatÈ, 
ariyakantehi sÊlehi samannÈgatÈ. BhagavantaÑ bhante Ègamma 
MahÈpajÈpati GotamÊ dukkhe nikka~khÈ, dukkhasamudaye nikka~khÈ, 
dukkhanirodhe nikka~khÈ, dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya nikka~khÈ. 
BhagavÈpi bhante bah|pakÈro MahÈpajÈpatiyÈ GotamiyÈ”ti. 
______________________________________________________________
 1. BahukÈrÈ (SyÈ, KaÑ) 
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 378. EvametaÑ Œnanda, yaÑ hÈnanda puggalo puggalaÑ Ègamma 
BuddhaÑ saraÓaÑ gato hoti, dhammaÑ saraÓaÑ gato hoti, saÑghaÑ 
saraÓaÑ gato hoti. ImassÈnanda puggalassa iminÈ puggalena na 
suppatikÈraÑ vadÈmi, yadidaÑ abhivÈdanapaccuÔÔhÈna-aÒjalikamma-
sÈmÊcikammacÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajja-
parikkhÈrÈnuppadÈnena. 

 YaÑ hÈnanda puggalo puggalaÑ Ègamma pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, 
adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ 
paÔivirato hoti, surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti. ImassÈnanda 
puggalassa iminÈ puggalena na suppatikÈraÑ vadÈmi, yadidaÑ 
abhivÈdanapaccuÔÔhÈna-aÒjalikammasÈmÊcikammacÊvarapiÓÉapÈta-
senÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnuppadÈnena. 

 YaÑ hÈnanda puggalo puggalaÑ Ègamma Buddhe aveccappasÈdena 
samannÈgato hoti. Dhamme. SaÑghe. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato hoti. 
ImassÈnanda puggalassa iminÈ puggalena na suppatikÈraÑ vadÈmi, yadidaÑ 
abhivÈdanapaccuÔÔhÈna-aÒjalikammasÈmÊcikammacÊvarapiÓÉapÈtasenÈsana-
gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnuppadÈnena.  

 YaÑ hÈnanda puggalo puggalaÑ Ègamma dukkhe nikka~kho hoti, 
dukkhasamudaye nikka~kho hoti, dukkhanirodhe nikka~kho hoti, 
dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya nikka~kho hoti. ImassÈnanda 
puggalassa iminÈ puggalena na suppatikÈraÑ vadÈmi, yadidaÑ abhivÈdana 
paccuÔÔhÈna aÒjalikamma sÈmÊcikamma cÊvarapiÓÉapÈta senÈsana 
gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnuppadÈnena. 
 
 379. Cuddasa kho panimÈnanda pÈÔipuggalikÈ dakkhiÓÈ. KatamÈ 
cuddasa, TathÈgate Arahante SammÈsambuddhe dÈnaÑ deti, ayaÑ paÔhamÈ 
pÈÔipuggalikÈ dakkhiÓÈ. Paccekasambuddhe1 dÈnaÑ deti, ayaÑ dutiyÈ 
pÈÔipuggalikÈ dakkhiÓÈ. TathÈgatasÈvake arahante dÈnaÑ deti, ayaÑ tatiyÈ 
pÈÔipuggalikÈ dakkhiÓÈ. Arahattaphalasacchi kiriyÈya paÔipanne dÈnaÑ deti, 
ayaÑ catutthÊ pÈÔipuggalikÈ dakkhiÓÈ. AnÈgÈmissa dÈnaÑ deti, ayaÑ 
paÒcamÊ pÈÔipuggalikÈ dakkhiÓÈ. AnÈgÈmiphalasacchikiriyÈya paÔipanne 
dÈnaÑ deti, ayaÑ chaÔÔhÊ pÈÔipuggalikÈ dakkhiÓÈ. SakadÈgÈmissa dÈnaÑ 
deti, ayaÑ sattamÊ  
______________________________________________________________ 
 1. Paccekabuddhe (SÊ, I) 
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pÈÔipuggalikÈ dakkhiÓÈ. SakadÈgÈmiphalasacchikiriyÈya paÔipanne dÈnaÑ 
deti, ayaÑ aÔÔhamÊ pÈÔipuggalikÈ dakkhiÓÈ. SotÈpanne dÈnaÑ deti, ayaÑ 
navamÊ pÈÔipuggalikÈ dakkhiÓÈ. SotÈpattiphalasacchikiriyÈya paÔipanne 
dÈnaÑ deti, ayaÑ dasamÊ pÈÔipuggalikÈ dakkhiÓÈ. BÈhirake kÈmesu vÊtarÈge 
dÈnaÑ deti, ayaÑ ekÈdasamÊ pÈÔipuggalikÈ dakkhiÓÈ. PuthujjanasÊlavante 
dÈnaÑ deti, ayaÑ dvÈdasamÊ pÈÔipuggalikÈ dakkhiÓÈ. PuthujjanadussÊle 
dÈnaÑ deti, ayaÑ terasamÊ pÈÔipuggalikÈ dakkhiÓÈ. TiracchÈnagate dÈnaÑ 
deti, ayaÑ cuddasamÊ pÈÔipuggalikÈ dakkhiÓÈti.  

 TatrÈnanda tiracchÈnagate dÈnaÑ datvÈ sataguÓÈ dakkhiÓÈ 
pÈÔika~khitabbÈ. PuthujjanadussÊle dÈnaÑ datvÈ sahassaguÓÈ dakkhiÓÈ 
pÈÔika~khitabbÈ. PuthujjanasÊlavante dÈnaÑ datvÈ satasahassaguÓÈ dakkhiÓÈ 
pÈÔika~khitabbÈ. BÈhirake kÈmesu vÊtarÈge dÈnaÑ datvÈ koÔisatasahassa-
guÓÈ dakkhiÓÈ pÈÔika~khitabbÈ. SotÈpattiphalasacchikiriyÈya paÔipanne 
dÈnaÑ datvÈ asa~kheyyÈ appameyyÈ dakkhiÓÈ pÈÔika~khitabbÈ. Ko pana 
vÈdo sotÈpanne, ko pana vÈdo sakadÈgÈmiphalasacchikiriyÈya paÔipanne, ko 
pana vÈdo sakadÈgÈmissa, ko pana vÈdo anÈgÈmiphalasacchikiriyÈya 
paÔipanne, ko pana vÈdo anÈgÈmissa, ko pana vÈdo 
arahattaphalasacchikiriyÈya paÔipanne, ko pana vÈdo arahante, ko pana vÈdo 
paccekasambuddhe, ko pana vÈdo TathÈgate Arahante SammÈsambuddhe. 
 
 380. Satta kho panimÈnanda saÑghagatÈ dakkhiÓÈ. KatamÈ satta, 
Buddhappamukhe ubhatosaÑghe dÈnaÑ deti, ayaÑ paÔhamÈ saÑghagatÈ 
dakkhiÓÈ. TathÈgate parinibbute ubhatosaÑghe dÈnaÑ deti, ayaÑ dutiyÈ 
saÑghagatÈ dakkhiÓÈ. BhikkhusaÑghe dÈnaÑ deti, ayaÑ tatiyÈ saÑghagatÈ 
dakkhiÓÈ. BhikkhunisaÑghe dÈnaÑ deti, ayaÑ catutthÊ saÑghagatÈ 
dakkhiÓÈ. EttakÈ me bhikkh| ca bhikkhuniyo ca saÑghato uddissathÈti 
dÈnaÑ deti, ayaÑ paÒcamÊ saÑghagatÈ dakkhiÓÈ. EttakÈ me bhikkh| 
saÑghato uddissathÈti dÈnaÑ deti, ayaÑ chaÔÔhÊ saÑghagatÈ dakkhiÓÈ. 
EttakÈ me bhikkhuniyo saÑghato uddissathÈti dÈnaÑ deti, ayaÑ sattamÊ 
saÑghagatÈ dakkhiÓÈ. 
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 Bhavissanti kho panÈnanda anÈgatamaddhÈnaÑ gotrabhuno 
kÈsÈvakaÓÔhÈ dussÊlÈ pÈpadhammÈ, tesu dussÊlesu saÑghaÑ uddissa dÈnaÑ 
dassanti, tadÈpÈhaÑ Œnanda saÑghagataÑ dakkhiÓaÑ asa~kheyyaÑ 
appameyyaÑ vadÈmi, na tvevÈhaÑ Œnanda kenaci pariyÈyena 
saÑghagatÈya dakkhiÓÈya pÈÔipuggalikaÑ dÈnaÑ mahapphalataraÑ vadÈmi.  
 
 381. Catasso kho imÈ Œnanda dakkhiÓÈ visuddhiyo. KatamÈ catasso, 
atthÈnanda dakkhiÓÈ dÈyakato visujjhati no paÔiggÈhakato, atthÈnanda 
dakkhiÓÈ paÔiggÈhakato visujjhati no dÈyakato, atthÈnanda dakkhiÓÈ neva 
dÈyakato visujjhati no paÔiggÈhakato, atthÈnanda dakkhiÓÈ dÈyakato ceva 
visujjhati paÔiggÈhakato ca.  

 KathaÒcÈnanda dakkhiÓÈ dÈyakato visujjhati no paÔiggÈhakato. 
IdhÈnanda dÈyako hoti sÊlavÈ kalyÈÓadhammo, paÔiggÈhakÈ honti dussÊlÈ 
pÈpadhammÈ. EvaÑ kho Œnanda dakkhiÓÈ dÈyakato visujjhati no 
paÔiggÈhakato.  

 KathaÒcÈnanda dakkhiÓÈ paÔiggÈhakato visujjhati no dÈyakato. 
IdhÈnanda dÈyako hoti dussÊlo pÈpadhammo, paÔiggÈhakÈ honti sÊlavanto1 
kalyÈÓadhammÈ. EvaÑ kho Œnanda dakkhiÓÈ paÔiggÈhakato visujjhati no 
dÈyakato. 

 KathaÒcÈnanda dakkhiÓÈ neva dÈyakato visujjhati no paÔiggÈhakato. 
IdhÈnanda dÈyako ca hoti dussÊlo pÈpadhammo, paÔiggÈhakÈ ca honti 
dussÊlÈ pÈpadhammÈ. EvaÑ kho Œnanda dakkhiÓÈ neva dÈyakato visujjhati 
no paÔiggÈhakato.  

 KathaÒcÈnanda dakkhiÓÈ dÈyakato ceva visujjhati paÔiggÈhakato ca. 
IdhÈnanda dÈyako ca hoti sÊlavÈ kalyÈÓadhammo, paÔiggÈhakÈ ca honti 
sÊlavanto kalyÈÓadhammÈ. EvaÑ kho Œnanda dakkhiÓÈ dÈyakato ceva 
visujjhati paÔiggÈhakato ca. ImÈ kho Œnanda catasso dakkhiÓÈ visuddhiyoti.  

 Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca 
SatthÈ– 
______________________________________________________________ 
 1. SÊlavantÈ (SÊ) 
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 382. “Yo sÊlavÈ dussÊlesu dadÈti dÈnaÑ,  
 Dhammena laddhaÑ1 supasannacitto. 
 AbhisaddahaÑ kammaphalaÑ uÄÈraÑ,  
 DÈ dakkhiÓÈ dÈyakato visujjhati. 

 Yo dussÊlo sÊlavantesu dadÈti dÈnaÑ,  
 Adhammena laddhaÑ appasannacitto. 
 AnabhisaddahaÑ kammaphalaÑ uÄÈraÑ,  
 SÈ dakkhiÓÈ paÔiggÈhakato visujjhati. 

 Yo dussÊlo dussÊlesu dadÈti dÈnaÑ,  
 Adhammena laddhaÑ appasannacitto. 
 AnabhisaddahaÑ kammaphalaÑ uÄÈraÑ,  
 Na taÑ dÈnaÑ vipulapphalanti br|mi2.  

 Yo sÊlavÈ sÊlavantesu dadÈti dÈnaÑ,  
 Dhammena laddhaÑ supasannacitto. 
 AbhisaddahaÑ kammaphalaÑ uÄÈraÑ,  
 TaÑ ve dÈnaÑ vipulapphalanti br|mi. 

 Yo vÊtarÈgo vÊtarÈgesu dadÈti dÈnaÑ,  
 Dhammena laddhaÑ supasannacitto.  
 AbhisaddahaÑ kammaphalaÑ uÄÈraÑ, 
 TaÑ ve dÈnaÑ ÈmisadÈnÈnamaggan”ti3. 
 

DakkhiÓÈvibha~gasuttaÑ niÔÔhitaÑ dvÈdasamaÑ. 
 

 
Vibha~gavaggo niÔÔhito catuttho  

 
TassuddÈnaÑ  

  BhaddekÈnandakaccÈna, Lomasaka~giyÈsubho. 
  MahÈkammasaÄÈyatanavibha~gÈ, Uddesa-araÓÈ DhÈtu SaccaÑ. 
 

DakkhiÓÈvibha~gasuttanti. 
______________________________________________________________ 
 1. LaddhÈ (SÊ, I) 2. SÈ dakkhiÓÈ nevubhato visujjhati (SÊ, I) 
 3. TaÑ ve dÈnaÑ vipulanti br|mi (SÊ)

 



  
  

5. SaÄÈyatanavagga 
 

1. AnÈthapiÓÉikovÈdasutta 

 383. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena AnÈthapiÓÉiko 
gahapati ÈbÈdhiko hoti dukkhito bÈÄhagilÈno. Atha kho AnÈthapiÓÉiko 
gahapati aÒÒataraÑ purisaÑ Èmantesi “ehi tvaÑ ambho purisa yena 
BhagavÈ tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ mama vacanena Bhagavato pÈde 
sirasÈ vandÈhi1 ‘AnÈthapiÓÉiko bhante gahapati ÈbÈdhiko dukkhito 
bÈÄhagilÈno, so Bhagavato pÈde sirasÈ vandatÊ’ti. Yena cÈyasmÈ SÈriputto 
tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ mama vacanena Èyasmato SÈriputtassa pÈde 
sirasÈ vandÈhi1 ‘AnÈthapiÓÉiko bhante gahapati ÈbÈdhiko dukkhito 
bÈÄhagilÈno, so Èyasmato SÈriputtassa pÈde sirasÈ vandatÊ’ti. EvaÒca vadehi 
‘sÈdhu kira bhante ÈyasmÈ SÈriputto yena AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa 
nivesanaÑ tenupasa~kamatu anukampaÑ upÈdÈyÈ’ti”. 

 “EvaÑ bhante”ti kho so puriso AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa paÔissutvÈ 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho so puriso BhagavantaÑ 
etadavoca “anÈthapiÓÉiko bhante gahapati ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhagilÈno, 
so Bhagavato pÈde sirasÈ vandatÊ”ti. Yena cÈyasmÈ SÈriputto 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho so puriso ÈyasmantaÑ 
SÈriputtaÑ etadavoca “anÈthapiÓÉiko bhante gahapati ÈbÈdhiko dukkhito 
bÈÄhagilÈno, so Èyasmato SÈriputtassa pÈde sirasÈ vandati, evaÒca vadeti 
‘sÈdhu kira bhante ÈyasmÈ SÈriputto yena AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa 
nivesanaÑ tenupasa~kamatu  
______________________________________________________________ 
 1. VandÈhi evaÒca vadehi (sabbattha) aÒÒasuttesu pana natthi. 
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anukampaÑ upÈdÈyÈ’ti”. AdhivÈsesi kho ÈyasmÈ SÈriputto tuÓhÊbhÈvena. 
 
 384. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya ÈyasmatÈ 
Œnandena pacchÈsamaÓena yena AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa nivesanaÑ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja kho ÈyasmÈ 
SÈriputto AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ etadavoca “kacci te gahapati 
khamanÊyaÑ, kacci yÈpanÊyaÑ, kacci te dukkhÈ vedanÈ paÔikkamanti no 
abhikkamanti, paÔikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no abhikkamo”ti. 

 Na me bhante SÈriputta khamanÊyaÑ, na yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me dukkhÈ 
vedanÈ abhikkamanti no paÔikkamanti, abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no 
paÔikkamo. SeyyathÈpi bhante SÈriputta balavÈ puriso tiÓhena sikharena 
muddhani1 abhimattheyya2. Evameva kho me bhante SÈriputta adhimattÈ 
vÈtÈ muddhani1 |hananti3. Na me bhante SÈriputta khamanÊyaÑ, na 
yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me dukkhÈ vedanÈ abhikkamanti no paÔikkamanti, 
abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no paÔikkamo. SeyyathÈpi bhante SÈriputta 
balavÈ puriso daÄhena varattakhaÓÉena sÊse sÊsaveÔhaÑ dadeyya. Evameva 
kho me bhante SÈriputta adhimattÈ sÊse sÊsavedanÈ4. Na me bhante SÈriputta 
khamanÊyaÑ, na yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me dukkhÈ vedanÈ abhikkamanti no 
paÔikkamanti, abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no paÔikkamo. SeyyathÈpi bhante 
SÈriputta dakkho goghÈtako vÈ goghÈtakantevÈsÊ vÈ tiÓhena govikantanena 
kucchiÑ parikanteyya. Evameva kho me bhante SÈriputta adhimattÈ vÈtÈ 
kucchiÑ parikantanti. Na me bhante SÈriputta khamanÊyaÑ, na yÈpanÊyaÑ, 
bÈÄhÈ me dukkhÈ vedanÈ abhikkamanti no paÔikkamanti, abhikkamosÈnaÑ 
paÒÒÈyati no paÔikkamo. SeyyathÈpi bhante SÈriputta dve balavanto purisÈ 
dubbalataraÑ purisaÑ nÈnÈbÈhÈsu gahetvÈ a~gÈrakÈsuyÈ santÈpeyyuÑ 
samparitÈpeyyuÑ. Evameva kho me bhante SÈriputta adhimatto kÈyasmiÑ 
ÉÈho. Na me bhante SÈriputta khamanÊyaÑ, na yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me dukkhÈ 
______________________________________________________________ 
 1. MuddhÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. Abhimantheyya (SÊ, I) 
 3. Ohananti (SyÈ, KaÑ) 4. AdhimattÈ vÈtÈ sÊsaÑ parikantanti (SÊ, SyÈ, KaÑ)
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vedanÈ abhikkamanti no paÔikkamanti, abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no 
paÔikkamoti. 
 
 385. TasmÈtiha te gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ “na cakkhuÑ 
upÈdiyissÈmi, na ca me cakkhunissitaÑ viÒÒÈÓaÑ bhavissatÊ”ti. EvaÑ hi te 
gahapati sikkhitabbaÑ. 

 TasmÈtiha te gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ “na sotaÑ upÈdiyissÈmi, na 
ca me sotanissitaÑ viÒÒÈÓaÑ bhavissatÊ”ti, evaÑ hi te gahapati 
sikkhitabbaÑ. TasmÈtiha te gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ “na ghÈnaÑ 
upÈdiyissÈmi, na ca me ghÈnanissitaÑ viÒÒÈÓaÑ bhavissatÊ”ti, evaÑ hi te 
gahapati sikkhitabbaÑ. TasmÈtiha te gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ “na 
jivhaÑ upÈdiyissÈmi, na ca me jivhÈnissitaÑ viÒÒÈÓaÑ bhavissatÊ”ti, evaÑ 
hi te gahapati sikkhitabbaÑ. TasmÈtiha te gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ “na 
kÈyaÑ upÈdiyissÈmi, na ca me kÈyanissitaÑ viÒÒÈÓaÑ bhavissatÊ”ti, evaÑ 
hi te gahapati sikkhitabbaÑ. TasmÈtiha te gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ “na 
manaÑ upÈdiyissÈmi, na ca me manonissitaÑ viÒÒÈÓaÑ bhavissatÊ”ti, evaÑ 
hi te gahapati sikkhitabbaÑ. (1) 

 TasmÈtiha te gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ “na r|paÑ upÈdiyissÈmi, na 
ca me r|panissitaÑ viÒÒÈÓaÑ bhavissatÊ”ti. EvaÑ hi te gahapati 
sikkhitabbaÑ. TasmÈtiha te gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ “na saddaÑ 
upÈdiyissÈmi -pa- na gandhaÑ upÈdiyissÈmi. Na rasaÑ upÈdiyissÈmi. Na 
phoÔÔhabbaÑ upÈdiyissÈmi. Na dhammaÑ upÈdiyissÈmi, na ca me dhamma-
nissitaÑ viÒÒÈÓaÑ bhavissatÊ”ti. EvaÑ hi te gahapati sikkhitabbaÑ. (2)  

 TasmÈtiha te gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ “na cakkhuviÒÒÈÓaÑ 
upÈdiyissÈmi, na ca me cakkhuviÒÒÈÓanissitaÑ viÒÒÈÓaÑ bhavissatÊ”ti, 
evaÑ hi te gahapati sikkhitabbaÑ. TasmÈtiha te gahapati evaÑ 
sikkhitabbaÑ “na sotaviÒÒÈÓaÑ upÈdiyissÈmi. Na ghÈnaviÒÒÈÓaÑ 
upÈdiyissÈmi. Na jivhÈviÒÒÈÓaÑ upÈdiyissÈmi. Na kÈyaviÒÒÈÓaÑ 
upÈdiyissÈmi. Na manoviÒÒÈÓaÑ upÈdiyissÈmi, na ca me 
manoviÒÒÈÓanissitaÑ viÒÒÈÓaÑ bhavissatÊ”ti, evaÑ hi te gahapati 
sikkhitabbaÑ. (3) 
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 TasmÈtiha te gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ “na cakkhusamphassaÑ 
upÈdiyissÈmi, na ca me cakkhusamphassanissitaÑ viÒÒÈÓaÑ bhavissatÊ”ti, 
evaÑ hi te gahapati sikkhitabbaÑ. TasmÈtiha te gahapati evaÑ 
sikkhitabbaÑ “na sotasamphassaÑ upÈdiyissÈmi. Na ghÈnasamphassaÑ 
upÈdiyissÈmi. Na jivhÈsamphassaÑ upÈdiyissÈmi. Na kÈyasamphassa 
upÈdiyissÈmi. Na manosamphassaÑ upÈdiyissÈmi, na ca me 
manosamphassanissitaÑ viÒÒÈÓaÑ bhavissatÊ”ti, evaÑ hi te gahapati 
sikkhitabbaÑ.(4)  

 TasmÈtiha te gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ “na cakkhusamphassajaÑ 
vedanaÑ upÈdiyissÈmi, na ca me cakkhusamphassajÈvedanÈnissitaÑ 
viÒÒÈÓaÑ bhavissatÊ”ti, EvaÑ hi te gahapati sikkhitabbaÑ. TasmÈtiha te 
gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ “na sotasamphassajaÑ vedanaÑ upÈdiyissÈmi. 
Na ghÈnasamphassajaÑ vedanaÑ upÈdiyissÈmi. Na jivhÈsamphassajaÑ 
vedanaÑ upÈdiyissÈmi. Na kÈyasamphassajaÑ vedanaÑ upÈdiyissÈmi. Na 
manosamphasamphassajaÑ vedanaÑ upÈdiyissÈmi, na ca me 
manosamphassajÈvedanÈnissitaÑ viÒÒÈÓaÑ bhavissatÊ”ti, evaÑ hi te 
gahapati sikkhitabbaÑ. (5) 
 
 386. TasmÈtiha te gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ “na pathavÊdhÈtuÑ 
upÈdiyissÈmi, na ca me pathavÊdhÈtunissitaÑ viÒÒÈÓaÑ bhavissatÊ”ti, evaÑ 
hi te gahapati sikkhitabbaÑ. TasmÈtiha te gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ “na 
ÈpodhÈtuÑ upÈdiyissÈmi. Na te jodhÈtuÑ upÈdiyissÈmi. Na vÈyodhÈtuÑ 
upÈdiyissÈmi. Na ÈkÈsadhÈtuÑ upÈdiyissÈmi. Na viÒÒÈÓadhÈtuÑ 
upÈdiyissÈmi, na ca me viÒÒÈÓadhÈtunissitaÑ viÒÒÈÓaÑ bhavissatÊ”ti, evaÑ 
hi te gahapati sikkhitabbaÑ. (6)  

 TasmÈtiha te gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ “na r|paÑ upÈdiyissÈmi, na 
ca me r|panissitaÑ viÒÒÈÓaÑ bhavissatÊ”ti, evaÑ hi te gahapati 
sikkhitabbaÑ. TasmÈtiha te gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ “na vedanaÑ 
upÈdiyissÈmi. Na saÒÒaÑ upÈdiyissÈmi. Na sa~khÈre upÈdiyissÈmi. Na 
viÒÒÈÓaÑ upÈdiyissÈmi, na ca me viÒÒÈÓanissitaÑ viÒÒÈÓaÑ bhavissatÊ”ti, 
evaÑ hi te gahapati sikkhitabbaÑ. (7)   

 TasmÈtiha te gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ “na ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
upÈdiyissÈmi, na ca me ÈkÈsÈnaÒcÈyatananissitaÑ viÒÒÈÓaÑ 
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bhavissatÊ”ti, evaÑ hi te gahapati sikkhitabbaÑ. TasmÈtiha te gahapati evaÑ 
sikkhitabbaÑ “na viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upÈdiyissÈmi. Na ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
upÈdiyissÈmi. Na nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upÈdiyissÈmi, na ca me 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatananissitaÑ viÒÒÈÓaÑ bhavissatÊ”ti, evaÑ hi te 
gahapati sikkhitabbaÑ. (8) 

 TasmÈtiha te gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ “na idha lokaÑ upÈdiyissÈmi, 
na ca me idha lokanissitaÑ viÒÒÈÓaÑ bhavissatÊ”ti, evaÑ hi te gahapati 
sikkhitabbaÑ. TasmÈtiha te gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ “na paralokaÑ 
upÈdiyissÈmi, na ca me paralokanissitaÑ viÒÒÈÓaÑ bhavissatÊ”ti, evaÑ hi te 
gahapati sikkhitabbaÑ. TasmÈtiha te gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ “yampi 
me diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anupariyesitaÑ 
anucaritaÑ manasÈ, tampi na upÈdiyissÈmi, na ca me taÑnissitaÑ viÒÒÈÓaÑ 
bhavissatÊ”ti, evaÑ hi te gahapati sikkhitabbanti. (9)  
 
 387. EvaÑ vutte AnÈthapiÓÉiko gahapati parodi, ass|ni pavattesi. Atha 
kho ÈyasmÈ Œnando AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ etadavoca “olÊyasi kho 
tvaÑ gahapati, saÑsÊdasi kho tvaÑ gahapatÊ”ti. NÈhaÑ bhante Œnanda 
olÊyÈmi napi saÑsÊdÈmi, api ca me dÊgharattaÑ SatthÈ payirupÈsito, 
manobhÈvanÊyÈ ca bhikkh|, na ca me evar|pÊ dhammÊ kathÈ sutapubbÈti. 
Na kho gahapati gihÊnaÑ odÈtavasanÈnaÑ evar|pÊ dhammÊ kathÈ paÔibhÈti, 
pabbajitÈnaÑ kho gahapati evar|pÊ dhammÊ kathÈ paÔibhÈtÊti. Tena hi bhante 
SÈriputta gihÊnampi odÈtavasanÈnaÑ evar|pÊ dhammÊ kathÈ paÔibhÈtu, santi 
hi bhante kulaputtÈ apparajakkhajÈtikÈ, assavanatÈ dhammassa parihÈyanti, 
bhavissanti dhammassa aÒÒÈtÈroti. 

 Atha kho ÈyasmÈ ca SÈriputto ÈyasmÈ ca Œnando AnÈthapiÓÉikaÑ 
gahapatiÑ iminÈ ovÈdena ovaditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑsu. Atha kho 
AnÈthapiÓÉiko gahapati acirapakkante Èyasmante ca SÈriputte Èyasmante ca 
Œnande kÈlamakÈsi, tusitaÑ kÈyaÑ upapajji. Atha kho AnÈthapiÓÉiko 
devaputto abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓo kevalakappaÑ JetavanaÑ 
obhÈsetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, 
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ekamantaÑ Ôhito kho AnÈthapiÓÉiko devaputto BhagavantaÑ gÈthÈhi 
ajjhabhÈsi– 

   “IdaÑ hi taÑ JetavanaÑ, isisaÑghanisevitaÑ. 
   ŒvutthaÑ dhammarÈjena, pÊtisaÒjananaÑ mama. 

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

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

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

 Idamavoca AnÈthapiÓÉiko devaputto. SamanuÒÒo SatthÈ ahosi. Atha 
kho AnÈthapiÓÉiko devaputto “samanuÒÒo me SatthÈ”ti BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ tatthevantaradhÈyi. 
 
 388. Atha kho BhagavÈ tassÈ rattiyÈ accayena bhikkh| Èmantesi–imaÑ 
bhikkhave rattiÑ aÒÒataro devaputto abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓo 
kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yenÈhaÑ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho 
so devaputto maÑ gÈthÈhi ajjhabhÈsi– 

   “IdaÑ hi taÑ JetavanaÑ, isisaÑghanisevitaÑ. 
   ŒvutthaÑ dhammarÈjena, pÊtisaÒjananaÑ mama. 

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

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

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

 Idamavoca bhikkhave so devaputto “samanuÒÒo me SatthÈ”ti maÑ 
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ tatthevantaradhÈyÊti.
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 EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “so hi n|na so 
bhante AnÈthapiÓÉiko devaputto bhavissati, AnÈthapiÓÉiko bhante gahapati 
Èyasmante SÈriputte abhippasanno ahosÊ”ti. SÈdhu sÈdhu Œnanda, 
yÈvatakaÑ kho Œnanda takkÈya pattabbaÑ, anuppattaÑ taÑ tayÈ, 
AnÈthapiÓÉiko so Œnanda devaputtoti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ Œnando Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 
   AnÈthapiÓÉikovÈdasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÔhamaÑ.  

_____ 

 
2. ChannovÈdasutta 

 389. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane kalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ ca SÈriputto 
ÈyasmÈ ca MahÈcundo ÈyasmÈ ca Channo Gijjhak|Ôe pabbate viharanti. 
Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Channo ÈbÈdhiko hoti dukkhito 
bÈÄhagilÈno. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ 
vuÔÔhito yenÈyasmÈ MahÈcundo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
MahÈcundaÑ etadavoca “ÈyÈmÈvuso Cunda yenÈyasmÈ Channo 
tenupasa~kamissÈma gilÈnapucchakÈ”ti. “EvamÈvuso”ti kho ÈyasmÈ 
MahÈcundo Èyasmato SÈriputtassa paccassosi. 

 Atha kho ÈyasmÈ ca SÈriputto ÈyasmÈ ca MahÈcundo yenÈyasmÈ 
Channo tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Channena saddhiÑ 
sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ ChannaÑ 
etadavoca “kacci te Èvuso Channa khamanÊyaÑ, kacci yÈpanÊyaÑ, kacci te 
dukkhÈ vedanÈ paÔikkamanti no abhikkamanti, paÔikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati 
no abhikkamo”ti. 

 Na me Èvuso SÈriputta khamanÊyaÑ, na yÈpanÊyaÑ, baÄhÈ me dukkhÈ 
vedanÈ abhikkamanti no paÔikkamanti, abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no 
paÔikkamo. SeyyathÈpi Èvuso SÈriputta balavÈ 
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puriso tiÓhena sikharena muddhani abhimattheyya. Evameva kho me Èvuso 
SÈriputta adhimattÈ vÈtÈ muddhani |hananti. Na me Èvuso SÈriputta 
khamanÊyaÑ, na yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me dukkhÈ vedanÈ abhikkamanti no 
paÔikkamanti, abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no paÔikkamo. SeyyathÈpi Èvuso 
SÈriputta balavÈ puriso daÄhena varattakkhaÓÉena sÊse sÊsaveÔhaÑ dadeyya. 
Evameva kho me Èvuso SÈriputta adhimattÈ sÊse sÊsavedanÈ. Na me Èvuso 
SÈriputta khamanÊyaÑ, na yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me dukkhÈ vedanÈ 
abhikkamanti no paÔikkamanti abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no paÔikkamo. 
SeyyathÈpi Èvuso SÈriputta dakkho goghÈtako vÈ goghÈtakantevÈsÊ vÈ 
tiÓhena govikantanena kucchiÑ parikanteyya. Evameva kho me Èvuso 
SÈriputta adhimattÈ vÈtÈ kucchiÑ parikantanti. Na me Èvuso SÈriputta 
khamanÊyaÑ, na yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me dukkhÈ vedanÈ abhikkamanti no 
paÔikkamanti, abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no paÔikkamo. SeyyathÈpi Èvuso 
SÈriputta dve balavanto purisÈ dubbalataraÑ purisaÑ nÈnÈbÈhÈsu gahetvÈ 
a~gÈrakÈsuyÈ santÈpeyyuÑ samparitÈpeyyuÑ. Evameva kho me Èvuso 
SÈriputta adhimatto kÈyasmiÑ ÉÈho. Na me Èvuso SÈriputta khamanÊyaÑ, 
na yÈpanÊyaÑ, bÈÄÈ me dukkhÈ vedanÈ abhikkamanti no paÔikkamanti, 
abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no paÔikkamo. SatthaÑ Èvuso SÈriputta 
ÈharissÈmi, nÈvaka~khÈmi jÊvitanti. 
 
 390. MÈyasmÈ Channo satthaÑ Èharesi, yÈpetÈyasmÈ Channo, 
yÈpentaÑ mayaÑ ÈyasmantaÑ ChannaÑ icchÈma. Sace Èyasmato 
Channassa natthi sappÈyÈni bhojanÈni, ahaÑ Èyasmato Channassa sappÈyÈni 
bhojanÈni pariyesissÈmi. Sace Èyasmato Channassa natthi sappÈyÈni 
bhesajjÈni, ahaÑ Èyasmato Channassa sappÈyÈni bhesajjÈni pariyesissÈmi. 
Sace Èyasmato Channassa natthi patir|pÈ upaÔÔhÈkÈ, ahaÑ ÈyasmantaÑ 
ChannaÑ upaÔÔhahissÈmi. MÈyasmÈ Channo satthaÑ Èharesi, yÈpetÈyasmÈ 
Channo, yÈpentaÑ mayaÑ ÈyasmantaÑ ChannaÑ icchÈmÈti. 

 Napi me Èvuso SÈriputta natthi sappÈyÈni bhojanÈni, napi me natthi 
sappÈyÈni bhesajjÈni, napi me natthi patir|pÈ upaÔÔhÈkÈ. Api cÈvuso 
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SÈriputta pariciÓÓo me SatthÈ dÊgharattaÑ manÈpeneva no amanÈpena. EtaÑ 
hi Èvuso SÈriputta sÈvakassa patir|paÑ, yaÑ SatthÈraÑ paricareyya 
manÈpeneva no amanÈpena. AnupavajjaÑ Channo bhikkhu satthaÑ 
ÈharissatÊti evametaÑ1 Èvuso SÈriputta dhÈrehÊti. PuccheyyÈma mayaÑ 
ÈyasmantaÑ ChannaÑ kiÒcideva desaÑ, sace ÈyasmÈ Channo okÈsaÑ karoti 
paÒhassa veyyÈkaraÓÈyÈti. PucchÈvuso SÈriputta sutvÈ vedissÈmÊti. 
 
 391. CakkhuÑ Èvuso Channa cakkhu viÒÒÈÓaÑ cakkhu 
viÒÒÈÓaviÒÒÈtabbe dhamme “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti 
samanupassasi? SotaÑ Èvuso Channa sotaviÒÒÈÓaÑ -pa-. GhÈnaÑ Èvuso 
Channa ghÈnaviÒÒÈÓaÑ. JivhaÑ Èvuso Channa jivhÈviÒÒÈÓaÑ. KÈyaÑ 
Èvuso Channa kÈyaviÒÒÈÓaÑ. ManaÑ Èvuso Channa manoviÒÒÈÓaÑ 
manoviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbe dhamme “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti 
samanupassasÊti?  

 CakkhuÑ Èvuso SÈriputta cakkhuviÒÒÈÓaÑ cakkhuviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbe 
dhamme “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti samanupassÈmi. 
SotaÑ Èvuso SÈriputta -pa-. GhÈnaÑ Èvuso SÈriputta. JivhaÑ Èvuso 
SÈriputta. KÈyaÑ Èvuso SÈriputta. ManaÑ Èvuso SÈriputta manoviÒÒÈÓaÑ 
manoviÒÒÈÓaÑviÒÒÈtabbe dhamme “netaÑ mama, neso hamasmi, na meso 
attÈ”ti samanupassÈmÊti.  
 
 392. CakkhusmiÑ Èvuso Channa cakkhuviÒÒÈÓe 
cakkhuviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbesu dhammesu kiÑ disvÈ kiÑ abhiÒÒÈya cakkhuÑ 
cakkhuviÒÒÈÓaÑ cakkhuviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbe dhamme “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti samanupassasi? SotasmiÑ Èvuso Channa 
sotaviÒÒÈÓe. GhÈnasmiÑ Èvuso Channa ghÈnaviÒÒÈÓe. JivhÈya Èvuso 
Channa jivhÈviÒÒÈÓe. KÈyasmiÑ Èvuso Channa kÈyaviÒÒÈÓe. ManasmiÑ 
Èvuso Channa manoviÒÒÈÓe manoviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbesu dhammesu kiÑ 
disvÈ kiÑ abhiÒÒÈya manaÑ manoviÒÒÈÓaÑ manoviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbe 
dhamme “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti samanupassasÊti? 
______________________________________________________________ 
 1. Evameva kho tvaÑ (Ka) 
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 CakkhusmiÑ Èvuso SÈriputta cakkhuviÒÒÈÓe 
cakkhuviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbesu dhammesu nirodhaÑ disvÈ nirodhaÑ abhiÒÒÈya 
cakkhuÑ cakkhuviÒÒÈÓaÑ cakkhuviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbe dhamme “netaÑ 
mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti samanupassÈmi. SotasmiÑ Èvuso 
SÈriputta sotaviÒÒÈÓe. GhÈnasmiÑ Èvuso SÈriputta ghÈnaviÒÒÈÓe. JivhÈya 
Èvuso SÈriputta jivhÈviÒÒÈÓe. KÈyasmiÑ Èvuso SÈriputta kÈyaviÒÒÈÓe. 
ManasmiÑ Èvuso SÈriputta manoviÒÒÈÓe manoviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbesu 
dhammesu nirodhaÑ disvÈ nirodhaÑ abhiÒÒÈya manaÑ manoviÒÒÈÓaÑ 
manoviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbe dhamme “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso 
attÈ”ti samanupassÈmÊti.  
 
 393. EvaÑ vutte ÈyasmÈ MahÈcundo ÈyasmantaÑ ChannaÑ etadavoca 
“tasmÈtiha Èvuso Channa idampi tassa Bhagavato sÈsanaÑ1 niccakappaÑ 
manasi kÈtabbaÑ ‘nissitassa calitaÑ, anissitassa calitaÑ natthi, calite asati 
passaddhi, passaddhiyÈ sati nati na hoti, natiyÈ asati Ègatigati na hoti, 
ÈgatigatiyÈ asati cut|papÈto na hoti, cut|papÈte asati nevidha na huraÑ na 
ubhayamantarena, esevanto dukkhassÈ’ti”. Atha kho ÈyasmÈ ca SÈriputto 
ÈyasmÈ ca MahÈcundo ÈyasmantaÑ ChannaÑ iminÈ ovÈdena ovaditvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑsu.  
 
 394. Atha kho ÈyasmÈ Channo acirapakkante Èyasmante ca SÈriputte 
Èyasmante ca MahÈcunde satthaÑ Èharesi. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ 
etadavoca “ÈyasmatÈ bhante Channena satthaÑ ÈharitaÑ, tassa kÈ gati, ko 
abhisamparÈyo”ti. Nanu te SÈriputta Channena bhikkhunÈ sammukhÈyeva 
anupavajjatÈ byÈkatÈti. Atthi bhante PubbajiraÑ2 nÈma VajjigÈmo, 
tatthÈyasmato Channassa mittakulÈni suhajjakulÈni upavajjakulÈnÊti. Honti3 
hete SÈriputta Channassa bhikkhuno mittakulÈni suhajjakulÈni 
upavajjakulÈni, nÈhaÑ SÈriputta 
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ettÈvatÈ sa-upavajjoti vadÈmi. Yo kho SÈriputta imaÒca kÈyaÑ nikkhipati, 
aÒÒaÒca kÈyaÑ upÈdiyati, tamahaÑ sa-upavajjoti vadÈmi, taÑ Channassa 
bhikkhuno natthi, anupavajjo Channo bhikkhu satthaÑ ÈharesÊti evametaÑ 
SÈriputta dhÈrehÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ SÈriputto Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 

ChannovÈdasuttaÑ niÔÔhitaÑ dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. PuÓÓovÈdasutta  

 395. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ PuÓÓo 
sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ PuÓÓo BhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu maÑ bhante 
BhagavÈ saÑkhittena ovÈdena ovadatu, yamahaÑ Bhagavato dhammaÑ 
sutvÈ eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto vihareyyan”ti. Tena hi 
PuÓÓa suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho 
ÈyasmÈ PuÓÓo Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca– 

 Santi kho PuÓÓa cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÑ ce bhikkhu abhinandati abhivadati ajjhosÈya 
tiÔÔhati. Tassa taÑ abhinandato abhivadato ajjhosÈya tiÔÔhato uppajjati 
nandÊ1, nandÊsamudayÈ dukkhasamudayo PuÓÓÈti vadÈmi. 

 Santi kho PuÓÓa sotaviÒÒeyyÈ saddÈ. GhÈnaviÒÒeyyÈ gandhÈ. 
JivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ. KÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ. ManoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ 
kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÑ ce bhikkhu 
abhinandati abhivadati ajjhosÈya tiÔÔhati. Tassa taÑ abhinandato abhivadato 
ajjhosÈya tiÔÔhato uppajjati nandÊ, nandÊsamudayÈ dukkhasamudayo PuÓÓÈti 
vadÈmi. 
______________________________________________________________ 
 1. Nandi (SyÈ, KaÑ) 
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 Santi ca kho PuÓÓa cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÑ ce bhikkhu nÈbhinandati nÈbhivadati 
nÈjjhosÈya tiÔÔhati. Tassa taÑ anabhinandato anabhivadato anajjhosÈya 
tiÔÔhato nandÊ nirujjhati, nandÊnirodhÈ dukkhanirodho PuÓÓÈti vadÈmi. 

 Santi ca kho PuÓÓa sotaviÒÒeyyÈ saddÈ. GhÈnaviÒÒeyyÈ gandhÈ. 
JivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ. KÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ. ManoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ 
kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÑ ce bhikkhu 
nÈbhinandati nÈbhivadati nÈjjhosÈya tiÔÔhati. Tassa taÑ anabhinandato 
anabhivadato anajjhosÈya tiÔÔhato nandÊ nirujjhati, nandÊnirodhÈ 
dukkhanirodho PuÓÓÈti vadÈmi.  

 IminÈ ca tvaÑ PuÓÓa mayÈ saÑkhittena ovÈdena ovadito katarasmiÑ 
janapade viharissasÊti. IminÈhaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena ovÈdena 
ovadito atthi SunÈparanto nÈma janapado, tatthÈhaÑ viharissÈmÊti. 
 
 396. CaÓÉÈ kho PuÓÓa SunÈparantakÈ manussÈ, pharusÈ kho PuÓÓa 
SunÈparantakÈ manussÈ. Sace taÑ PuÓÓa SunÈparantakÈ manussÈ 
akkosissanti paribhÈsissanti, tattha te PuÓÓa kinti bhavissatÊti. Sace maÑ 
bhante SunÈparantakÈ manussÈ akkosissanti paribhÈsissanti, tattha me evaÑ 
bhavissati “bhaddakÈ1 vatime SunÈparantakÈ manussÈ, subhaddakÈ vatime 
SunÈparantakÈ manussÈ, yaÑ me nayime pÈÓinÈ pahÈraÑ dentÊ”ti, 
evamettha2 BhagavÈ bhavissati, evamettha sugata bhavissatÊti. 

 Sace pana te PuÓÓa SunÈparantakÈ manussÈ pÈÓinÈ pahÈraÑ dassanti, 
tattha pana te PuÓÓa kinti bhavissatÊti. Sace me bhante SunÈparantakÈ 
manussÈ, pÈÓinÈ pahÈraÑ dassanti, tattha me evaÑ bhavissati “bhaddakÈ 
vatime SunÈparantakÈ manussÈ, subhaddakÈ vatime SunÈparantakÈ manussÈ. 
YaÑ me nayime leÉÉunÈ pahÈraÑ dentÊ”ti, evamettha BhagavÈ bhavissati, 
evamettha sugata bhavissatÊti. 

 Sace pana te PuÓÓa SunÈparantakÈ manussÈ leÉÉunÈ pahÈraÑ dassanti, 
tattha pana te PuÓÓa kinti bhavissatÊti. Sace me bhante SunÈparantakÈ  
______________________________________________________________ 
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manussÈ leÉÉunÈ pahÈraÑ dassanti, tattha me evaÑ bhavissati “bhaddakÈ 
vatime SunÈparantakÈ manussÈ, subhaddakÈ vatime SunÈparantakÈ manussÈ, 
yaÑ me nayime daÓÉena pahÈraÑ dentÊ”ti, evamettha BhagavÈ bhavissati, 
evamettha sugata bhavissatÊti.  

 Sace pana te PuÓÓa SunÈparantakÈ manussÈ saÓÉena pahÈraÑ dassanti, 
tattha pana te PuÓÓa kinti bhavissatÊti. Sace me bhante SunÈparantakÈ 
manussÈ daÓÉena pahÈraÑ dassanti, tattha me evaÑ bhavissati “bhaddakÈ 
vatime SunÈparantakÈ manussÈ, subhaddakÈ vatime SunÈparantakÈ manussÈ, 
yaÑ me nayime satthena pahÈraÑ dentÊ”ti, evamettha BhagavÈ bhavissati, 
evamettha sugata bhavissatÊti. 

 Sace pana te PuÓÓa SunÈparantakÈ manussÈ satthena pahÈraÑ dassanti, 
tattha pana te PuÓÓa kinti bhavissatÊti. Sace me bhante SunÈparantakÈ 
manussÈ satthena pahÈraÑ dassanti, tattha me evaÑ bhavissati “bhaddakÈ 
vatime SunÈparantakÈ manussÈ, subhaddakÈ vatime SunÈparantakÈ manussÈ, 
yaÑ maÑ1 nayime tiÓhena satthena jÊvitÈ voropenti”ti, evamettha BhagavÈ 
bhavissati, evamettha sugata bhavissatÊti. 

 Sace pana taÑ PuÓÓa SunÈparantakÈ manussÈ tiÓhena satthena jÊvitÈ 
voropessanti, tattha pana te PuÓÓa kinti bhavissatÊti. Sace maÑ bhante 
SunÈparantakÈ manussÈ tiÓhena satthena jÊvitÈ voropessanti, tattha me evaÑ 
bhavissati “santi kho Bhagavato sÈvakÈ kÈye ca jÊvite ca aÉÉÊyamÈnÈ 
harÈyamÈnÈ jigucchamÈnÈ satthahÈrakaÑ pariyesanti, taÑ me idaÑ 
apariyiÔÔhaÑyeva satthahÈrakaÑ laddhan”ti, evamettha BhagavÈ bhavissati, 
evamettha sugata bhavissatÊti. SÈdhu sÈdhu PuÓÓa, sakkhissasi kho tvaÑ 
PuÓÓa iminÈ dam|pasamena samannÈgato SunÈparantasmiÑ janapade 
viharituÑ, yassadÈni tvaÑ PuÓÓa kÈlaÑ maÒÒasÊti. 
 
 397. Atha kho ÈyasmÈ PuÓÓo Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ 
anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
senÈsanaÑ saÑsÈmetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena SunÈparanto janapado  
______________________________________________________________ 
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tena cÈrikaÑ pakkÈmi. Anupabbena cÈrikaÑ caramÈno yena SunÈparanto 
janapado tadavasari. Tatra sudaÑ ÈyasmÈ PuÓÓo SunÈparantasmiÑ janapade 
viharati. Atha kho ÈyasmÈ PuÓÓo tenevantaravassena paÒcamattÈni 
upÈsakasatÈni paÔivedesi1, tenevantaravassena paÒcamattÈni upÈsikasatÈni 
paÔivedesi, tenevantaravassena tisso vijjÈ sacchÈkÈsi. Atha kho ÈyasmÈ 
PuÓÓo aparena samayena parinibbÈyi. 

 Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ 
nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ “yo so bhante PuÓÓo 
nÈma kulaputto BhagavatÈ saÑkhittena ovÈdena ovadito, so kÈla~kato, tassa 
kÈ gati, ko abhisamparÈyo”ti. PaÓÉito bhikkhave PuÓÓo kulaputto 
paccapÈdi2 dhammassÈnudhammaÑ, na ca maÑ dhammÈdhikaraÓaÑ 
vihesesi, parinibbuto bhikkhave PuÓÓo kulaputtoti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

PuÓÓovÈdasuttaÑ niÔÔhitaÑ tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. NandakovÈdasutta 

 398. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho MahÈpajÈpatigotamÊ 
paÒcamattehi bhikkhunisatehi saddhiÑ yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ 
ÔhitÈ kho MahÈpajÈpatigotamÊ BhagavantaÑ etadavo “ovadatu bhante 
BhagavÈ bhikkhuniyo, anusÈsatu bhante BhagavÈ bhikkhuniyo, karotu 
bhante BhagavÈ bhikkhunÊnaÑ dhammiÑ kathan”ti3. 

 Tena kho pana samayena therÈ bhikkh| bhikkhuniyo ovadanti 
pariyÈyena. ŒyasmÈ Nandako na icchati bhikkhuniyo ovadituÑ pariyÈyena. 
______________________________________________________________ 
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atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “kassa nu kho Œnanda 
ajja pariyÈyo bhikkhuniyo ovadituÑ pariyÈyenÈ”ti. Sabbeheva bhante kato1 
pariyÈyo bhikkhuniyo ovadituÑ pariyÈyena, ayaÑ bhante ÈyasmÈ Nandako 
na icchati bhikkhuniyo ovadituÑ pariyÈyenÈti.  

 Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ NandakaÑ Èmantesi “ovada Nandaka 
bhikkhuniyo, anusÈsa Nandaka bhikkhuniyo, karohi tvaÑ brÈhmaÓa 
bhikkhunÊnaÑ dhammiÑ kathan”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Nandako 
Bhagavato paÔissutvÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
SÈvatthiÑ piÓÉÈya pÈvisi, SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto attadutiyo yena rÈjakÈrÈmo tenupasa~kami. AddasaÑsu 
kho tÈ bhikkhuniyo ÈyasmantaÑ NandakaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, 
disvÈnaÑ ÈsanaÑ paÒÒÈpesuÑ udakaÒca pÈdÈnaÑ upaÔÔhapesuÑ. NisÊdi kho 
ÈyasmÈ Nandako paÒÒatte Èsane, nisajja pÈde pakkhÈlesi. TÈpi kho 
bhikkhuniyo ÈyasmantaÑ NandakaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, 
ekamantaÑ nisinnÈ kho tÈ bhikkhuniyo ÈyasmÈ Nandako etadavoca 
“paÔipucchakathÈ kho bhaginiyo bhavissati. Tattha ÈjÈnantÊhi ‘ÈjÈnÈmÈ’tissa 
vacanÊyaÑ, na ÈjÈnantÊhi ‘na ÈjÈnÈmÈ’tissa vacanÊyaÑ, yassÈ vÈ panassa 
ka~khÈ vÈ vimati vÈ, ahameva tattha paÔipucchitabbo ‘idaÑ bhante kathaÑ 
imassa kvattho’ti”. Ettakenapi mayaÑ bhante ayyassa Nandakassa attamanÈ 
abhiraddhÈ2, yaÑ no ayyo Nandako pavÈretÊti. 

 
 399. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhaginiyo, cakkhu niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ 
bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ 
samanupassituÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ 
bhante. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhaginiyo, sotaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante -pa-. GhÈnaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. 
JivhÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. KÈyo nicco vÈ anicco vÈti. 
Anicco bhante. Mano nicco vÈ anicco vÈti. Anicco bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, 
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kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. 
No hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, pubbeva no etaÑ bhante yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya sudiÔÔhaÑ “itipime cha ajjhattikÈ ÈyatanÈ aniccÈ”ti. SÈdhu 
sÈdhu bhaginiyo, evaÑ hetaÑ bhaginiyo hoti ariyasÈvakassa yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya passato.  
 
 400. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhaginiyo, r|pÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ 
bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. 
YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ 
samanupassituÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ 
bhante. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhaginiyo, saddÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ 
bhante -pa-. GandhÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. RasÈ niccÈ vÈ 
aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. PhoÔÔhabbÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. 
DhammÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ 
vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ 
vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ “etaÑ mama, 
esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, pubbeva no 
etaÑ bhante yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔhaÑ “itipime cha bÈhirÈ 
ÈyatanÈ aniccÈ”ti. SÈdhu sÈdhu bhaginiyo, evaÑ hetaÑ bhaginiyo hoti 
ariyasÈvakassa yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passato.   
 
  401. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhaginiyo, cakkhuviÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ 
aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ 
vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, 
kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. 
No hetaÑ bhante. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhaginiyo, sotaviÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ 
aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante -pa-. GhÈnaviÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ 
vÈti. AniccaÑ bhante. JivhÈviÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. aniccaÑ 
bhante. KÈyaviÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. 
ManoviÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, 
dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ 
vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ “etaÑ mama, 
esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, pubbeva no 
etaÑ bhante yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔhaÑ “itipime cha 
viÒÒÈÓakÈyÈ aniccÈ”ti. SÈdhu sÈdhu bhaginiyo, evaÑ hetaÑ bhaginiyo hoti 
ariyasÈvakassa yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passato.  
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 402. SeyyathÈpi bhaginiyo telappadÊpassa jhÈyato telampi aniccaÑ 
vipariÓÈmadhammaÑ, vaÔÔipi aniccÈ vipariÓÈmadhammÈ, accipi aniccÈ 
vipariÓÈmadhammÈ, ÈbhÈpi aniccÈ vipariÓÈmadhammÈ. Yo nu kho 
bhaginiyo evaÑ vadeyya “amussa telappadÊpassa jhÈyato telampi aniccaÑ 
vipariÓÈmadhammaÑ, vaÔÔipi aniccÈ vipariÓÈmadhammaÑ, accipi aniccÈ 
vipariÓÈmadhammÈ. YÈ ca khvÈssa ÈbhÈ, sÈ niccÈ dhuvÈ sassatÈ 
avipariÓÈmadhammÈ”ti, sammÈ nu kho so bhaginiyo vadamÈno vadeyyÈti. 
No hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, amussa hi bhante telappadÊpassa jhÈyato 
telampi aniccaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, vaÔÔipi aniccÈ vipariÓÈmadhammÈ, 
accipi aniccÈ vipariÓÈmadhammÈ. Pagevassa ÈbhÈ aniccÈ 
vipariÓÈmadhammÈti. Evameva kho bhaginiyo, yo nu kho evaÑ vadeyya 
“cha khome ajjhattikÈ ÈyatanÈ aniccÈ1. YaÒca kho cha ajjhattike Èyatane 
paÔicca paÔisavedeti sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, taÑ 
niccaÑ dhuvaÑ sassataÑ avipariÓÈmadhamman”ti, sammÈ nu kho so 
bhaginiyo vadamÈno vadeyyÈti. No hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, tajjaÑ 
tajjaÑ bhante paccayaÑ paÔicca tajjÈ tajjÈ vedanÈ uppajjanti, tajjassa tajjassa 
paccayassa nirodhÈ tajjÈ tajjÈ vedanÈ nirujjhantÊti. SÈdhu sÈdhu bhaginiyo, 
evaÑ hetaÑ bhaginiyo hoti ariyasÈvakassa yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
passato.  
 
 403. SeyyathÈpi bhaginiyo mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato m|lampi 
aniccaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, khandhopi anicco vipariÓÈmadhammo, 
sÈkhÈpalÈsampi aniccaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, chÈyÈpi aniccÈ 
vipariÓÈmadhammÈ, yo nu kho bhaginiyo evaÑ vadeyya “amussa mahato 
rukkhassa tiÔÔhato sÈravato m|lampi aniccaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, 
khandhopi anicco vipariÓÈmadhammo, sÈkhÈpalÈsampi aniccaÑ 
vipariÓÈmadhammaÑ, yÈ ca khvÈssa chÈyÈ, sÈ niccÈ dhuvÈ sassatÈ 
avipariÓÈmadhammÈ”ti, sammÈ nu kho so bhaginiyo vadamÈno vadeyyÈti. 
No hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, amussa hi bhante mahato rukkhassa 
tiÔÔhato sÈravato m|lampi aniccaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, khandhopi anicco 
vipariÓÈmadhammo, sÈkhÈpalÈsampi aniccaÑ vipariÓÈmadhammaÑ. 
Pagevassa chÈyÈ aniccÈ vipariÓÈmadhammÈti. Evameva kho bhaginiyo, yo 
nu kho evaÑ vadeyya “cha khome bÈhirÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AniccÈ vipariÓÈmadhammÈ (?) 

 



318 UparipaÓÓÈsapÈÄi  

ÈyatanÈ aniccÈ1. YaÒca kho cha bÈhire Èyatane paÔicca paÔisaÑvedeti 
sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, taÑ niccaÑ dhuvaÑ 
sassataÑ avipariÓÈmadhamman”ti, sammÈ nu kho so bhaginiyo vadamÈno 
vadeyyÈti. No hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, tajjaÑ tajjaÑ bhante paccayaÑ 
paÔicca tajjÈ tajjÈ vedanÈ uppajjanti, tajjassa tajjassa paccayassa nirodhÈ 
tajjÈ tajjÈ vedanÈ nirujjhantÊti. SÈdhu sÈdhu bhaginiyo, evaÑ hetaÑ 
bhaginiyo hoti ariyasÈvakassa yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passato.  
 
 404. SeyyathÈpi bhaginiyo dakkho goghÈtako vÈ goghÈtakantevÈsÊ vÈ 
gÈvaÑ vadhitvÈ tiÓhena govikantanena gÈviÑ sa~kanteyya anupahacca 
antaraÑ maÑsakÈyaÑ anupahacca bÈhiraÑ cammakÈyaÑ. YaÑ yadeva 
tattha antarÈ vilimaÑsaÑ2 antarÈ nhÈru antarÈ bandhanaÑ, taÑ tadeva 
tiÓhena govikantanena saÒchindeyya sa~kanteyya sampakanteyya 
samparikanteyya, saÒchinditvÈ sa~kantitvÈ sampakantitvÈ samparikantitvÈ 
vidhunitvÈ bÈhiraÑ cammakÈyaÑ teneva cammena taÑ gÈviÑ paÔicchÈdetvÈ 
evaÑ vadeyya “tathevÈyaÑ gÈvÊ saÑyuttÈ iminÈva cammenÈ”ti, sammÈ nu 
kho so bhaginiyo vadamÈno vadeyyÈti. No hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, 
amu hi bhante dakkho goghÈtako vÈ goghÈtakantevÈsÊ vÈ gÈviÑ vadhitvÈ 
tiÓhena govikantanena gÈviÑ sa~kanteyya anupahacca antaraÑ 
maÑsakÈyaÑ anupahacca bÈhiraÑ cammakÈyaÑ. YaÑ yadeva tattha antarÈ 
vilimaÑsaÑ antarÈ nhÈru antarÈ bandhanaÑ, taÑ tadeva tiÓhena 
govikantanena saÒchindeyya sa~kanteyya sampakanteyya samparikanteyya, 
saÒchinditvÈ sa~kantitvÈ sampakantitvÈ samparikantitvÈ vidhunitvÈ bÈhiraÑ 
cammakÈyaÑ teneva cammena taÑ gÈviÑ paÔicchÈdetvÈ kiÒcÈpi so evaÑ 
vadeyya “tathevÈyaÑ gÈvÊ saÑyuttÈ iminÈva cammenÈ”ti, atha kho sÈ gÈvÊ 
visaÑyuttÈ teneva cammenÈti.  

 UpamÈ kho me ayaÑ bhaginiyo katÈ atthassa viÒÒÈpanÈya, ayamevettha 
attho. “AntarÈ maÑsakÈyo”ti kho bhaginiyo channetaÑ ajjhattikÈnaÑ 
ÈyatanÈnaÑ adhivacanaÑ. “BÈhiro cammakÈyo”ti kho bhaginiyo channetaÑ 
bÈhirÈnaÑ ÈyatanÈnaÑ adhivacanaÑ. “AntarÈ vilimaÑsaÑ antarÈ nhÈru 
antarÈ bandhanan”ti kho bhaginiyo nandÊrÈgassetaÑ adhivacanaÑ.  
______________________________________________________________ 
 1. AniccÈ vipariÓÈmadhammÈ (SÊ, I) 2. VilimaÑ (SÊ, I, Ka) 
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“TiÓhaÑ govikantanan”ti kho bhaginiyo ariyÈyetaÑ paÒÒÈya adhivacanaÑ, 
yÈyaÑ ariyÈ paÒÒÈ antarÈ kilesaÑ antarÈ saÑyojanaÑ antarÈ bandhanaÑ 
saÒchindati sa~kantati sampakantati samparikantati. 
 
 405. Satta kho panime bhaginiyo bojjha~gÈ, yesaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
viharati. Katame satta, idha bhaginiyo bhikkhu satisambojjha~gaÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. 
Dhammavicayasambojjha~gaÑ bhÈveti -pa-. VÊriyasambojjha~gaÑ bhÈveti. 
PÊtisambojjha~gaÑ bhÈveti. Passaddhisambojjha~gaÑ bhÈveti. 
SamÈdhisambojjha~gaÑ bhÈveti. UpekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. Ime kho 
bhaginiyo satta bojjha~gÈ. YesaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ bhikkhu 
ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharatÊti. 
 
 406. Atha kho ÈyasmÈ Nandako tÈ bhikkhuniyo iminÈ ovÈdena ovaditvÈ 
uyyojesi “gacchatha bhaginiyo kÈlo”ti. Atha kho tÈ bhikkhuniyo Èyasmato 
Nandakassa bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ ÈyasmantaÑ 
NandakaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ ÔhitÈ kho tÈ bhikkhuniyo BhagavÈ etadavoca 
“gacchatha bhikkhuniyo kÈlo”ti. Atha kho tÈ bhikkhuniyo BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkamiÑsu. Atha kho BhagavÈ 
acirapakkantÊsu tÈsu bhikkhunÊsu bhikkh| Èmantesi “seyyathÈpi bhikkhave 
tadahuposathe cÈtuddase na hoti bahuno janassa ka~khÈ vÈ vimati vÈ ‘|no 
nu kho cando, puÓÓo nu kho cando’ti, atha kho |no candotveva hoti. 
Evameva kho bhikkhave tÈ bhikkhuniyo nandakassa dhammadesanÈya 
attamanÈ honti, no ca kho paripuÓÓasa~kappÈ”ti. 
 
 407. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ NandakaÑ Èmantesi “tena hi tvaÑ 
nandaka svepi tÈ bhikkhuniyo tenevovÈdena ovadeyyÈsÊ”ti. 
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“EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Nandako Bhagavato paccassosi. Atha kho 
ÈyasmÈ Nandako tassÈ rattiyÈ accayena pubbeÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya pÈvisi, SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ 
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto attadutiyo yena rÈjakÈrÈmo 
tenupasa~kami. AddasaÑsu kho tÈ bhikkhuniyo ÈyasmantaÑ NandakaÑ 
d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna ÈsanaÑ paÒÒÈpesuÑ udakaÒca pÈdÈnaÑ 
upaÔÔhapesuÑ. NisÊdi kho ÈyasmÈ Nandako paÒÒatte Èsane, nisajja pÈde 
pakkhÈlesi. TÈpi kho bhikkhuniyo ÈyasmantaÑ NandakaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho tÈ bhikkhuniyo ÈyasmÈ 
Nandako etadavoca “paÔipucchakathÈ kho bhaginiyo bhavissati, tattha 
ÈjÈnantÊhi ‘ÈjÈnÈmÈ’tissa vacanÊyaÑ, na ÈjÈnantÊhi ‘na ÈjÈnÈmÈ’tissa 
vacanÊyaÑ, yassÈ vÈ panassa ka~khÈ vÈ vimati vÈ, ahameva tattha 
paÔipucchitabbo ‘idaÑ bhante kathaÑ imassa kvattho’ti”. Ettakenapi mayaÑ 
bhante ayyassa Nandakassa attamanÈ abhiraddhÈ, yaÑ no ayyo Nandako 
pavÈretÊti. 
 
 408. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhaginiyo, cakkhu niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ 
bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ 
samanupassituÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ 
bhante. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhaginiyo, sotaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante -pa-. GhÈnaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. 
JivhÈ. KÈyo. Mano nicco vÈ anicco vÈti. Anicco bhante. YaÑ panÈniccaÑ, 
dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ 
vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ “etaÑ mama, 
esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, pubbeva no 
etaÑ bhante yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔhaÑ “itipime cha ajjhattikÈ 
ÈyatanÈ aniccÈ”ti. SÈdhu sÈdhu bhaginiyo, evaÑ hetaÑ bhaginiyo hoti 
ariyasÈvakassa yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passato.  
TaÑ kiÑ maÒÒatha bhaginiyo, r|pÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. 
YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ 
“etaÑ mama, esohamasmi, 
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eso me attÈ”ti. No hetaÑ bhante. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhaginiyo, saddÈ niccÈ 
vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante -pa-. GandhÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ 
bhante. RasÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. PhoÔÔhabbÈ niccÈ vÈ 
aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. DhammÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. 
YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ 
“etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ bhante. TaÑ kissa 
hetu, pubbeva no etaÑ bhante yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔhaÑ 
“itipime cha bÈhirÈ ÈyatanÈ aniccÈ”ti. SÈdhu sÈdhu bhaginiyo, evaÑ hetaÑ 
bhaginiyo hoti ariyasÈvakassa yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passato.  
 
  410. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhaginiyo, cakkhuviÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ 
aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante -pa-. SotaviÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante. GhÈnaviÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. 
JivhÈÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. KÈyaviÒÒÈÓaÑ 
niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. ManoviÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ 
aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ 
vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, 
kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. 
No hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, pubbeva no etaÑ bhante yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya sudiÔÔhaÑ “itipime cha viÒÒÈÓakÈyÈ aniccÈ”ti. SÈdhu sÈdhu 
bhaginiyo, evaÑ hetaÑ bhaginiyo hoti ariyasÈvakassa yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya passato. 
 
 411. SeyyathÈpi bhaginiyo telappadÊpassa jhÈyato telampi aniccaÑ 
vipariÓÈmadhammaÑ, vaÔÔipi aniccÈ vipariÓÈmadhammÈ, accipi aniccÈ 
vipariÓÈmadhammÈ, ÈbhÈpi aniccÈ vipariÓÈmadhammÈ. Yo nu kho 
bhaginiyo evaÑ vadeyya “amussa telappadÊpassa jhÈyato telampi aniccaÑ 
vipariÓÈmadhammaÑ, vaÔÔipi aniccÈ vipariÓÈmadhammÈ, accipi aniccÈ 
vipariÓÈmadhammÈ. YÈ ca khvÈssa ÈbhÈ, sÈ niccÈ dhuvÈ sassatÈ 
avipariÓÈmadhammÈ”ti, sammÈ nu kho so bhaginiyo vadamÈno vadeyyÈti. 
No hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, amussa hi bhante telappadÊpassa jhÈyato 
telampi aniccaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, vaÔÔipi aniccÈ vipariÓÈmadhammÈ, 
accipi aniccÈ 
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vipariÓÈmadhammÈ. Pagevassa ÈbhÈ aniccÈ vipariÓÈmadhammÈti. Evameva 
kho bhaginiyo, yo nu kho evaÑ vadeyya “cha khome ajjhattikÈ ÈyatanÈ 
aniccÈ. YaÒca kho cha ajjhattike Èyatane paÔicca paÔisaÑvedeti sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, taÑ niccaÑ dhuvaÑ sassataÑ 
avipariÓÈmadhamma n”ti, sammÈ nu kho so bhaginiyo vadamÈno vadeyyÈti. 
No hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, tajjaÑ tajjaÑ bhante paccayaÑ paÔicca 
tajjÈ tajjÈ vedanÈ uppajjanti, tajjassa tajjassa paccayassa nirodhÈ tajjÈ tajjÈ 
vedanÈ nirujjhantÊti. SÈdhu sÈdhu bhaginiyo, evaÑ hetaÑ bhaginiyo hoti 
ariyasÈvakassa yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passato. 
 
 412. SeyyathÈpi bhaginiyo mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato m|lampi 
aniccaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, khandhopi anicco vipariÓÈmadhammo, 
sÈkhÈpalÈsampi aniccaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, chÈyÈpi aniccÈ 
vipariÓÈmadhammÈ. Yo nu kho bhaginiyo evaÑ vadeyya “amussa mahato 
rukkhassa tiÔÔhato sÈravato m|lampi aniccaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, 
khandhopi anicco vipariÓÈmadhammo, sÈkhÈpalÈsampi aniccaÑ 
vipariÓÈmadhammaÑ, yÈ ca khvÈssa chÈyÈ, sÈ niccÈ dhuvÈ sassatÈ 
avipariÓÈmadhammÈ”ti, sammÈ nu kho so bhaginiyo vadamÈno vadeyyÈti. 
No hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, amussa hi bhante mahato rukkhassa 
tiÔÔhato sÈravato m|lampi aniccaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, khandhopi anicco 
vipariÓÈmadhammo, sÈkhÈpalÈsampi aniccaÑ vipariÓÈmadhammaÑ. 
Pagevassa chÈyÈ aniccÈ vipariÓÈmadhammÈti. Evameva kho bhaginiyo, yo 
nu kho evaÑ vadeyya “cha khome bÈhirÈ ÈyatanÈ aniccÈ. YaÒca kho cha 
bÈhire Èyatane paÔicca paÔisaÑvedeti sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, taÑ niccaÑ dhuvaÑ sassataÑ 
avipariÓÈmadhamman”ti, sammÈ nu kho so bhaginiyo vadamÈno vadeyyÈti. 
No hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, tajjaÑ tajjaÑ bhante paccayaÑ paÔicca 
tajjÈ tajjÈ vedanÈ uppajjanti, tajjassa tajjassa paccayassa nirodhÈ tajjÈ tajjÈ 
vedanÈ nirujjhantÊti. SÈdhu sÈdhu bhaginiyo, evaÑ hetaÑ bhaginiyo hoti 
ariyasÈvakassa yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passato. 
 
  413. SeyyathÈpi bhaginiyo dakkho goghÈtako vÈ goghÈtakantevÈsÊ vÈ 
gÈviÑ vadhitvÈ tiÓhena govikantanena gÈviÑ sa~kanteyya 
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anupahacca antaraÑ maÑsakÈyaÑ anupahacca bÈhiraÑ cammakÈyaÑ. YaÑ 
yadeva tattha antarÈ vilimaÑsaÑ antarÈ nhÈru antarÈ bandhanaÑ, taÑ 
tadeva tiÓhena govikantanena saÒchindeyya sa~kanteyya sampakanteyya 
samparikanteyya, saÒchinditvÈ sa~kantitvÈ sampakantitvÈ samparikantitvÈ 
vidhunitvÈ bÈhiraÑ cammakÈya tenava cammena taÑ gÈviÑ paÔicchÈdetvÈ 
evaÑ vadeyya “tathevÈyaÑ gÈvÊ saÑyuttÈ iminÈva cammenÈ”ti, sammÈ nu 
kho so bhaginiyo vadamÈno vadeyyÈti. No hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, 
amu hi bhante dakkho goghÈtako vÈ goghÈtakantevÈsÊ vÈ gÈviÑ vadhitvÈ 
tiÓhena govikantanena gÈviÑ sa~kanteyya anupahacca antaraÑ 
maÑsakÈyaÑ anupahacca bÈhiraÑ cammakÈyaÑ. YaÑ yadeva tattha antarÈ 
vilimaÑsaÑ antarÈ nhÈru antarÈ bandhanaÑ, taÑ tadeva tiÓhena 
govikantanena saÒchindeyya sa~kanteyya sampakanteyya samparinteyya, 
saÒchinditvÈ sa~kantitvÈ sampakantitvÈ samparikantitvÈ vidhunitvÈ bÈhiraÑ 
cammakÈyaÑ tenava cammena taÑ gÈviÑ paÔicchÈdetvÈ kiÒcÈpi so evaÑ 
vadeyya “tathevÈyaÑ gÈvÊ saÑyuttÈ iminÈva cammenÈ”ti, atha kho sÈ gÈvÊ 
visaÑyuttÈ teneva cammenÈti. 

  UpamÈ kho me ayaÑ bhaginiyo katÈ atthassa viÒÒÈpanÈya, ayamevettha 
attho. “AntarÈ maÑsakÈyo”ti kho bhaginiyo channetaÑ ajjhattikÈnaÑ 
ÈyatanÈnaÑ adhivacanaÑ. “BÈhiro cammakÈyo”ti kho bhaginiyo channetaÑ 
bÈhirÈnaÑ ÈyatanÈnaÑ adhivacanaÑ. “AntarÈ vilimaÑsaÑ antarÈ nhÈru 
antarÈ bandhanan”ti kho bhaginiyo nandÊrÈgassetaÑ adhivacanaÑ. “TiÓhaÑ 
govikantanan”ti kho bhaginiyo ariyÈyetaÑ paÒÒÈya adhivacanaÑ, yÈyaÑ 
ariyÈ paÒÒÈ antarÈ kilesaÑ antarÈ saÑyojanaÑ antarÈ bandhanaÑ 
saÒchindati sa~kantati sampakantati samparikantati. 
  
 414. Satta kho panime bhaginiyo bojjha~gÈ, yesaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
viharati. Katame satta, idha bhaginiyo bhikkhu satisambojjha~gaÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. 
Dhammavicayasambojjha~gaÑ bhÈveti -pa-. VÊriyasambojjha~gaÑ bhÈveti. 
PÊtisambojjha~gaÑ bhÈveti. Passaddhisambojjha~gaÑ bhÈveti. 
SamÈdhisambojjha~gaÑ bhÈveti.
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UpekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. Ime kho bhaginiyo satta bojjha~gÈ. 
YesaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharatÊti. 
  
  415. Atha kho ÈyasmÈ Nandako tÈ bhikkhuniyo iminÈ ovÈdena ovaditvÈ 
uyyojesi “gacchatha bhaginiyo kÈlo”ti. Atha kho tÈ bhikkhuniyo Èyasmato 
Nandakassa bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ ÈyasmantaÑ 
NandakaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ ÔhitÈ kho tÈ bhikkhuniyo BhagavÈ etadavoca 
“gacchatha bhikkhuniyo kÈlo”ti. Atha kho tÈ bhikkhuniyo BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkamiÑsu. Atha kho BhagavÈ 
acirapakkantÊsu tÈsu bhikkhunÊsu bhikkh| Èmantesi “seyyathÈpi bhikkhave 
tadahuposathe pannarase na hoti bahuno janassa ka~khÈ vÈ vimati vÈ ‘|no 
nu kho cando, puÓÓo nu kho cando’ti, atha kho puÓÓo candotveva hoti. 
Evameva kho bhikkhave tÈ bhikkhuniyo nandakassa dhammadesanÈya 
attamanÈ ceva paripuÓÓÈsa~kappÈ ca. TÈsaÑ bhikkhave paÒcannaÑ 
bhikkhunisatÈnaÑ yÈ pacchimikÈ bhikkhunÊ, sÈ1 sotÈpannÈ 
avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyanÈ”ti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

NandakovÈdasuttaÑ niÔÔhitaÑ catutthaÑ. 
_____ 

 
5. C|ÄarÈhulovÈdasutta  

  416. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho Bhagavato rahogatassa 
paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “paripakkÈ 
______________________________________________________________ 
 1. YÈ pacchimÈ bhikkhunÊ, sÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), yÈ pacchimikÈ, tÈ bhikkhuniyo (Ka) 
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kho RÈhulassa vimuttiparipÈcanÊyÈ dhammÈ, yaÑn|nÈhaÑ RÈhulaÑ uttariÑ 
ÈsavÈnaÑ khaye vineyyan”ti. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya pÈvisi, SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya 
caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto ÈyasmantaÑ RÈhulaÑ Èmantesi 
“gaÓhÈhi RÈhula nisÊdanaÑ, yena andhavanaÑ tenupasa~kamissÈma 
divÈvihÈrÈyÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ RÈhulo Bhagavato paÔissutvÈ 
nisÊdanaÑ ÈdÈya BhagavantaÑ piÔÔhito piÔÔhito anubandhi. 

 Tena kho pana samayena anekÈni devatÈsahassÈni BhagavantaÑ 
anubandhÈni honti “ajja BhagavÈ ÈyasmantaÑ RÈhulaÑ uttariÑ ÈsavÈnaÑ 
khaye vinessatÊ”ti. Atha kho BhagavÈ andhavanaÑ ajjhogÈhetvÈ 
aÒÒatarasmiÑ rukkham|le paÒÒatte Èsane nisÊdi, ÈyasmÈpi kho RÈhulo 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho 
ÈyasmantaÑ RÈhulaÑ BhagavÈ etadavoca– 
 
 417. TaÑ kiÑ maÒÒasi RÈhula, cakkhu niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ 
bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ 
samanupassituÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ 
bhante. TaÑ kiÑ maÒÒasi RÈhula, r|pÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. 
YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ 
“etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ bhante. TaÑ kiÑ 
maÒÒasi RÈhula, cakkhuviÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. 
YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ 
“etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ bhante. TaÑ kiÑ 
maÒÒasi RÈhula, cakkhusamphasso nicco vÈ anicco vÈti. Anicco bhante. 
YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ 
“etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ bhante. TaÑ kiÑ 
maÒÒasi RÈhula, yamidaÑ1 cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedanÈ-
gataÑ saÒÒÈgataÑ sa~khÈragataÑ viÒÒÈÓagataÑ, tampi niccaÑ vÈ aniccaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. YampidaÑ (SÊ, Ka) 
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vÈti. AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. 
DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ 
nu taÑ samanupassituÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No 
hetaÑ bhante.  
 
 418. TaÑ kiÑ maÒÒasi RÈhulÈ, sotaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante -pa-. GhÈnaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. 
JivhÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. KÈyo nicco vÈ anicco vÈti. 
Anicco bhante. Mano nicco vÈ anicco vÈti. Anicco bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ 
“etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ bhante. TaÑ kiÑ 
maÒÒasi rÈhula, dhammÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ 
“etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ bhante. TaÑ kiÑ 
maÒÒasi RÈhula, manoviÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. 
YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ 
“etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ bhante. TaÑ kiÑ 
maÒÒasi RÈhula, manosamphasso nicco vÈ anicco vÈti. Anicco bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ 
“etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ bhante. TaÑ kiÑ 
maÒÒasi RÈhula, yamidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati vedanÈgataÑ 
saÒÒÈgataÑ sa~khÈragataÑ viÒÒÈÓagataÑ, tampi niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ 
bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ 
samanupassituÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ 
bhante. 
 
 419. EvaÑ passaÑ RÈhula sutavÈ ariyasÈvako cakkhusmiÑ1 nibbindati, 
r|pesu nibbindati, cakkhuviÒÒÈÓe nibbindati, cakkhusamphasse nibbindati. 
YamidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedanÈgataÑ saÒÒÈgataÑ 
sa~khÈragataÑ viÒÒÈÓagataÑ, tasmimpi nibbindati. SotasmiÑ nibbindati, 
saddesu 
______________________________________________________________ 
 1. Cakkhusmimpi (SyÈ, KaÑ) evamitaresupi.
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nibbindati -pa-. GhÈnasmiÑ nibbindati, gandhesu nibbindati. JivhÈya 
nibbindati, rasesu nibbindati. KÈyasmiÑ nibbindati, phoÔÔhabbesu 
nibbindati. ManasmiÑ nibbindati, dhammesu nibbindati, manoviÒÒÈÓe 
nibbindati, manosamphasse nibbindati. YamidaÑ manosamphassapaccayÈ 
uppajjati vedanÈgataÑ saÒÒÈgataÑ sa~khÈragataÑ viÒÒÈÓagataÑ tasmimpi 
nibbindati. NibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ 
“vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ 
karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti.  

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ RÈhulo Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. ImasmiÑ ca pana veyyÈkaraÓasmiÑ bhaÒÒamÈne Èyasmato 
RÈhulassa anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimucci, tÈsaÒca anekÈnaÑ 
devatÈsahassÈnaÑ virajaÑ vÊtamalaÑ dhammacakkhuÑ udapÈdi “yaÑ kiÒci 
samudayadhammaÑ, sabbaÑ taÑ nirodhadhamman”ti. 
 

C|ÄarÈhulovÈdasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. Chachakkasutta  

 420. 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 “dhammaÑ vo bhikkhave desessÈmi ÈdikalyÈÓaÑ 
majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ 
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈsessÈmi, yadidaÑ cha 
chakkÈni, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊ”ti. “EvaÑ 
bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 Cha ajjhattikÈni ÈyatanÈni veditabbÈni, cha bÈhirÈni ÈyatanÈni 
veditabbÈni, cha viÒÒÈÓakÈyÈ veditabbÈ, cha phassakÈyÈ veditabbÈ, cha 
vedanÈkÈyÈ veditabbÈ, cha taÓhÈkÈyÈ veditabbÈ. 
 
 411. “Cha ajjhattikÈni ÈyatanÈni veditabbÈnÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, 
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. CakkhÈyatanaÑ sotÈyatanaÑ ghÈnÈyatanaÑ 
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jivhÈyatanaÑ kÈyÈyatanaÑ manÈyatanaÑ. “Cha ajjhattikÈni ÈyatanÈni 
veditabbÈnÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. IdaÑ 
paÔhamaÑ chakkaÑ. (1) 

 “Cha bÈhirÈni ÈyatanÈni veditabbÈnÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, 
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. R|pÈyatanaÑ saddÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ 
rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ dhammÈyatanaÑ. “Cha bÈhirÈni ÈyatanÈni 
veditabbÈnÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. IdaÑ dutiyaÑ 
chakkaÑ. (2)  

 “Cha viÒÒÈÓakÈyÈ veditabbÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ 
paÔicca vuttaÑ. CakkhuÒca paÔicca r|pe ca uppajjati cakkhuviÒÒÈÓaÑ, 
sotaÒca paÔicca sadde ca uppajjati sotaviÒÒÈÓaÑ, ghÈnaÒca paÔicca gandhe 
ca uppajjati ghÈnaviÒÒÈÓaÑ, jivhaÒca paÔicca rase ca uppajjati 
jivhÈviÒÒÈÓaÑ, kÈyaÒca paÔicca phoÔÔhabbe ca uppajjati kÈyaviÒÒÈÓaÑ, 
manaÒca paÔicca dhamme ca uppajjati manoviÒÒÈÓaÑ. “Cha viÒÒÈÓakÈyÈ 
veditabbÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. IdaÑ tatiya 
chakkaÑ. (3)  

 “Cha phassakÈyÈ veditabbÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca 
vuttaÑ. CakkhuÒca paÔicca r|pe ca uppajjati cakkhuviÒÒÈÓaÑ tiÓÓaÑ 
sa~gati phasso, sotaÒca paÔicca sadde ca uppajjati sotaviÒÒÈÓaÑ tiÓÓaÑ 
sa~gati phasso, ghÈnaÒca paÔicca gandhe ca uppajjati ghÈnaviÒÒÈÓaÑ tiÓÓaÑ 
sa~gati phasso, jivhaÒca paÔicca rase ca uppajjati jivhÈviÒÒÈÓaÑ tiÓÓaÑ 
sa~gati phasso, kÈyaÒca paÔicca phoÔÔhabbe ca uppajjati kÈyaviÒÒÈÓaÑ 
tiÓÓaÑ sa~gati phasso, manaÒca paÔicca dhamme ca uppajjati 
manoviÒÒÈÓaÑ tiÓÓaÑ sa~gati phasso. “Cha phassakÈyÈ veditabbÈ”ti iti 
yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. IdaÑ catutthaÑ chakkaÑ. (4)  

 “Cha vedanÈkÈyÈ veditabbÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca 
vuttaÑ. CakkhuÒca paÔicca r|pe ca uppajjati cakkhuviÒÒÈÓaÑ tiÓÓaÑ 
sa~gati phasso phassapaccayÈ vedanÈ. SotaÒca paÔicca sadde ca uppajjati 
sotaviÒÒÈÓaÑ tiÓÓaÑ sa~gati phasso phassapaccayÈ vedanÈ. GhÈnaÒca 
paÔicca gandhe ca uppajjati ghÈnaviÒÒÈÓaÑ tiÓÓaÑ sa~gati phasso 
phassapaccayÈ vedanÈ. JivhaÒca paÔicca rase ca uppajjati jivhÈviÒÒÈÓaÑ 
tiÓÓaÑ sa~gati phasso phassapaccayÈ vedanÈ. KÈyaÒca paÔicca phoÔÔhabbe 
ca uppajjati kÈyaviÒÒÈÓaÑ tiÓÓaÑ sa~gati phasso 
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phassapaccayÈ vedanÈ. ManaÒca paÔicca dhamme ca uppajjati 
manoviÒÒÈÓaÑ tiÓÓaÑ sa~gati phasso phassapaccayÈ vedanÈ. “Cha 
vedanÈkÈyÈ veditabbÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 
IdaÑ paÒcamaÑ chakkaÑ. (5) 

 “Cha taÓhÈkÈyÈ veditabbÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca 
vuttaÑ. CakkhuÒca paÔicca r|pe ca uppajjati cakkhuviÒÒÈÓaÑ tiÓÓaÑ 
sa~gati phasso phassapaccayÈ vedanÈ vedanÈpaccayÈ taÓhÈ. SotaÒca paÔicca 
sadde ca uppajjati sotaviÒÒÈÓaÑ -pa-. GhÈnaÒca paÔicca gandhe ca uppajjati 
ghÈnaviÒÒÈÓaÑ -pa-. JivhaÒca paÔicca rase ca uppajjati jivhÈviÒÒÈÓaÑ -pa-. 
KÈyaÒca paÔicca phoÔÔhabbe ca uppajjati kÈyaviÒÒÈÓaÑ -pa-. ManaÒca 
paÔicca dhamme ca uppajjati manoviÒÒÈÓaÑ tiÓÓaÑ sa~gati phasso 
phassapaccayÈ vedanÈ vedanÈpaccayÈ taÓhÈ. “Cha taÓhÈkÈyÈ veditabbÈ”ti iti 
yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. IdaÑ chaÔÔhaÑ chakkaÑ. (6) 
 
 422. “Cakkhu attÈ”ti yo vadeyya, taÑ na upapajjati cakkhussa uppÈdopi 
vayopi paÒÒÈyati. Yassa kho pana uppÈdopi vayopi paÒÒÈyati “attÈ me 
uppajjati ca veti cÈ”ti iccassa evamÈgataÑ hoti, tasmÈ taÑ na upapajati, 
“cakkhu attÈ”ti yo vadeyya. Iti cakkhu anattÈ. 

 “R|pÈ attÈ”ti yo vadeyya, taÑ na upapajjati r|pÈnaÑ uppÈdopi vayopi 
paÒÒÈyati. Yassa kho pana uppÈdopi vayopi paÒÒÈyati “attÈ me uppajjati ca 
veti cÈ”ti iccassa evamÈgataÑ hoti, tasmÈ taÑ na upapajjati, “r|pÈ attÈ”ti yo 
vadeyya. Iti cakkhu anattÈ, r|pÈ anattÈ. 

 “CakkhuviÒÒÈÓaÑ attÈ”ti yo vadeyya, taÑ na upapajjati 
cakkhuviÒÒÈÓassa uppÈdopi vayopi paÒÒÈyati. Yassa kho pana uppÈdopi 
vayopi paÒÒÈyati “attÈ me uppajjati ca veti cÈ”ti iccassa evamÈgataÑ hoti, 
tasmÈ taÑ na upapajjati, “cakkhuviÒÒÈÓaÑ attÈ”ti yo vadeyya. Iti cakkhu 
anattÈ, r|pÈ anattÈ, cakkhuviÒÒÈÓaÑ anattÈ.  

 “Cakkhusamphasso attÈ”ti yo vadeyya, taÑ na upapajjati 
cakkhusamphassassa uppÈdopi vayopi paÒÒÈyati. Yassa kho pana uppÈdopi 
vayopi paÒÒÈyati “attÈ me uppajjati ca veti cÈ”ti iccassa evamÈgataÑ hoti, 
tasmÈ taÑ na upapajjati, “cakkhusamphasso attÈ”ti 
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yo vadeyya. Iti cakkhu anattÈ, r|pÈ anattÈ, cakkhuviÒÒÈÓaÑ anattÈ, 

cakkhusamphasso anattÈ.  

 “VedanÈ attÈ”ti yo vadeyya, taÑ na upapajjati vedanÈya uppÈdopi 

vayopi paÒÒÈyati. Yassa kho pana uppÈdopi vayopi paÒÒÈyati “attÈ me 

uppajjati ca veti cÈ”ti iccassa evamÈgataÑ hoti, tasmÈ taÑ na upapajjati, 

“vedanÈ attÈ”ti yo vadeyya. Iti cakkhu anattÈ, r|pÈ anattÈ, cakkhuviÒÒÈÓaÑ 

anattÈ, cakkhusamphasso anattÈ, vedanÈ anattÈ.  

 “TaÓhÈ attÈ”ti yo vadeyya, taÑ na upapajjati taÓhÈya uppÈdopi vayopi 

paÒÒÈyati. Yassa kho pana uppÈdopi vayopi paÒÒÈyati “attÈ me uppajjati ca 

veti cÈ”ti iccassa evamÈgataÑ hoti, tasmÈ taÑ na upapajjati, “taÓhÈ attÈ”ti 

yo vadeyya. Iti cakkhu anattÈ, r|pÈ anattÈ, cakkhuviÒÒÈÓaÑ anattÈ, 

cakkhusamphasso anattÈ, vedanÈ anattÈ, taÓhÈ anattÈ. 

 

 423. “SotaÑ attÈ”ti yo vadeyya -pa-. “GhÈnaÑ attÈ”ti yo vadeyya -pa-. 

“JivhÈ attÈ”ti yo vadeyya -pa-. KÈyo “attÈ”ti yo vadeyya -pa-. “Mano attÈ”ti 

yo vadeyya, taÑ na upapajjati manassa uppÈdopi vayopi paÒÒÈyati. Yassa 

kho pana uppÈdopi vayopi paÒÒÈyati “attÈ me uppajjati ca veti cÈ”ti iccassa 

evamÈgataÑ hoti, tasmÈ taÑ na upapajjati, “mano attÈ”ti yo vadeyya. Iti 

mano anattÈ. 

 “DhammÈ attÈ”ti yo vadeyya, taÑ na upapajjati dhammÈnaÑ uppÈdopi 

vayopi paÒÒÈyati. Yassa kho pana uppÈdopi vayopi paÒÒÈyati “attÈ me 

uppajjati ca veti cÈ”ti iccassa evamÈgataÑ hoti, tasmÈ taÑ na upapajjati, 

“dhammÈ attÈ”ti yo vadeyya. Iti mano anattÈ, dhammÈ anattÈ.  

 “ManoviÒÒÈÓaÑ attÈ”ti yo vadeyya, taÑ na upapajjati manoviÒÒÈÓassa 

uppÈdopi vayopi paÒÒÈyati. Yassa kho pana uppÈdopi vayopi paÒÒÈyati 

“attÈ me uppajjati ca veti cÈ”ti iccassa evamÈgataÑ hoti, tasmÈ taÑ na 

upapajjati, “manoviÒÒÈÓaÑ 
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attÈ”ti yo vadeyya. Iti mano anattÈ, dhammÈ anattÈ, manoviÒÒÈÓaÑ anattÈ. 

 “Manosamphasso attÈ”ti yo vadeyya, taÑ na uppajjati 

manosamphassassa uppÈdopi vayopi paÒÒÈyati. Yassa kho pana uppÈdopi 

vayopi paÒÒÈyati “attÈ me uppajjati ca veti cÈ”ti iccassa evamÈgataÑ hoti, 

tasmÈ taÑ na upapajjati, “manosamphasso attÈ”ti yo vadeyya. Iti mano 

anattÈ, dhammÈ anattÈ, manoviÒÒÈÓaÑ anattÈ, manosamphasso anattÈ. 

 “VedanÈ attÈ”ti yo vadeyya, taÑ na upapajjati vedanÈya uppÈdopi 

vayopi paÒÒÈyati. Yassa kho pana uppÈdopi vayopi paÒÒÈyati “attÈ me 

uppajjati ca veti cÈ”ti iccassa evamÈgataÑ hoti, tasmÈ taÑ na upapajjati, 

“vedanÈ attÈ”ti yo vadeyya. Iti mano anattÈ, dhammÈ anattÈ, manoviÒÒÈÓaÑ 

anattÈ, manosamphasso anattÈ, vedanÈ anattÈ. 

 “TaÓhÈ attÈ”ti yo vadeyya, taÑ na upapajjati taÓhÈya uppÈdopi vayopi 

paÒÒÈyati. Yassa kho pana uppÈdopi vayopi paÒÒÈyati “attÈ me uppajjati ca 

veti cÈ”ti iccassa evamÈgataÑ hoti, tasmÈ taÑ na upapajjati, “taÓhÈ attÈ”ti 

yo vadeyya. Iti mano anattÈ, dhammÈ anattÈ, manoviÒÒÈÓaÑ anattÈ, 

manosamphasso anattÈ, vedanÈ anattÈ, taÓhÈ anattÈ. 

 

 424. AyaÑ kho pana bhikkhave sakkÈyasamudayagÈminÊ paÔipadÈ–

cakkhuÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti samanupassati. R|pe 

“etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti samanupassati. CakkhuviÒÒÈÓaÑ 

“etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti samanupassati. 

CakkhusamphassaÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti 

samanupassati. VedanaÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti 

samanupassati. TaÓhaÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti 

samanupassati. SotaÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti 

samanupassati -pa-. GhÈnaÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti 

samanupassati -pa-. JivhaÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me 
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attÈ”ti samanupassati -pa-. KÈyaÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti 
samanupassati -pa-. ManaÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti 
samanupassati. Dhamme “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti 
samanupassati. ManoviÒÒÈÓaÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti 
samanupassati. ManosamphassaÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti 
samanupassati. VedanaÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti 
samanupassati. TaÓhaÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti 
samanupassati. 

 AyaÑ kho pana bhikkhave sakkÈyanirodhagÈminÊ paÔipadÈ–cakkhuÑ 
“netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti samanupassati. R|pe “netaÑ 
mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti samanupassati. CakkhuviÒÒÈÓaÑ 
“netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ’ti samanupassati. 
CakkhusamphassaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
samanupassati. VedanaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
samanupassati. TaÓhaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
samanupassati. SotaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
samanupassati -pa-. GhÈnaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
samanupassati -pa-. JivhaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
samanupassati -pa-. KÈyaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
samanupassati -pa-. ManaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
samanupassati. Dhamme “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
samanupassati. ManoviÒÒÈÓaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso 
attÈ”ti samanupassati. ManosamphassaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na 
meso attÈ”ti samanupassati. VedanaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso 
attÈ”ti samanupassati. TaÓhaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
samanupassati. 
 
 425. CakkhuÒca bhikkhave paÔicca r|pe ca uppajjati cakkhuviÒÒÈÓaÑ, 
tiÓÓaÑ sa~gati phasso, phassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ. So sukhÈya vedanÈya phuÔÔho samÈno 
abhinandati abhivadati ajjhosÈya tiÔÔhati, tassa rÈgÈnusayo anuseti. 
DukkhÈya vedanÈya phuÔÔho samÈno socati kilamati paridevati 
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urattÈÄiÑ kandati sammohaÑ Èpajjati, tassa paÔighÈnusayo anuseti. 
AdukkhamasukhÈya vedanÈya phuÔÔho samÈno tassÈ vedanÈya samudayaÒca 
attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, 
tassa avijjÈnusayo anuseti. So vata bhikkhave sukhÈya vedanÈya 
rÈgÈnusayaÑ appahÈya dukkhÈya vedanÈya paÔighÈnusayaÑ appaÔivinodetvÈ 
adukkhamasukhÈya vedanÈya avijjÈnusayaÑ asam|hanitvÈ avijjaÑ 
appahÈya vijjaÑ anuppÈdetvÈ diÔÔheva dhamme dukkhassantakaro 
bhavissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.  

 SotaÒca bhikkhave paÔicca sadde ca uppajjati sotaviÒÒÈÓaÑ -pa-. 
GhÈnaÒca bhikkhave paÔicca gandhe ca uppajjati ghÈnaviÒÒÈÓaÑ -pa-. 
JivhaÒca bhikkhave paÔicca rase ca uppajjati jivhÈviÒÒÈÓaÑ -pa-. KÈyaÒca 
bhikkhave paÔicca phoÔÔhabbe ca uppajjati kÈyaviÒÒÈÓaÑ -pa-. ManaÒca 
bhikkhave paÔicca dhamme ca uppajjati manoviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ sa~gati 
phasso, phassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ. So sukhÈya vedanÈya phuÔÔho samÈno abhinandati 
abhivadati ajjhosÈya tiÔÔhati, tassa rÈgÈnusayo anuseti. DukkhÈya vedanÈya 
phuÔÔho samÈno socati kilamati paridevati urattÈliÑ kandati sammohaÑ 
Èpajjati, tassa paÔighÈnusayo anuseti. AdukkhamasukhÈya vedanÈya phuÔÔho 
samÈno tassÈ vedanÈya samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca 
nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, tassa avijjÈnusayo anuseti. So vata 
bhikkhave sukhÈya vedanÈya rÈgÈnusayaÑ appahÈya dukkhÈya vedanÈya 
paÔighÈnusayaÑ appaÔivinodetvÈ adukkhamasukhÈya vedanÈya 
avijjÈnusayaÑ asam|hanitvÈ avijjaÑ appahÈya vijjaÑ anuppÈdetvÈ diÔÔheva 
dhamme dukkhassantakaro bhavissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.  
 
 426. CakkhuÒca bhikkhave paÔicca r|pe ca uppajjati cakkhuviÒÒÈÓaÑ, 
tiÓÓaÑ sa~gati phasso, phassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ. So sukhÈya vedanÈya phuÔÔho samÈno 
nÈbhinandati nÈbhivadati nÈjjhosÈya tiÔÔhati, tassa rÈgÈnusayo nÈnuseti. 
DukkhÈya vedanÈya phuÔÔho samÈno na socati na kilamati na paridevati na 
urattÈÄiÑ kandati na sammohaÑ Èpajjati, tassa paÔighÈnusayo nÈnuseti. 
AdukkhamasukhÈya vedanÈya phuÔÔho samÈno 
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tassÈ vedanÈya samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca 
nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, tassa avijjÈnusayo nÈnuseti. So vata 
bhikkhave sukhÈya vedanÈya rÈgÈnusayaÑ pahÈya dukkhÈya vedanÈya 
paÔighÈnusayaÑ paÔivinodetvÈ adukkhamasukhÈya vedanÈya avijjÈnusayaÑ 
sam|hanitvÈ avijjaÑ pahÈya vijjaÑ uppÈdetvÈ diÔÔheva dhamme 
dukkhassantakaro bhavissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. 

 SotaÒca bhikkhave paÔicca sadde ca uppajjati sotaviÒÒÈÓaÑ -pa-. 
GhÈnaÒca bhikkhave paÔicca gandhe ca uppajjati ghÈnaviÒÒÈÓaÑ -pa-. 
JivhaÒca bhikkhave paÔicca rase ca uppajjati jivhÈviÒÒÈÓaÑ -pa-. KÈyaÒca 
bhikkhave paÔicca phoÔÔhabbe ca uppajjati kÈyaviÒÒÈÓaÑ -pa-. ManaÒca 
bhikkhave paÔicca dhamme ca uppajjati manoviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ sa~gati 
phasso, phassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ. So sukhÈya vedanÈya phuÔÔho samÈno nÈbhinandati 
nÈbhivadati nÈjjhosÈya tiÔÔhati, tassa rÈgÈnusayo nÈnuseti. DukkhÈya 
vedanÈya phuÔÔho samÈno na socati na kilamati na paridevati na urattÈÄiÑ 
kandati na sammohaÑ Èpajjati, tassa paÔighÈnusayo nÈnuseti. 
AdukkhamasukhÈya vedanÈya phuÔÔho samÈno tassÈ vedanÈya samudayaÒca 
attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, 
tassa avijjÈnusayo nÈnuseti. So vata bhikkhave sukhÈya vedanÈya 
rÈgÈnusayaÑ pahÈya dukkhÈya vedanÈya paÔighÈnusayaÑ paÔivinodetvÈ 
adukkhamasukhÈya vedanÈya avijjÈnusayaÑ sam|hanitvÈ avijjaÑ pahÈya 
vijjaÑ uppÈdetvÈ diÔÔheva dhamme dukkhassantakaro bhavissatÊti 
ÔhÈnametaÑ vijjati. 
 
 427. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako cakkhusmiÑ1 
nibbindati, r|pesu nibbindati, cakkhuviÒÒÈÓe nibbindati, cakkhusamphasse 
nibbindati, vedanÈya nibbindati, taÓhÈya nibbindati, sotasmiÑ nibbindati, 
saddesu nibbindati -pa-. GhÈnasmiÑ nibbindati, gandhesu nibbindati. 
JivhÈya nibbindati, rasesu nibbindati. KÈyasmiÑ nibbindati, phoÔÔhabbesu 
nibbindati. ManasmiÑ nibbindati, dhammesu nibbindati, manoviÒÒÈÓe 
nibbindati, manosamphasse nibbindati, vedanÈya nibbindati, taÓhÈya 
nibbindati. NibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ 
“vimuttam”Iti 
______________________________________________________________ 
 1. Cakkhusmimpi (SyÈ, KaÑ) evamitaresupi.
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ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ 
itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. ImasmiÑ kho pana veyyÈkaraÓasmiÑ bhaÒÒamÈne 
saÔÔhimattÈnaÑ bhikkh|naÑ anupÈdÈya Èsavehi cittÈni vimucciÑs|ti. 
 

ChachakkasuttaÑ niÔÔhitaÑ chaÔÔhaÑ. 
_____ 

  
7. MahÈsaÄÈyatanikasutta  

 428. 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 “mahÈsaÄÈyatanikaÑ vo bhikkhave desessÈmi, taÑ suÓÈtha 
sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| 
Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 
 
 429. CakkhuÑ bhikkhave ajÈnaÑ apassaÑ yathÈbh|taÑ, r|pe ajÈnaÑ 
apassaÑ yathÈbh|taÑ, cakkhuviÒÒÈÓaÑ ajÈnaÑ apassaÑ yathÈbh|taÑ, 
cakkhusamphassaÑ ajÈnaÑ apassaÑ yathÈbh|taÑ, yamidaÑ 
cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi ajÈnaÑ apassaÑ yathÈbh|taÑ cakkhusmiÑ 
sÈrajjati, r|pesu sÈrajjati, cakkhuviÒÒÈÓe sÈrajjati, cakkhusamphasse 
sÈrajjati, yamidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tasmimpi sÈrajjati. 

 Tassa sÈrattassa saÑyuttassa samm|Ähassa assÈdÈnupassino viharato 
ÈyatiÑ paÒcupÈdÈnakkhandhÈ upacayaÑ gacchanti. TaÓhÈ cassa 
ponobbhavikÈ nandÊrÈgasahagatÈ tatratatrÈbhinandinÊ, sÈ cassa pavaÉÉhati. 
Tassa kÈyikÈpi darathÈ pavaÉÉhanti, cetasikÈpi darathÈ pavaÉÉhanti. 
KÈyikÈpi santÈpÈ pavaÉÉhanti, cetasikÈpi santÈpÈ pavaÉÉhanti. KÈyikÈpi 
pariÄÈhÈ pavaÉÉhanti, cetasikÈpi pariÄÈhÈ pavaÉÉhanti. So kÈyadukkhampi1 
cetodukkhampi paÔisaÑvedeti.  
______________________________________________________________ 
 1. KÈyikadukkhampi (SyÈ, KaÑ), kÈyikaÑ dukkhampi (Ka) 
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 SotaÑ bhikkhave ajÈnaÑ apassaÑ yathÈbh|taÑ -pa-. GhÈnaÑ 
bhikkhave ajÈnaÑ apassaÑ yathÈbh|taÑ -pa-. JivhaÑ bhikkhave ajÈnaÑ 
apassaÑ yathÈbh|taÑ -pa-. KÈyaÑ bhikkhave ajÈnaÑ apassaÑ yathÈbh|taÑ 
-pa-. ManaÑ bhikkhave ajÈnaÑ apassaÑ yathÈbh|taÑ, dhamme bhikkhave 
ajÈnaÑ apassaÑ yathÈbh|taÑ, manoviÒÒÈÓaÑ bhikkhave ajÈnaÑ apassaÑ 
yathÈbh|taÑ, manosamphassaÑ bhikkhave ajÈnaÑ apassaÑ yathÈbh|taÑ, 
yamidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ 
vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi ajÈnaÑ apassaÑ yathÈbh|taÑ manasmiÑ 
sÈrajjati, dhammesu sÈrajjati, manoviÒÒÈÓe sÈrajjati, manosamphasse 
sÈrajjati, yamidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tasmimpi sÈrajjati. 

 Tassa sÈrattassa saÑyuttassa samm|Ähassa assÈdÈnupassino viharato 
ÈyatiÑ paÒcupÈdÈnakkhandhÈ upacayaÑ gacchanti. TaÓhÈ cassa 
ponobbhavikÈ nandÊrÈgasahagatÈ tatratatrÈbhinandinÊ, sÈ cassa pavaÉÉhati. 
Tassa kÈyikÈpi darathÈ pavaÉÉhanti, cetasikÈpi darathÈ pavaÉÉhanti. 
KÈyikÈpi santÈpÈ pavaÉÉhanti, cetasikÈpi santÈpÈ pavaÉÉhanti. KÈyikÈpi 
pariÄÈhÈ pavaÉÉhanti, cetasikÈpi pariÄÈhÈ pavaÉÉhanti. So kÈyadukkhampi 
cetodukkhampi paÔisaÑvedeti.  
 
 430. CakkhuÒca kho bhikkhave jÈnaÑ passaÑ yathÈbh|taÑ, r|pe jÈnaÑ 
passaÑ yathÈbh|taÑ, cakkhuviÒÒÈÓaÑ jÈnaÑ passaÑ yathÈbh|taÑ, 
cakkhusamphassaÑ jÈnaÑ passaÑ yathÈbh|taÑ, yamidaÑ 
cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi jÈnaÑ passaÑ yathÈbh|taÑ cakkhusmiÑ na 
sÈrajjati, r|pesu na sÈrajjati, cakkhuviÒÒÈÓe na sÈrajjati, cakkhusamphasse 
na sÈrajjati, yamidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ 
vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tasmimpi na sÈrajjati. 

 Tassa asÈrattassa asaÑyuttassa asamm|Ähassa ÈdÊnavÈnupassino 
viharato ÈyatiÑ paÒcupÈdÈnakkhandhÈ apacayaÑ gacchanti. TaÓhÈ cassa 
ponobbhavikÈ nandÊrÈgasahagatÈ tatratatrÈbhinandinÊ, sÈ cassa pahÊyati. 
Tassa kÈyikÈpi darathÈ pahÊyanti, cetasikÈpi darathÈ pahÊyanti. KÈyikÈpi 
santÈpÈ pahÊyanti, cetasikÈpi santÈpÈ pahÊyanti. KÈyikÈpi pariÄÈhÈ pahÊyanti, 
cetasikÈpi pariÄÈhÈ pahÊyanti. So kÈyasukhampi cetosukhampi paÔisaÑvedeti. 
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 431. YÈ tathÈbh|tassa1 diÔÔhi, sÈssa hoti sammÈdiÔÔhi. Yo tathÈbh|tassa1 
sa~kappo, svÈssa hoti sammÈsa~kappo. Yo tathÈbh|tassa1 vÈyÈmo, svÈssa 
hoti sammÈvÈyÈmo. YÈ tathÈbh|tassa1 sati, sÈssa hoti sammÈsati. Yo 
tathÈbh|tassa1 samÈdhi, svÈssa hoti sammÈsamÈdhi. Pubbeva kho panassa 
kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ ÈjÊvo suparisuddho hoti. EvamassÈyaÑ ariyo 
aÔÔha~giko maggo bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati. 

 Tassa evaÑ imaÑ ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvayato cattÈropi 
satipaÔÔhÈnÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, cattÈropi sammappadhÈnÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, cattÈropi iddhipÈdÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchanti, paÒcapi indriyÈni bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, paÒcapi balÈni 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, sattapi bojjha~gÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti.  

 Tassime dve dhammÈ yuganandhÈ2 vattanti, samatho ca vipassanÈ ca. 
So ye dhammÈ abhiÒÒÈ pariÒÒeyyÈ, te dhamme abhiÒÒÈ parijÈnÈti. Ye 
dhammÈ abhiÒÒÈ pahÈtabbÈ, te dhamme abhiÒÒÈ pajahati. Ye dhammÈ 
abhiÒÒÈ bhÈvetabbÈ, te dhamme abhiÒÒÈ bhÈveti. Ye dhammÈ abhiÒÒÈ 
sacchikÈtabbÈ, te dhamme abhiÒÒÈ sacchikaroti. 

 Katame ca bhikkhave dhammÈ abhiÒÒÈ pariÒÒeyyÈ, 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈtissa vacanÊyaÑ. SeyyathidaÑ, r|pupÈdÈnakkhandho 
vedanupÈdÈnakkhandho saÒÒupÈdÈnakkhandho sa~khÈrupÈdÈnakkhandho 
viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. Ime dhammÈ abhiÒÒÈ pariÒÒeyyÈ.  

 Katame ca bhikkhave dhammÈ abhiÒÒÈ pahÈtabbÈ, avijjÈ ca bhavataÓhÈ 
ca. Ime dhammÈ abhiÒÒÈ pahÈtabbÈ.  

 Katame ca bhikkhave dhammÈ abhiÒÒÈ bhÈvetabbÈ, samatho ca 
vipassanÈ ca. Ime dhammÈ abhiÒÒÈ bhÈvetabbÈ. 

 Katame ca bhikkhave dhammÈ abhiÒÒÈ sacchikÈtabbÈ, vijjÈ ca vimutti 
ca. Ime dhammÈ abhiÒÒÈ sacchikÈtabbÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. YathÈbh|tassa (SÊ, I) 2. YuganaddhÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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 432. SotaÑ bhikkhave jÈnaÑ passaÑ yathÈbh|taÑ -pa-. GhÈnaÑ 
bhikkhave jÈnaÑ passaÑ yathÈbh|taÑ -pa-. JivhaÑ bhikkhave jÈnaÑ 
passaÑ yathÈbh|taÑ -pa-. KÈyaÑ bhikkhave jÈnaÑ passaÑ yathÈbh|taÑ 
-pa-. ManaÑ bhikkhave jÈnaÑ passaÑ yathÈbh|taÑ, dhamme jÈnaÑ passaÑ 
yathÈbh|taÑ, manoviÒÒÈÓaÑ jÈnaÑ passaÑ yathÈbh|taÑ, 
manosamphassaÑ jÈnaÑ passaÑ yathÈbh|taÑ, yamidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi jÈnaÑ passaÑ yathÈbh|taÑ manasmiÑ na 
sÈrajjati, dhammesu na sÈrajjati, manoviÒÒÈÓe na sÈrajjati, manosamphasse 
na sÈrajjati, yamidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ 
vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tasmimpi na sÈrajjati.  

 Tassa asÈrattassa asaÑyuttassa asamm|Ähassa ÈdÊnavÈnupassino 
viharato ÈyatiÑ pÈÒcupÈdÈnakkhandhÈ apacayaÑ gacchanti. TaÓhÈ cassa 
ponobbhavikÈ nandÊrÈgasahagatÈ tatratatrÈbhinandinÊ, sÈ cassa pahÊyati. 
Tassa kÈyikÈpi darathÈ pahÊyanti, cetasikÈpi darathÈ pahÊyanti. KÈyikÈpi 
santÈpÈ pahÊyanti, cetasikÈpi santÈpÈ pahÊyanti. KÈyikÈpi pariÄÈhÈ pahÊyanti, 
cetasikÈpi pariÄÈhÈ pahÊyanti. So kÈyasukhampi cetosukhampi paÔisaÑvedeti.  
 
 433. YÈ tathÈbh|tassa diÔÔhi, sÈssa hoti sammÈdiÔÔhi. Yo tathÈbh|tassa 
sa~kappo, svÈssa hoti sammÈsa~kappo. Yo tathÈbh|tassa vÈyÈmo, svÈssa 
hoti sammÈvÈyÈmo. YÈ tathÈbh|tassa sati, sÈssa hoti sammÈsati. Yo 
tathÈbh|tassa samÈdhi, svÈssa hoti sammÈsamÈdhi. Pubbeva kho panassa 
kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ ÈjÊvo suparisuddho hoti. EvamassÈyaÑ ariyo 
aÔÔha~giko maggo bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati. 

 Tassa evaÑ imaÑ ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvayato cattÈropi 
satipaÔÔhÈnÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, cattÈropi sammappadhÈnÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, cattÈropi iddhipÈdÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchanti, paÒcapi indriyÈni bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, paÒcapi bÈlÈni 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, sattapi bojjha~gÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti.  

 Tassime dve dhammÈ yuganandhÈ vattanti, samatho ca vipassanÈ ca. So 
ye dhammÈ abhiÒÒÈ pariÒÒeyyÈ, te dhamme abhiÒÒÈ parijÈnÈti.
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Ye dhammÈ abhiÒÒÈ pahÈtabbÈ, te dhamme abhiÒÒÈ pajahati. Ye dhammÈ 
abhiÒÒÈ bhÈvetabbÈ, te dhamme abhiÒÒÈ bhÈveti. Ye dhammÈ abhiÒÒÈ 
sacchikÈtabbÈ, te dhamme abhiÒÒÈ sacchikaroti. 

 Katame ca bhikkhave dhammÈ abhiÒÒÈ pariÒÒeyyÈ, 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈtissa vacanÊyaÑ. SeyyathidaÑ, r|pupÈdÈnakkhandho 
vedanupÈdÈnakkhandho saÒÒupÈdÈnakkhandho sa~khÈrupÈdÈnakkhandho 
viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. Ime dhammÈ abhiÒÒÈ pariÒÒeyyÈ. 

 Katame bhikkhave dhammÈ abhiÒÒÈ pahÈtabbÈ, avijjÈ ca bhavataÓhÈ ca. 
Ime dhammÈ abhiÒÒÈ pahÈtabbÈ. 

 Katame ca bhikkhave dhammÈ abhiÒÒÈ bhÈvetabbÈ, samatho ca 
vipassanÈ ca. Ime dhammÈ abhiÒÒÈ bhÈvetabbÈ. 

 Katame ca bhikkhave dhammÈ abhiÒÒÈ sacchikÈtabbÈ, vijjÈ ca vimutti 
ca. Ime dhammÈ abhiÒÒÈ sacchikÈtabbÈti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhindunti. 
 

MahÈsaÄÈyatanikasuttaÑ niÔÔhitaÑ sattamaÑ. 
_____ 

 
8. Nagaravindeyyasutta  

 434. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu cÈrikaÑ 
caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ yena NagaravindaÑ nÈma 
KosalÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ gÈmo tadavasari. AssosuÑ kho 
NagaravindeyyakÈ1 brÈhmaÓagahapatikÈ “samaÓo khalu bho Gotamo 
Sakyaputto SakyakulÈ pabbajito Kosalesu cÈrikaÑ caramÈno mahatÈ 
bhikkhusaÑghena saddhiÑ NagaravindaÑ anuppatto. TaÑ kho pana 
bhavantaÑ GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato ‘itipi so BhagavÈ 
ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro 
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ’ti. 
______________________________________________________________ 
 1. NagaravindeyyÈ (Ka) 
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so imaÑ lokaÑ sadevakaÑ samÈrakaÑ sabrahmakaÑ sassamaÓabrÈhmaÓiÑ 
pajaÑ sadevamanussaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedeti, so dhammaÑ 
deseti ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ 
sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈseti, 
sÈdhu kho pana tathÈr|pÈnaÑ ArahataÑ dassanaÑ hotÊ”ti. 

 Atha kho NagaravindeyyakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ appekacce BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce BhagavatÈ saddhiÑ sammodiÑsu, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, 
appekacce yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, 
appekacce Bhagavato santike nÈmagottaÑ sÈvetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, 
appekacce tuÓhÊbh|tÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinne kho 
Nagaravindeyyake brÈhmaÓagahapatike BhagavÈ etadavoca– 
 
 435. Sace vo gahapatayo aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ puccheyyuÑ 
“kathaÑbh|tÈ gahapatayo samaÓabrÈhmaÓÈ na sakkÈtabbÈ na garukÈtabbÈ 
na mÈnetabbÈ na p|jetabbÈ”ti, evaÑ puÔÔhÈ tumhe gahapatayo tesaÑ 
aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ byÈkareyyÈtha “ye te 
samaÓabrÈhmaÓÈ cakkhuviÒÒeyyesu r|pesu avÊtarÈgÈ avÊtadosÈ avÊtamohÈ 
ajjhattaÑ av|pasantacittÈ samavisamaÑ caranti kÈyena vÈcÈya manasÈ, 
evar|pÈ samaÓabrÈhmaÓÈ na sakkÈtabbÈ na garukÈtabbÈ na mÈnetabbÈ na 
p|jetabbÈ. TaÑ kissa hetu, mayampi hi cakkhuviÒÒeyyesu r|pesu avÊtarÈgÈ 
avÊtadosÈ avÊtamohÈ ajjhattaÑ av|pasantacittÈ samavisamaÑ carÈma kÈyena 
vÈcÈya manasÈ. TesaÑ no samacariyampi hetaÑ uttari apassataÑ tasmÈ te 
bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ na sakkÈtabbÈ na garukÈtabbÈ na mÈnetabbÈ na 
p|jetabbÈ. Ye te samaÓabrÈhmaÓÈ sotaviÒÒeyyesu saddesu. 
GhÈnaviÒÒeyyesu gandhesu. JivhÈviÒÒeyyesu rasesu. KÈyaviÒÒeyyesu 
phoÔÔhabbesu. ManoviÒÒeyyesu dhammesu avÊtarÈgÈ avÊtadosÈ avÊtamohÈ 
ajjhattaÑ av|pasantacittÈ samavisamaÑ caranti kÈyena vÈcÈya manasÈ, 
evar|pÈ samaÓabrÈhmaÓÈ na sakkÈtabbÈ na garukÈtabbÈ na mÈnetabbÈ na 
p|jetabbÈ. TaÑ kissa hetu, mayampi hi manoviÒÒeyyesu dhammesu 
avÊtarÈgÈ avÊtadosÈ 
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avÊtamohÈ ajjhattaÑ av|pasantacittÈ samavisamaÑ carÈma kÈyena vÈcÈya 
manasÈ, tesaÑ no samacariyampi hetaÑ uttari apassataÑ. TasmÈ te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ na sakkÈtabbÈ na garukÈtabbÈ na mÈnetabbÈ na 
p|jetabbÈ”ti. EvaÑ puÔÔhÈ tumhe gahapatayo tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ 
paribbÈjakÈnaÑ evaÑ byÈkareyyÈtha. 
 
 436. Sace pana vo gahapatayo aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ 
puccheyyuÑ “kathaÑbh|tÈ gahapatayo samaÓabrÈhmaÓÈ sakkÈtabbÈ 
garukÈtabbÈ mÈnetabbÈ p|jetabbÈ”ti, evaÑ puÔÔhÈ tumhe gahapatayo tesaÑ 
aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ byÈkareyyÈtha “ye te 
samaÓabrÈhmaÓÈ cakkhuviÒÒeyyesu r|pesu vÊtarÈgÈ vÊtadosÈ vÊtamohÈ 
ajjhattaÑ v|pasantacittÈ samacariyaÑ caranti kÈyena vÈcÈya manasÈ, 
evar|pÈ samaÓabrÈhmaÓÈ sakkÈtabbÈ garukÈtabbÈ mÈnetabbÈ p|jetabbÈ. 
TaÑ kissa hetu, mayampi hi1 cakkhuviÒÒeyyesu r|pesu avÊtarÈgÈ avÊtadosÈ 
avÊtamohÈ ajjhattaÑ av|pasantacittÈ samavisamaÑ carÈma kÈyena vÈcÈya 
manasÈ. TesaÑ no samacariyampi hetaÑ uttari passataÑ tasmÈ te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ sakkÈtabbÈ garukÈtabbÈ mÈnetabbÈ p|jetabbÈ. Ye te 
samaÓabrÈhmaÓÈ sotaviÒÒeyyesu saddesu. GhÈnaviÒÒeyyesu gandhesu. 
JivhÈviÒÒeyyesu rasesu. KÈyaviÒÒeyyesu phoÔÔhabbesu. ManoviÒÒeyyesu 
dhammesu vÊtarÈgÈ vÊtadosÈ vÊtamohÈ ajjhattaÑ v|pasantacittÈ 
samacariyaÑ caranti kÈyena vÈcÈya manasÈ, evar|pÈ samaÓabrÈhmaÓÈ 
sakkÈtabbÈ garukÈtabbÈ mÈnetabbÈ p|jetabbÈ. TaÑ kissa hetu, mayampi hi 
manoviÒÒeyyesu dhammesu avÊtarÈgÈ avÊtadosÈ avÊtamohÈ ajjhattaÑ 
av|pasantacittÈ samavisamaÑ carÈma kÈyena vÈcÈya manasÈ, tesaÑ no 
samacariyampi hetaÑ uttari passataÑ. TasmÈ te bhonto samaÓÈbrÈhmaÓÈ 
sakkÈtabbÈ garukÈtabbÈ mÈnetabbÈ p|jetabbÈ”ti. EvaÑ puÔÔhÈ tumhe 
gahapatayo tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ byÈkareyyÈtha.  
 
 437. Sace pana vo2 gahapatayo aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ 
puccheyyuÑ “ke panÈyasmantÈnaÑ ÈkÈrÈ ke anvayÈ, yena tumhe  
______________________________________________________________ 
 1. MayaÑ hi (?) 2. Sace te (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
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Èyasmanto evaÑ vadetha ‘addhÈ te Èyasmanto vÊtarÈgÈ vÈ rÈgavinayÈya vÈ 
paÔipannÈ, vÊtadosÈ vÈ dosavinayÈya vÈ paÔipannÈ, vÊtamohÈ vÈ 
mohavinayÈya vÈ paÔipannÈ’ti”, evaÑ puÔÔhÈ tumhe gahapatayo tesaÑ 
aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ byÈkareyyÈtha “tathÈ hi te Èyasmanto 
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevanti, natthi kho pana tattha 
tathÈr|pÈ cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ, ye disvÈ disvÈ abhirameyyuÑ. Natthi kho 
pana tattha tathÈr|pÈ sotaviÒÒeyyÈ saddÈ, ye sutvÈ sutvÈ abhirameyyuÑ. 
Natthi kho pana tattha tathÈr|pÈ ghÈnaviÒÒeyyÈ gandhÈ, ye ghÈyitvÈ 
ghÈyitvÈ abhirameyyuÑ. Natthi kho pana tattha tathÈr|pÈ jivhÈviÒÒeyyÈ 
rasÈ, ye sÈyitvÈ sÈyitvÈ abhirameyyuÑ. Natthi kho pana tattha tathÈr|pÈ 
kÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ, ye phusitvÈ phusitvÈ abhirameyyuÑ. Ime kho no 
Èvuso ÈkÈrÈ ime anvayÈ, yena mayaÑ1 evaÑ vadema ‘addhÈ te Èyasmanto 
vÊtarÈgÈ vÈ rÈgavinayÈya vÈ paÔipannÈ, vÊtadosÈ vÈ dosavinayÈya vÈ 
paÔipannÈ, vÊtamohÈ vÈ mohavinayÈya vÈ paÔipannÈ’ti”, evaÑ puÔÔhÈ tumhe 
gahapatayo tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ byÈkareyyÈthÈti. 

 EvaÑ vutte NagaravindeyyakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ BhagavantaÑ 
etadavocuÑ “abhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama, 
seyyathÈpi bho Gotama nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ 
vivareyya, m|Ähassa vÈ maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ 
dhÈreyya ‘cakkhumanto r|pÈni dakkhantÊ’ti. EvamevaÑ bhotÈ Gotamena 
anekapariyÈyena dhammo pakÈsito, ete mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ 
saraÓaÑ gacchÈma dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsake no bhavaÑ 
Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupete saraÓaÑ gate”ti. 
 

NagaravindeyyasuttaÑ niÔÔhitaÑ aÔÔhamaÑ.  
_____ 

 
9. PiÓÉapÈtapÈrisuddhisutta 

 438. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane kalandakanivÈpe. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto sÈyanhasamayaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Yena mayaÑ Èyasmanto (SÊ, I), yena mayaÑ Èyasmante (SyÈ, KaÑ) 
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paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinnaÑ kho 
ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ BhagavÈ etadavoca– 

 VippasannÈni kho te SÈriputta indriyÈni, parisuddho chavivaÓÓo 
pariyodÈto, katamena kho tvaÑ SÈriputta vihÈrena etarahi bahulaÑ 
viharasÊti. SuÒÒatÈvihÈrena kho ahaÑ bhante etarahi bahulaÑ viharÈmÊti. 
SÈdhu sÈdhu SÈriputta, mahÈpurisavihÈrena kira tvaÑ SÈriputta etarahi 
bahulaÑ viharasi. MahÈpurisavihÈro eso1 SÈriputta yadidaÑ suÒÒatÈ. 
TasmÈtiha SÈriputta bhikkhu sace Èka~kheyya “suÒÒatÈvihÈrena bahulaÑ2, 
vihareyyan”ti. Tena SÈriputta bhikkhunÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ “yena 
cÈhaÑ maggena gÈmaÑ piÓÉÈya pÈvisiÑ, yasmiÑ ca padese piÓÉÈya 
acariÑ, yena ca maggena gÈmato piÓÉÈya paÔikkamiÑ. Atthi nu kho me 
tattha cakkhuviÒÒeyyesu r|pesu chando vÈ rÈgo vÈ doso vÈ moho vÈ 
paÔighaÑ vÈpi cetaso”ti. Sace SÈriputta bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ 
jÈnÈti “yena cÈhaÑ maggena gÈmaÑ piÓÉÈya pÈvisiÑ, yasmiÑ ca padese 
piÓÉÈya acariÑ, yena ca maggena gÈmato piÓÉÈya paÔikkamiÑ. Atthi me 
tattha cakkhuviÒÒeyyesu r|pesu chando vÈ rÈgo vÈ doso vÈ moho vÈ 
paÔighaÑ vÈti cetaso”ti, tena SÈriputta bhikkhunÈ tesaÑyeva pÈpakÈnaÑ 
akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ. Sace pana SÈriputta 
bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “yena cÈyaÑ maggena gÈmaÑ 
piÓÉÈya pÈvisiÑ, yasmiÑ ca padese piÓÉÈya acariÑ, yena ca maggena 
gÈmato piÓÉÈya paÔikkamiÑ. Natthi me tattha cakkhuviÒÒeyyesu r|pesu 
chando vÈ rÈgo vÈ doso vÈ moho vÈ paÔighaÑ vÈpi cetaso”ti, tena SÈriputta 
bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu 
dhammesu. 
 
 439. Puna caparaÑ SÈriputta bhikkhunÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ “yena 
cÈhaÑ maggena gÈmaÑ piÓÉÈya pÈvisiÑ, yasmiÑ ca padese piÓÉÈya 
acariÑ, yena ca maggena gÈmato piÓÉÈya paÔikkamiÑ. Atthi nu kho me 
tattha sotaviÒÒeyyesu saddesu -pa-. GhÈnaviÒÒeyyesu gandhesu. 
JivhÈviÒÒeyyesu  
______________________________________________________________ 
 1. Hesa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. Etarahi bahulaÑ (SÊ, I) 
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rasesu. KÈyaviÒÒeyyesu phoÔÔhabbesu. ManoviÒÒeyyesu dhammesu chando 
vÈ rÈgo vÈ doso vÈ moho vÈ paÔighaÑ vÈpi cetaso”ti. Sace SÈriputta bhikkhu 
paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “yena cÈhaÑ maggena gÈmaÑ piÓÉÈya 
pÈvisiÑ, yasmiÑ ca padese piÓÉÈya acariÑ, yena ca maggena gÈmato 
piÓÉÈya paÔikkamiÑ. Atthi me tattha manoviÒÒeyyesu dhammesu chando vÈ 
rÈgo vÈ doso vÈ moho vÈ paÔighaÑ vÈpi cetaso”ti, tena SÈriputta bhikkhunÈ 
tesaÑyeva pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ. 
Sace pana SÈriputta bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “yena cÈhaÑ 
maggena gÈmaÑ piÓÉÈya pÈvisiÑ, yasmiÑ ca padese piÓÉÈya acariÑ, yena 
ca maggena gÈmato piÓÉÈya paÔikkamiÑ. Natthi me tattha manoviÒÒeyyesu 
dhammesu chando vÈ rÈgo vÈ doso vÈ moho vÈ paÔighaÑ vÈpi cetaso”ti, 
tena SÈriputta bhikkhunÈ tenava pÊtipÈmojjena vihÈtabbaÑ 
ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu.  
 
 440. Puna caparaÑ SÈriputta bhikkhunÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ “pahÊnÈ 
nu kho me paÒca kÈmaguÓÈ”ti. Sace SÈriputta bhikkhu paccavekkhamÈno 
evaÑ jÈnÈti “appahÊnÈ kho me paÒca kÈmaguÓÈ”ti, tena SÈriputta bhikkhunÈ 
paÒcannaÑ kÈmaguÓÈnaÑ pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ. Sace pana SÈriputta 
bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “pahÊnÈ kho me paÒca kÈmaguÓÈ”ti, 
tena SÈriputta bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena vihÈtabbaÑ 
ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu. 
 
 441. Puna caparaÑ SÈriputta bhikkhunÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ “pahÊnÈ 
nu kho me paÒca nÊvaraÓÈ”ti. Sace SÈriputta bhikkhu paccavekkhamÈno 
evaÑ jÈnÈti “appahÊnÈ kho me paÒca nÊvaraÓÈ”ti, tena SÈriputta bhikkhunÈ 
paÒcannaÑ nÊvaraÓÈnaÑ pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ. Sace pana SÈriputta 
bhikkhunÈ paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “pahÊnÈ kho me paÒca 
nÊvaraÓÈ”ti, tena SÈriputta bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena vihÈtabbaÑ 
ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu.  
 
 442. Puna caparaÑ SÈriputta bhikkhunÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ 
“pariÒÒÈtÈ nu kho me paÒcupÈdÈnakkhandhÈ”ti. Sace SÈriputta bhikkhu 
paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “apariÒÒÈtÈ kho me 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ”ti, tena SÈriputta 
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bhikkhunÈ paÒcannaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ pariÒÒÈya vÈyamitabbaÑ. Sace 
pana SÈriputta bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “pariÒÒÈtÈ kho me 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ”ti, tena SÈriputta bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena 
vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu. 
 
 443. Puna caparaÑ SÈriputta bhikkhunÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ 
“bhÈvitÈ nu kho me cattÈro satipaÔÔhÈnÈ”ti. Sace SÈriputta bhikkhu 
paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “abhÈvitÈ kho me cattÈro satipaÔÔhÈnÈ”ti, tena 
SÈriputta bhikkhunÈ catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvanÈya vÈyamitabbaÑ. 
Sace pana SÈriputta bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “bhÈvitÈ kho me 
cattÈro satipaÔÔhÈnÈ”ti, tena SÈriputta bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena 
vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu.  
 
 444. Puna caparaÑ SÈriputta bhikkhunÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ 
“bhÈvitÈ nu kho me cattÈro sammappadhÈnÈ”ti. Sace SÈriputta bhikkhu 
paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “abhÈvitÈ kho me cattÈro sammappadhÈnÈ”ti, 
tena SÈriputta bhikkhunÈ catunnaÑ sammappadhÈnÈnaÑ bhÈvanÈya 
vÈyamitabbaÑ. Sace pana SÈriputta bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti 
“bhÈvitÈ kho me cattÈro sammappadhÈnÈ”ti, tena SÈriputta bhikkhunÈ 
teneva pÊtipÈmojjena vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu. 
 
 445. Puna caparaÑ SÈriputta bhikkhunÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ 
“bhÈvitÈ nu kho me cattÈro iddhipÈdÈ”ti. Sace SÈriputta bhikkhu 
paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “abhÈvitÈ kho me cattÈro iddhipÈdÈ”ti, tena 
SÈriputta bhikkhunÈ catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvanÈya vÈyamitabbaÑ. 
Sace pana SÈriputta bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “bhÈvitÈ kho me 
cattÈro iddhipÈdÈ”ti, tena SÈriputta bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena 
vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu. 
 
 446. Puna caparaÑ SÈriputta bhikkhunÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ 
“bhÈvitÈni nu kho me paÒcindriyÈnÊ”ti. Sace SÈriputta bhikkhu 
paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “abhÈvitÈni kho me paÒcindriyÈnÊ”ti, tena 
SÈriputta bhikkhunÈ paÒcannaÑ indriyÈnaÑ bhÈvanÈya vÈyamitabbaÑ. Sace 
pana SÈriputta bhikkhu 
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paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “bhÈvitÈni kho me paÒcindriyÈnÊ”ti, tena 
SÈriputta bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ 
kusalesu dhammesu. 
 
 447. Puna caparaÑ SÈriputta bhikkhunÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ 
“bhÈvitÈni nu kho me paÒca balÈnÊ”ti. Sace SÈriputta bhikkhu 
paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “abhÈvitÈni kho me paÒca balÈnÊ”ti, tena 
SÈriputta bhikkhunÈ paÒcannaÑ balÈnaÑ bhÈvanÈya vÈyamitabbaÑ. Sace 
pana SÈriputta bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “bhÈvitÈni kho me 
paÒca balÈnÊ”ti, tena SÈriputta bhikkhunÈ tenena pÊtipÈmojjena vihÈtabbaÑ 
ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu. 
 
 448. Puna caparaÑ SÈriputta bhikkhunÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ 
“bhÈvitÈ nu kho me satta bojjha~gÈ”ti. Sace SÈriputta bhikkhu 
paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “abhÈvitÈ kho me satta bojjha~gÈ”ti, tena 
SÈriputta bhikkhunÈ sattannaÑ bojjha~gÈnaÑ bhÈvanÈya vÈyamitabbaÑ. 
Sace pana SÈriputta bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “bhÈvitÈ kho me 
satta bojjha~gÈ”ti, tena SÈriputta bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena 
vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu. 
 
 449. Puna caparaÑ SÈriputta bhikkhunÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ 
“bhÈvito nu kho me ariyo aÔÔha~giko maggo”ti. Sace SÈriputta bhikkhu 
paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “abhÈvito kho me ariyo aÔÔha~giko maggo”ti, 
tena SÈriputta bhikkhunÈ ariyassa aÔÔha~gikassa maggassa bhÈvanÈya 
vÈyamitabbaÑ. Sace pana SÈriputta bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti 
“bhÈvito kho me ariyo aÔÔha~giko maggo”ti, tena SÈriputta bhikkhunÈ 
teneva pÊtipÈmojjena vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu. 
 
 450. Puna caparaÑ SÈriputta bhikkhunÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ 
“bhÈvitÈ nu kho me samatho ca vipasanÈ cÈ”ti. Sace SÈriputta bhikkhu 
paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “abhÈvitÈ kho me samatho ca vipassanÈ 
cÈ”ti, tena SÈriputta bhikkhunÈ samathavipassanÈnaÑ bhÈvanÈya 
vÈyamitabbaÑ. Sace pana SÈriputta bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti 
“bhÈvitÈ
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kho me samatho ca vipassanÈ cÈ”ti, tena SÈriputta bhikkhunÈ teneva 
pÊtipÈmojjena vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu. 
 
 451. Puna caparaÑ SÈriputta bhikkhunÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ 
“sacchikatÈ nu kho me vijjÈ ca vimutti cÈ”ti. Sace SÈriputta bhikkhu 
paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “asacchikatÈ kho me vijjÈ ca vimutti cÈ”ti, 
tena SÈriputta bhikkhunÈ vijjÈya vimuttiyÈ sacchikiriyÈya vÈyamitabbaÑ. 
Sace pana SÈriputta bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “sacchikatÈ kho 
me vijjÈ ca vimutti cÈ”ti, tena SÈriputta bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena 
vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu.  
 
 452. Ye hi keci SÈriputta atÊtamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
piÓÉapÈtaÑ parisodhesuÑ, sabbe te evameva paccavekkhitvÈ 
paccavekkhitvÈ piÓÉapÈtaÑ parisodhesuÑ. Yepi hi keci SÈriputta 
anÈgatamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ piÓÉapÈtaÑ parisodhessanti, 
sabbe te evameva paccavekkhitvÈ paccavekkhitvÈ piÓÉapÈtaÑ 
parisodhessanti. Yepi hi keci SÈriputta etarahi samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
piÓÉapÈtaÑ parisodhenti, sabbe te evameva paccavekkhitvÈ paccavekkhitvÈ 
piÓÉapÈtaÑ parisodhenti. TasmÈtiha SÈriputta1 “paccavekkhitvÈ 
paccavekkhitvÈ piÓÉapÈtaÑ parisodhessÈmÈ”ti evaÑ hi vo SÈriputta 
sikkhitabbanti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ SÈriputtÈ Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 

PiÓÉapÈtapÈrisuddhisuttaÑ niÔÔhitaÑ navamaÑ. 
_____ 

 
10. IndriyabhÈvanÈsutta  

 453. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Gaja~galÈyaÑ2 
viharati SuveÄuvane3. Atha kho Uttaro mÈÓavo pÈrÈsiviyantevÈsÊ4 yena  
______________________________________________________________ 
 1. Vo SÈriputta evaÑ sikkhitabbaÑ (SÊ, I) 
 2. Kaja~galÈyaÑ (SÊ, I), Kajja~galÈyaÑ (SyÈ, KaÑ)  
 3. VeÄuvane (SyÈ, kaÑ), Mukheluvane (SÊ, I) 
 4. PÈrÈsariyantevÈsÊ (SÊ, I), pÈrÈsiriyantevÈsÊ (SyÈ, KaÑ) 

 



348 UparipaÓÓÈsapÈÄi  

BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi. 
EkamantaÑ nisinnaÑ kho UttaraÑ mÈÓavaÑ pÈrÈsiviyantevÈsiÑ BhagavÈ 
etadavoca “deseti uttara pÈrÈsiviyo brÈhmaÓo sÈvakÈnaÑ 
indriyabhÈvanan”ti. Deseti bho Gotama pÈrÈsiviyo brÈhmaÓo sÈvakÈnaÑ 
indriyabhÈvananti. YathÈ kathaÑ pana Uttara deseti pÈrÈsiviyo brÈhmaÓo 
sÈvakÈnaÑ indriyabhÈvananti. Idha bho Gotama cakkhunÈ r|paÑ na passati, 
sotena saddaÑ na suÓÈti. EvaÑ kho bho Gotama deseti pÈrÈsiviyo 
brÈhmaÓo sÈvakÈnaÑ indriyabhÈvananti. EvaÑ sante kho Uttara andho 
bhÈvitindriyo bhavissati, badhiro bhÈvitindriyo bhavissati, yathÈ 
pÈrÈsiviyassa brÈhmaÓassa vacanaÑ. Andho hi Uttara cakkhunÈ r|paÑ na 
passati, badhiro sotena saddaÑ na suÓÈtÊti. EvaÑ vutte Uttaro mÈÓavo 
pÈrÈsiviyantesÊ tuÓhÊbh|to ma~kubh|to pattakkhandho adhomukho 
pajjhÈyanto appaÔibhÈno nisÊdi.  

 Atha kho BhagavÈ uttaraÑ mÈÓavaÑ pÈrÈsiviyantevÈsiÑ tuÓhÊbh|taÑ 
ma~kubh|taÑ pattakkhandhaÑ adhomukhaÑ pajjhoyantaÑ appaÔibhÈnaÑ 
viditvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “aÒÒathÈ kho Œnanda deseti 
pÈrÈsiviyo brÈhmaÓo sÈvakÈnaÑ indriyabhÈvanaÑ, aÒÒathÈ ca panÈnanda 
ariyassa vinaye anuttarÈ indriyabhÈvanÈ hotÊ”ti. Etassa BhagavÈ kÈlo, etassa 
Sugata kÈlo, yaÑ BhagavÈ ariyassa vinaye anuttaraÑ indriyabhÈvanaÑ 
deseyya, Bhagavato sutvÈ bhikkh| dhÈressantÊti. TenahÈnanda suÓÈhi 
sÈdhukaÑ manasi karohi, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ 
Œnando Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca– 
 
 454. KathaÒcÈnanda ariyassa vinaye anuttarÈ indriyabhÈvanÈ hoti, 
idhÈnanda bhikkhuno cakkhunÈ r|paÑ disvÈ uppajjati manÈpaÑ uppajjati 
amanÈpaÑ uppajjati manÈpÈmanÈpaÑ, so evaÑ pajÈnÈti “uppannaÑ kho me 
idaÑ manÈpaÑ uppannaÑ amanÈpaÑ uppannaÑ manÈpÈmanÈpaÑ, taÒca 
kho sa~khataÑ oÄÈrikaÑ paÔiccasamuppannaÑ, etaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ 
yadidaÑ upekkhÈ”ti. Tassa taÑ uppannaÑ manÈpaÑ uppannaÑ amanÈpaÑ 
uppannaÑ manÈpÈmanÈpaÑ nirujjhati, upekkhÈ saÓÔhÈti. SeyyathÈpi Œnanda 
cakkhumÈ puriso ummÊletvÈ vÈ nimÊleyya, nimÊletvÈ vÈ ummÊleyya. 
Evameva kho Œnanda yassa kassaci evaÑsÊghaÑ 
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evaÑtuvaÔaÑ evaÑappakasirena uppannaÑ manÈpaÑ uppannaÑ amanÈpaÑ 
uppannaÑ manÈpÈmanÈpaÑ nirujjhati, upekkhÈ saÓÔhÈti. AyaÑ 
vuccatÈnanda ariyassa vinaye anuttarÈ indriyabhÈvanÈ cakkhuviÒÒeyyesu 
r|pesu. 

 455. Puna caparaÑ Œnanda bhikkhuno sotena saddaÑ sutvÈ uppajjati 
manÈpaÑ uppajjati amanÈpaÑ uppajjati manÈpÈmanÈpaÑ, so evaÑ pajÈnÈti 
“uppannaÑ kho me idaÑ manÈpaÑ uppannaÑ amanÈpaÑ uppannaÑ 
manÈpÈmanÈpaÑ, taÒca kho sa~khataÑ oÄÈrikaÑ paÔiccasamuppannaÑ, 
etaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ yadidaÑ upekkhÈ”ti. Tassa taÑ uppannaÑ 
manÈpaÑ uppannaÑ amanÈpaÑ uppannaÑ manÈpÈmanÈpaÑ nirujjhati, 
upekkhÈ saÓÔhÈti. SeyyathÈpi Œnanda balavÈ puriso appakasireneva 
accharaÑ1 pahareyya. Evameva kho Œnanda yassa kassaci evaÑsÊghaÑ 
evaÑtuvaÔaÑ evaÑappakasirena uppannaÑ manÈpaÑ uppannaÑ amanÈpaÑ 
uppannaÑ manÈpÈmanÈpaÑ nirujjhati, upekkhÈ saÓÔhÈti. AyaÑ 
vuccatÈnanda ariyassa vinaye anuttarÈ indriyabhÈvanÈ sotaviÒÒeyyesu 
saddesu.  

 456. Puna caparaÑ Œnanda bhikkhuno ghÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ 
uppajjati manÈpaÑ uppajjati amanÈpaÑ uppajjati manÈpÈmanÈpaÑ, so evaÑ 
pajÈnÈti “uppannaÑ kho me idaÑ manÈpaÑ uppannaÑ amanÈpaÑ 
uppannaÑ manÈpÈmanÈpaÑ, taÒca kho sa~khataÑ oÄÈrikaÑ 
paÔiccasamuppannaÑ, etaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ yadidaÑ upekkhÈ”ti. 
Tassa taÑ uppannaÑ manÈpaÑ uppannaÑ amanÈpaÑ uppannaÑ 
manÈpÈmanÈpaÑ nirujjhati, upekkhÈ saÓÔhÈti. SeyyathÈpi Œnanda 
ÊsakaÑpoÓe2 padumapalÈse3 udakaphusitÈni pavattanti na saÓÔhanti. 
Evameva kho Œnanda yassa kassaci evaÑsÊghaÑ evaÑtuvaÔaÑ 
evaÑappakasirena uppannaÑ manÈpaÑ uppannaÑ amanÈpaÑ uppannaÑ 
manÈpÈmanÈpaÑ nirujjhati, upekkhÈ saÓÔhÈti. AyaÑ vuccatÈnanda ariyassa 
vinaye anuttarÈ indriyabhÈvanÈ ghÈnaviÒÒeyyesu gandhesu.  

 457. Puna caparaÑ Œnanda bhikkhuno jivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ uppajjati 
manÈpaÑ uppajjati amanÈpaÑ uppajjati manÈpÈmanÈpaÑ, so evaÑ pajÈnÈti 
“uppannaÑ kho me idaÑ manÈpaÑ uppannaÑ amanÈpaÑ uppannaÑ 
manÈpÈmanÈpaÑ, taÒca kho sa~khataÑ oÄÈrikaÑ paÔiccasamuppannaÑ, 
etaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ yadidaÑ upekkhÈ”ti. Tassa taÑ uppannaÑ 
manÈpaÑ uppannaÑ amanÈpaÑ uppannaÑ manÈpÈmanÈpaÑ nirujjhati, 
upekkhÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AccharikaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
 2. ¢sakapoÓe (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), ÊsakaphaÓe (SÊ-®Ôha), “majjhe uccaÑ hutvÈ”ti  

®ÊkÈya saÑsanditabbÈ. 3. Paduminipatte (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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saÓÔhÈti. SeyyathÈpi Œnanda balavÈ puriso jivhagge kheÄapiÓÉaÑ 
saÑy|hitvÈ appakasirena vameyya1. Evameva kho Œnanda yassa kassaci 
evaÑsÊghaÑ evaÑtuvaÔaÑ evaÑappakasirena uppannaÑ manÈpaÑ 
uppannaÑ amanÈpaÑ uppannaÑ manÈpÈmanÈpaÑ nirujjhati, upekkhÈ 
saÓÔhÈti. AyaÑ vuccatÈnanda ariyassa vinaye anuttarÈ indriyabhÈvanÈ 
jivhÈviÒÒeyyesu rasesu.  
 
 458. Puna caparaÑ Œnanda bhikkhuno kÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ 
uppajjati manÈpaÑ uppajjati amanÈpaÑ uppajjati manÈpÈmanÈpaÑ, so evaÑ 
pajÈnÈti “uppannaÑ kho me idaÑ manÈpaÑ uppannaÑ amanÈpaÑ 
uppannaÑ manÈpÈmanÈpaÑ, taÒca kho sa~khataÑ oÄÈrikaÑ 
paÔiccasamuppannaÑ, etaÑ santaÑ etaÑ santaÑ paÓÊtaÑ yadidaÑ 
upekkhÈ”ti. Tassa taÑ uppannaÑ manÈpaÑ uppannaÑ amanÈpaÑ 
uppannaÑ manÈpÈmanÈpaÑ nirujjhati, upekkhÈ saÓÔhÈti. SeyyathÈpi Œnanda 
balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ 
samiÒjeyya. Evameva kho Œnanda yassa kassaci evaÑsÊghaÑ evaÑtuvaÔaÑ 
evaÑ-appakasirena uppannaÑ manÈpaÑ uppannaÑ amanÈpaÑ uppannaÑ 
manÈpÈmanÈpaÑ nirujjhati, upekkhÈ saÓÔhÈti. AyaÑ vuccatÈnanda ariyassa 
vinaye anuttarÈ indriyabhÈvanÈ kÈyaviÒÒeyyesu phoÔÔhabbesu. 
 
 459. Puna caparaÑ Œnanda bhikkhuno manasÈ dhammaÑ viÒÒÈya 
uppajjati manÈpaÑ uppajjati amanÈpaÑ uppajjati manÈpÈmanÈpaÑ, so evaÑ 
pajÈnÈti “uppannaÑ kho me idaÑ manÈpaÑ uppannaÑ amanÈpaÑ 
uppannaÑ manÈpÈmanÈpaÑ, taÒca kho sa~khataÑ oÄÈrikaÑ 
paÔiccasamuppannaÑ, etaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ yadidaÑ upekkhÈ”ti. 
Tassa taÑ uppannaÑ manÈpaÑ uppannaÑ amanÈpaÑ uppannaÑ 
manÈpÈmanÈpaÑ nirujjhati, upekkhÈ saÓÔhÈti. SeyyathÈpi Œnanda balavÈ 
puriso divasaÑsantatte2 ayokaÔÈhe dve vÈ tÊÓi vÈ udakaphusitÈni nipÈteyya, 
dandho Œnanda udakaphusitÈnaÑ nipÈto, atha kho naÑ khippameva 
parikkhayaÑ pariyÈdÈnaÑ gaccheyya. Evameva kho Œnanda yassa kassaci 
evaÑsÊghaÑ evaÑtuvaÔaÑ evaÑappakasirena uppannaÑ manÈpaÑ 
uppannaÑ amanÈpaÑ uppannaÑ manÈpÈmanÈpaÑ nirujjhati, upekkhÈ 
saÓÔhÈti. AyaÑ vuccatÈnanda ariyassa vinaye anuttarÈ indriyabhÈvanÈ 
manoviÒÒeyyesu dhammesu. EvaÑ kho Œnanda ariyassa vinaye anuttarÈ 
indriyabhÈvanÈ hoti.  
 
 460. KathaÒcÈnanda sekho hoti pÈÔipado, idhÈnanda bhikkhuno 
cakkhunÈ r|paÑ disvÈ uppajjati manÈpaÑ uppajjati amanÈpaÑ uppajjati 
manÈpÈmanÈpaÑ,  
______________________________________________________________ 
 1. Sandhameyya (Ka) 2. Divasasantatte (SÊ) 
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so tena uppannena manÈpena uppannena amanÈpena uppannena 
manÈpÈmanÈpena aÔÔÊyati harÈyati jigucchati. Sotena saddaÑ sutvÈ -pa-. 
GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ. KÈyena phoÔÔhabbaÑ 
phusitvÈ. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya uppajjati manÈpaÑ uppajjati 
amanÈpaÑ uppajjati manÈpÈmanÈpaÑ, so tena uppannena manÈpena 
uppannena amanÈpena uppannena manÈpÈmanÈpena aÔÔÊyati harÈyati 
jigucchati. EvaÑ kho Œnanda sekho hoti pÈÔipado. 
 
 461. KathaÒcÈnanda ariyo hoti bhÈvitindriyo, idhÈnanda bhikkhuno 
cakkhunÈ r|paÑ disvÈ uppajjati manÈpaÑ uppajjati amanÈpaÑ uppajjati 
manÈpÈmanÈpaÑ, so sace Èka~khati “paÔik|le1 appaÔik|lasaÒÒÊ 
vihareyyan”ti, appaÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace Èka~khati “appaÔik|le 
paÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, paÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace Èka~khati 
“paÔik|le ca appaÔik|le ca appaÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, appaÔik|lasaÒÒÊ 
tattha viharati. Sace Èka~khati “appaÔik|le ca paÔik|le ca paÔik|le ca 
paÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, paÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace Èka~khati 
“paÔik|laÒca appaÔik|laÒca tadubhayaÑ abhinivajjetvÈ upekkhako 
vihareyyaÑ sato sampajÈno”ti, upekkhako tattha viharati sato sampajÈno.  
 
 462. Puna caparaÑ Œnanda bhikkhuno sotena saddaÑ sutvÈ -pa-. 
GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ. KÈyena phoÔÔhabbaÑ 
phusitvÈ. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya uppajjati manÈpaÑ uppajjati 
amanÈpaÑ uppajjati manÈpÈmanÈpaÑ. So sace Èka~khati “paÔik|le 
appaÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, appaÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace 
Èka~khati ‘appaÔik|le paÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, paÔik|lasaÒÒÊ tattha 
viharati. Sace Èka~khati “paÔik|le ca appaÔik|le ca appaÔik|lasaÒÒÊ 
vihareyyan”ti, appaÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace Èka~khati “appaÔik|le ca 
paÔik|le ca paÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, paÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace 
Èka~khati “paÔik|laÒca appaÔik|laÒca tadubhayampi abhinivajjetvÈ 
upekkhako vihareyyaÑ sato sampajÈno”ti, upekkhako tattha viharati sato 
sampajÈno. EvaÑ kho Œnanda ariyo hoti bhÈvitindriyo. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔikk|le (sabbattha) 
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 463. Iti kho Œnanda desitÈ mayÈ ariyassa vinaye anuttarÈ 
indriyabhÈvanÈ, desito sekho pÈÔipado, desito ariyo bhÈvitindriyo. YaÑ kho 
Œnanda SatthÈrÈ karaÓÊyaÑ sÈvakÈnaÑ hitesinÈ anukampakena anukampaÑ 
upÈdÈya, kataÑ vo taÑ mayÈ. EtÈni Œnanda rukkham|lÈni etÈni 
suÒÒÈgÈrÈni. JhÈyathÈnanda, mÈ pamÈdattha, mÈ pacchÈ vippaÔisÈrino 
ahuvattha, ayaÑ vo amhÈkaÑ anusÈsanÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ Œnando Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 

IndriyabhÈvanÈsuttaÑ niÔÔhitaÑ dasamaÑ. 
 

 

SaÄÈyatanavaggo niÔÔhito paÒcamo. 
 

TassuddÈnaÑ  

   AnÈthapiÓÉiko Channo, PuÓÓo NandakarÈhulÈ. 
   ChachakkaÑ SaÄÈyatanikaÑ, NagaravindeyyasuddhikÈ. 
   IndriyabhÈvanÈ cÈpi, vaggo OvÈdapaÒcamoti. 

 

IdaÑ vaggÈnamuddÈnaÑ  

   Devadahonupado ca, SuÒÒato ca Vibha~gako. 
   SaÄÈyatanoti vaggÈ, UparipaÓÓÈsake ÔhitÈti. 
 

 

UparipaÓÓÈsakaÑ samattaÑ. 
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Abbuhanahetu = Abbuyhanahetu (SÊ) Abbh|Óhanahetu (SyÈ, KaÑ) 3 
Abbuhi = Abbuyhi (SÊ) Abbh|Óhi (SyÈ, KaÑ) 4 
Abbuheyya = Abbuyheyya (SÊ) Abbh|Óheyya (SyÈ, KaÑ) 3 
AbyÈbajjhÈ = AbyÈpajjhÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I, Ka) 97 
Abhimattheyya = Abhimantheyya (SÊ, I) 302 
Abhimanthento = Abhimatthento (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 137 
Abhimantheyya = Abhimattheyya (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka) 181
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AbhiraddhÈ = AbhinandÈma (SyÈ, KaÑ) 315 
AbhisannÈni parisannÈni = AbhisandÈni parisandÈni (Ka) 136 
AmaÒÒiÑsu = MaÒÒeyyuÑ (Ka) 122 
AmÈhaÑ = ApÈhaÑ (SÊ, I, Ka) 253 
AyokhilaÑ = AyokhÊlaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 204 
AyaÑ = Ayampi (SÊ, I) 86 
AyaÑ = AyaÑ kho (SyÈ, KaÑ) 93 
Ayampi = AyaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 186 
AvÈpuraÓaÑ = ApÈpuraÓaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 168 
Asappurisabhatti = AsappurisabhattÊ (sabbattha) 71 
AsappurisadiÔÔhi = AsappurisadiÔÔhÊ (sabbattha) 71 
AsammuÔÔhÈ = AppammuÔÔhÈ (SyÈ, KaÑ) 127 
AsaÑhÊraÑ = AsaÑhiraÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 226 
Asu ca = Asuci (sabbattha) 46 

  [ Œ ] 
ŒdiÑyeva = Œdisova (SÊ, I)  Œdiyeva (Ka) 251 
ŒraÒÒako = RaÒÒo (SÊ, I) 173 
ŒrammaÓaÑ = ŒramaÓaÑ (?) 136 
ŒviÒcheyya = ŒviÒjeyya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 180 
Œvuto = ŒvaÔo (SÊ-®Ôha, I) ŒvuÔo (SyÈ, KaÑ, Ka) 171 
ŒsÊviso = Œsiviso (Ka) 48 
ŒsaÒca anÈsaÒcepi = ŒsaÒca anÈsaÒca cepi (®Ôha) 178 

  [ I ] 
Iti vadaÑ = Iti paraÑ (Ka) 274 
Itiyime = Itime (SÊ) Itissime (SyÈ, KaÑ, I) 117 
IdaÑpÈhaÑ = IdaÑpahaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 161 
IdaÑ vatvÈna = IdaÑ vatvÈ (SÊ, I) EvamidÊsesu ÔhÈnesu. 225 
IdaÑ kira me = IdaÑ kira te ca (Ka) 278 
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  [ I ] 
(ImÈya ca -pa- samannÈgato) = Passa Ma 1 C|Äahatthipadopame 
 (239) piÔÔhe. 14, 85 
Issatthe = Issatte (Ka) 53 

  [ ¢ ] 
¢sakaÑpoÓe = ¢sakapoÓe (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 ¢sakaphaÓe (SÊ-®Ôha) 349 

  [ U ] 
UjuÑ kataÑ = UjuÑ kataÑ hoti (SÊ) 11 
UdakaÒca pÈdÈnaÑ dhovanaÑ = UdakaÒca pÈdÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 193 
Udena = Uddena (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 164 
UddhaÑ = UccaÑ (SyÈ, KaÑ) Ubbhato (Ka) 223 
UddhaÑ saraÑ = UddhaÑsarÈ (SÊ, Ka) UddhaÑparÈmasanti (SyÈ, KaÑ) 21 
UpaÔÔhÈpeti = UpaÔÔhapeti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 41 
UpaÔÔhÈpema = UpaÔÔhapeti (SÊ) 195 
UpapajjavÈ = UpapajjaÑ vÈ (SÊ, I) Upapajje vÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 257 
Upaddavo = Upadduto (SÊ, I) 157 
Upanidhampi = Upanidhimpi (SÊ, I) 204 
UpamÈpi = UpamÈhipi (SÊ) 203 
UpamÈyapidhekacce = UpamÈyamidhekacce (Ka) 190 
UpayÈpetabbaÑ upayÈpetuÑ = UpaÔÔhapetabbaÑ 
 upaÔÔhapetuÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 214 
UpahaÒÒati = �haÒÒati (SÊ) 277 
UpÈdinnaÑ = UpÈdiÓÓaÑ (I, Ka) 283 
UpÈy|pÈdÈnÈ = Upay|pÈdÈnÈ (Ka) 80 
“UppilaÑ = UbbillaÑ (SÊ, I) UbbilaÑ (SyÈ, KaÑ) 197 
Ubbhidodako = Ubbhitodako (SyÈ, KaÑ, Ka) 135 
Umma~gaÑ = UmmaggaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) Uma~gaÑ (Ka) 251 
Urampi = Udarampi (SÊ, SyÈ, KaÑ) 224 
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  [ U ] 
UrundaÑ = �rundaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) UruddhaÑ (Ka) 281 
Ussuko = Ussukko (sabbattha) 170 

  [ � ] 
�hananti = Ohananti (SyÈ, KaÑ) 302 

  [ E ] 
Ekodi hoti = EkodÊ hoti (SÊ) 
 Ekodibhoti (SyÈ, KaÑ) 131 
EkodiÑ karoti = Ekodikaroti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 153 
EkaÑ r|pampi = Ekar|pampi (SÊ) 153 
Ete kho = Etete (SyÈ, KaÑ, I) 273 
EtaÑ = EvaÑ (Ka) 18 
Ettha gedhÈ = EtagedhÈ (SÊ, I) 172 
Evamettha = Evammettha (?) 312 
Evar|piÑ = Evar|paÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 35 
EvaÒca = EvaÑ (SÊ, I) 27 
EvaÒca vadehi = EvaÒca vadeti (SÊ, I) 184 
EvametaÑ = Evameva kho tvaÑ (Ka) 309 
EvaÑanatÊto”ti = EtaÑ anatÊtoti (SÊ) 133 
EvaÑdiÔÔhi = EvaÑdiÔÔhÊ (SÊ, I) EvaÑdiÔÔhiko (SyÈ, KaÑ) 72 
EvaÑmÈni = EvaÑmÈnÊ (SÊ, I, Ka) EvamÈdi (SyÈ, KaÑ) 43 
EvaÑvÈdÊ = EvaÑvÈdÊsu (Ka) 5 
EvaÑvÈdÊ = EvaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhÊ (SyÈ, KaÑ, Ka) 178 
EvaÑvÈdÊpi = EvaÑvÈdÊsupi (Ka) 7 
EvaÑ santametaÑ = EvaÑ santaÑ (®Ôha) 156 
EvaÑ hoti = Etadahosi (SyÈ, KaÑ, Ka) 210 
Eso = Hesa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 343 
Eso cevetassa = Eso cetassa (SÊ, I) Eso ceva 
 tassa (SyÈ, KaÑ) Esoyeva tassa (Ka) 273 
Ehambho = EvaÑ bho (SÊ, I) 56 
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  [ O ] 
OgÈhitvÈ = OgahetvÈ (SÊ, I) 213 
Odhastapatodo (ava + dhasu + ta = odhasta iti-padavibhÈgo.) 
 = Obhastapatodo (Ka) UbhantarapaÔodo (SyÈ, KaÑ) 138 
OphuÔo = Ovuto (SÊ)  OvuÔo (SyÈ, KaÑ, I) 172 

  [ Ka ] 
KaccÈno = KaccÈyano (SÊ) 187 
KaÒci = KiÒci (SÊ, I, Ka) (SyÈ, KaÑ, Ka) 5, 109 
KathÈya = BhassÈya (SÊ) BhÈsÈya (SyÈ, KaÑ, I) 155 
Kathine = KaÔhine (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 167 
KamattÈnaÑ = KathamattÈnaÑ (SaÑ 2. 85 piÔÔhe) 69 
KammayonÊ kammabandh| = Kammayoni kammabandhu (SÊ) 244 
KÈyagatÈsati = KÈyagatÈ sati (SyÈ, KaÑ, I) 131 
KÈyagatÈsatiÑ = KÈyagataÑ satiÑ (SyÈ, KaÑ, I) 131 
KÈla~kato = KÈlakato (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 32 
KiccamÈtappaÑ = KiccaÑ ÈtappaÑ (SÊ, Ka) 226 
KiÒcanatasmiÑ = KiÒcanatasmi (?) 50 
Kimilo = Kimbilo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 193 
Kima~gaÑ = Kima~ga (SÊ, I) 220 
KuÔhÈrÊhi = KudhÈrÊhi (Ka) 204 
KudÈssu = KadÈssu (SyÈ, KaÑ, I) 261 
KumbhakÈrÈvesane = KumbhakÈranivesane (SyÈ, KaÑ, Ka) 281 
Ke ca = Keci (Ka) 252 
Ketabino = KeÔubhino (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 57 
Kena naÑ = Na tena naÑ (Ka) Na naÑ (?) 202, 208 
KevalÈ parip|rÈ = Kevalaparip|rÈ (SÊ, I) 208 
KoÔÔhÈsayÈ = KoÔÔhasayÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 284 
KoÄÈpaÑ = KoÄÈpaÑ ÈrakÈ udakÈ thale nikkhittaÑ (Ka) 137 
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  [ Ka ] 
KiÑvÈdÊ = KiÑvÈdÊ kiÑdiÔÔhÊ (SyÈ, KaÑ, Ka) 178 
Kvacani = Kvacini (SyÈ, KaÑ, SÊ-®Ôha) 50 

  [ Kha ] 
KhattiyamahÈsÈlÈnaÑ = KhattiyamahÈsÈlÈnaÑ vÈ (SyÈ, KaÑ, I) 140 
KhalitasiraÑ = KhalitaÑ siro (SÊ)  KhalitaÑ siraÑ (SyÈ, KaÑ, I) 218 
KhÈrÈpatacchikampi = KhÈrÈpaÔicchakampi (Ka) 202 
KhÈrodakÈ nadÊ = KhÈrodikÈ nadÊ (SÊ) 223 
Khile = KhÊle (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 21 
Kho = Nu kho (SÊ, Ka) 173 
Kho = Kho te (SyÈ, KaÑ, Ka) 172 
Kho = Kho tasmiÑ samaye (SÊ, Ka) 199 

  [ Ga ] 
Gaja~galÈyaÑ = Kaja~galÈyaÑ (SÊ, I) Kajja~galÈyaÑ (SyÈ, KaÑ) 347 
GaÓakamoggallÈno = GaÓakamoggalÈno (Ka) 52 
GadhitaÑ = GathitaÑ (SÊ, I) 268 
GaruÑ katvÈ = GarukatvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 61 
GaruÑ karotha = Garukarotha (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 61 
GÈÄh|palepanena = GÈÄhapalepanena (Ka) 3 
GehasitÈ = GehassitÈ (®ÊkÈ) 131 
GehasitÈni = GehassitÈni (?) 260 

  [ Ca ] 
CakkhusmiÑ = Cakkhusmimpi (SyÈ, KaÑ) Etadeva yuttaÑ 
 aÒÒanikÈyesu tatheva diÔÔhattÈ. 326, 334 
CatumahÈpathe = CÈtummahÈpathe (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 133 
CÈtumahÈrÈjikÈ = CÈtummahÈrÈjikÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 141 
CetovinÊvaraÓasappÈyÈ = CetovicÈraÓasappÈyÈ 
    (SÊ, SyÈ, KaÑ) CetovivaraÓasappÈyÈ (I) 155 
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  [ Cha ] 
ChaÉÉeyya = Chaddeyya (?) 42 
ChadhÈturo = ChaddhÈturo (SÊ) 282 
ChamÈyaÑ = ChamÈya (SÊ, I) 203 
ChandarÈgappaÔibaddhaÑ = ChandarÈgappaÔibandhaÑ (Ka) 236 

  [ Ja ] 
JanetÈ = Janetti (SÊ, I) 291 
JÈtar|paÑ sudhantaÑ = JÈtar|paÑ dhantaÑ (SÊ, I) 286 
JÈnanti = PajÈnanti (SyÈ, KaÑ) SaÒjÈnanti (Ka) 122 
JÈnissati = Anussarissati jÈnissati (Ka) 160 
JÊyanti = Jiyyanti (Ka) 206 

  [ ©a ] 
©attena = ©Ètena (SÊ, Ka) ©Ètattena (SyÈ, KaÑ, I) 87 

  [ Ta ] 
TagarasikhÊ = TaggarasikhÊ (Ka) 113 
Tagghime = Taggha me (Ka) 64 
Tatra ca pana so = Tatra ca so (SÊ, I) 64 
TatrupapattiyÈ = Tatr|papattiyÈ (SyÈ, KaÑ) 
 TatruppattiyÈ (SÊ, I) 141 
TathÈgatÈ, evaÑvÈdÊnaÑ 
   bhikkhave TathÈgatÈnaÑ = TathÈgato, evaÑvÈdiÑ bhikkhave 
 TathÈgataÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 16 
TadaminÈpetaÑ = TadiminÈpetaÑ (SyÈ, KaÑ) 27 
Tapodo = TapodÈ (SÊ) 231 
TaritabbaÑ = CoditabbaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) TuritabbaÑ (?) 29 
TasmÈtiha SÈriputta = Vo SÈriputta evaÑ sikkhitabbaÑ. (SÊ, I) 347 
Tassa kho = Tassa kho evaÑ (sabbattha) 35, 36 
TiÔÔhissÈmi = TiÔÔheyyÈmi (Ka) 169 
TiÓasanthÈrakaÑ = TiÓasantharikaÑ (SÊ) TiÓasantharakaÑ (SyÈ, KaÑ) 281 
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  [ Ta ] 
TibbÈ = TippÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 3 
Tibbo = Tippo (I) 5 
TirokuÔÔaÑ = TirokuÉÉaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 62 
Tena ca viÒÒÈÓena kiÑ = Tena viÒÒÈÓena kiÒca (SÊ) 285 
TaÑ sabbaÑ = SabbaÑ (Ka) 148 

  [ Tha ] 
ThinamiddhaÑ = ThÊnamiddhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 55 

  [ Da ] 
Dahati = �ayhati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 224 
DiÔÔhipaÄÈso = DiÔÔhipalÈso (SÊ, Ka) 30 
DivasaÑsantatte = Divasasantatte (SÊ) 350 
DivaÑ = DivasaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 199 
DisÈvidisÈvikkhittÈni = DisÈvidisÈsu vikkhittÈni (SÊ, I) 134 
DukkhasamudayaÑ = Dukkhasamudayo (SyÈ, KaÑ) 293, 294 
DukkhanirodhaÑ = Dukkhanirodho (SyÈ, KaÑ) 294 
DundubhÊtipi = DudrabhÊtipi (Ka) 112 
Desessan”ti = Deseyyanti (I, Ka) 40 
DvÈyaÑ = DvayaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) ®ÊkÈ oloketabbÈ. 117 
DvedhikajÈtÈ = DveÄhakajÈtÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 32 

  [ Dha ] 
Dhanena dhanakaraÓÊyaÑ = Dhanena karaÓÊyaÑ (Ka) 213 
DhammadesanÈ ca = DhammadesanÈva (SyÈ, KaÑ) 275 
DhammÈ ekantakusalÈ kusalÈyÈtikÈ = DhammÈ ekanta 
   kusalÈyatikÈ (sabbattha) 156 
DhammiÑ kathanti = Dhammikathanti (SyÈ, KaÑ, Ka) 314 
DhÈtÈ = DhatÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 62 
DhÈtuvibha~gassa = ChadhÈtuvibha~gassa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 282 
DhÈropanti = Harosanti (SyÈ, KaÑ) 278 
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  [ Na ] 
Na apasÈdeyya = NÈpasÈdeyya (SÊ) 273 
Na khÊÓaÑ = NÈtikhÊÓaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 273 
NagaravindeyyakÈ = NagaravindeyyÈ (Ka) 339 
Na cevuttÈsavÈ = Na ca uttÈsavÈ (SÊ) 271 
Na taÑ dÈnaÑ vipulapphalanti br|mi = SÈ dakkhiÓÈ nevubhato 
 visujjhati (SÊ, I) 300 
NandÊ = Nandi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 82, 293 
Navo bhikkhu = Navakena bhikkhunÈ (Ka) 250 
NÈÔaputto = NÈthaputto (SÊ, I) 5, 32 
NÈtikÈÄikÈ = NÈtikÈÄÊ (SÊ, I) 213 
NÈssa = Na nesaÑ (?) 136 
NikkhaÑ = NekkhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 143 
NijigÊsanatÈ = NijigiÑsanatÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 119 
NinnÊtakasÈvaÑ = NihatakasÈvaÑ (Ka) 286 
Nibbinnar|pÈ = Nibbindar|pÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 32 
NirayapÈlÈ = NirayapÈlÈ punappunaÑ (Ka) 205 
Nivuto = NivuÔo (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 172 
NÊhaÔaÑ = NihataÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 286 
NÊhatÈnaÑ = NÊharantÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 187 
NekkhammasitÈni = NekkhammassitÈni (®ÊkÈ) 260 
NevasaÒÒÈnÈsaÒÒanti = NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈti (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 20 
No cetaÑ = No cedaÑ (SaÑ 2. 25 piÔÔhe) 201 
NhÈnÊyacuÓÓÈni = NahÈnÊyacuÓÓÈni (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 135 
NhÈpako = NahÈpako (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 135 
NhÈru = NahÈru (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 132 

  [ Pa ] 
PaÒcaka~go bhante thapati = PaÒcaka~go thapati (SÊ, I) 184 
PaÒcattayasutta = PaÒcÈyatanasutta (Ka) 18 
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  [ Pa ] 
PaccapÈdi = SaccavÈdÊ dhammavÈdÊ (Ka) 314 
Paccekasambuddhe = Paccekabuddhe (SÊ, I) 297 
Paccekasambuddho = Paccekabuddho (Ka-SÊ, I) 113 
PaÒÒapenti = PaÒÒÈpenti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 18 
PaÒÒavanto = PaÒÒÈvanto (SÊ, I) 243 
PaÔik|le = PaÔikk|le (sabbattha) 351 
PaÔipÈdeyyÈthÈti = PaÔidhÈveyyÈthÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 60 
PaÔibhÈyeyyuÑ = PaÔibhÈseyyuÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka) 172 
PaÔibhÈyissanti = PaÔibhÈsissanti (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka) 172 
PaÔivinÊtÈ = PaÔicca vinÊtÈ (SÊ, I) PaÔipucchÈmi vinÊtÈ (SyÈ, KaÑ) 
 PaÔipucchÈ vinÊtÈ (?) 69 
PaÔÔikÈya = PavaÔÔikÈya (SÊ, SyÈ) 286 
PaÔivedesi = PaÔipÈdesi (SÊ, I) PaÔidesesi (SyÈ, KaÑ) 314 
PaÔhame jhÈne = PaÔhamajjhÈne (Ka-SÊ, I, Ka) 75 
Patameyya (pa + tama + eyya iti padavibhÈgo) = Matameyya (bah|su) 197 
PadumapalÈse = Paduminipatte (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 349 
PadhÈnaÑ, na tibbÈ tasmiÑsamaye ...  
   vedanÈ vediyetha = PadhÈnaÑ, tiÔÔheyeva tasmiÑ samaye ... 
 vedanÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 6 
PanekesaÑ = PanetesaÑ (SyÈ, KaÑ) 18 
ParÈmÈsÈ = ParÈmassa (SÊ, I) 253, 278 
Parimasati = ParÈmasati (Ka) 62 
ParisÈgato = Parisaggato (bah|su) 95 
ParaÑmaraÓÈ = MaraÓÈti (Ka) 19 
PalÈlapÊÔhakampi = PalÈlapiÔÔhakampi (I) 202 
Pavayha pavayha Œnanda vakkhÈmi = Pavayha pavayha (SÊ, I) 
 Paggayha paggayha Œnanda 
 vakkhÈmi (Ka) 159 
Pavicayati = Pavicarati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 127 
PÈÓabh|tesu = SabbapÈÓabh|tesu (SÊ, Ka) 244 
PÈpakammaÑ = PÈpaÑ kammaÑ (SÊ, I) 218 
PÈhaÑ = PahaÑ (sabbattha) 93 
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  [ Pa ] 
PidhÊyati = PithÊyati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 222 
PisinÈrÈyaÑ = KusinÈrÈyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 26 
PisÊlavanti = PisÊlanti (SÊ, I) Sipilanti (SyÈ, KaÑ) 278 
PuÔÔho = ApuÔÔho (SyÈ, KaÑ, Ka) 37 
PutoÄi = M|toÄÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 132 
Puna caparÈhaÑ = Puna ca panÈhaÑ (SÊ, I, Ka) 5 
PubbajiraÑ = PabbajitaÒhitaÑ (Ka) UpavajjitaÑ (Ka) PubbavijjanaÑ, 
 pubbavijjhanaÑ, pubbaviciraÑ (SaÑyuttake) 310 
PubbÈpayamÈno = SukkhÈpayamÈno (Ka) 232 
PuÄavÈ = PaÔa~gÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 206 
PokkharaÓÊ = PokkhariÓÊ (SÊ) 138 
PonobbhavikÈ = PonobhavikÈ (SÊ, I) 157, 293 

  [ Ba ] 
BavhÈbÈdhÈ = BahvÈbÈdhÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 243 
BavhÈbÈdho = BahvÈbÈdho (Ka) 208 
Bah|pakÈrÈ = BahukÈrÈ (SyÈ, KaÑ) 296 
BÈkulo = Bakkulo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 165 
BÈhulikÈ = BÈhullikÈ (SyÈ, KaÑ) 57 
ByantÊ hoti = Byanti hoti (I, Ka) 204 
Byattena = Byattatarena (SÊ, I, Ka) 37 
BrÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ -pa-  
   gahapatimahÈsÈlÈnaÑ = BrÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ vÈ gahapati- 
 mahÈsÈlÈnaÑ vÈ (SyÈ, KaÑ, I) 141 
  [ Bha ] 
Bhatte = Vante (Ka-SÊ) Bhutte (Ka-SÊ, I) 43 
BhattaÑ = VantaÑ (SÊ) 43 
BhaddakÈ = BhadrakÈ (Ka) 312 
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  [ Bha ] 
Bhavanti = AhesuÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 211 
BhÈvemÊ”ti = BhÈvesinti (SÊ, SyÈ, KaÑ) 201 
BhÈsate ca tapate ca = BhÈsati ca tapati ca (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 143 
BhÈsitaparikkantaÑ = BhÈsitaparikantaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 36 
BheripaÓavavaÑsasa~kha- 
   ÉiÓÉimaninnÈdasaddÈnaÑ = BheripaÓavasa~kha- 
 tiÓavaninnÈdasaddÈnaÑ (I) 174 
  [ Ma ] 
Majjhanhika = Majjhantika (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka) MajjhantikaÑ (I) 204 
Magga~gaÑ = Magga~gÈ (SÊ, I) 117 
MaÒÒatha = MaÒÒetha (I) 235 
Matthena = Manthena (SÊ) Mattena (Ka) 181 
ManussarÈhasseyyakaÑ = ManussarÈhaseyyakaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 64 
MamaÒca khvÈyaÑ = MaÑ tvÈyaÑ (SÊ) MamaÑ khvÈyaÑ (SyÈ, KaÑ) 
 MaÑ khvÈyaÑ (I) 282 
Mayampi hi = MayaÑ hi (?) 341 
MayhaÑ vihesÈ = MayhaÒca vihesÈ bhavissati -pa- upaghÈto (Ka) 30 
MahÈpajÈpati = MahÈpajÈpatÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 295 
MahÈmoggallÈnena = MahÈmoggalÈnena (Ka) 122 
MÈrassesa = MÈrasseva (Ka) 48 
MicchÈ tesaÑ ÒÈÓan”ti = MicchÈ te saÒjÈnanti (Ka) 253 
MicchÈdiÔÔhi = MicchÈdiÔÔhÊ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 34 
MÊyanti = Miyyanti (Ka) 206 
MucchaÑ nikÈmayati = Mucchati kÈmayati (SÊ, I) 157 
Muddhani = MuddhÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 302 
MuddhÈnaÑ = BuddhÈnaÑ (Ka) 178 
Muni = MunÊti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 226 
MaÑ cepi = Sace mampi (Ka) 202 
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  [ Ya ] 
YathÈ yathÈ = YathÈ yathÈssa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 265 
YadidaÑ assÈsapassÈsÈ = YadidaÑ assÈsapassÈsaÑ SaÑ 3. 281 piÔÔhe. 126 
YadidaÑ parassa = YadidaÑ mayhaÒca vihesÈ bhavissati 
 parassa ca (Ka) 29 
Yadi pana = Yadi n|na (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 207 
YamidaÑ = YampidaÑ (SÊ, Ka) 325 
YÈ pacchimikÈ bhikkhunÊ, sÈ = YÈ pacchimÈ bhikkhunÊ, sÈ 
    (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) YÈ pacchimikÈ, tÈ 
 bhikkhuniyo (Ka) 324 
YuganandhÈ = YuganaddhÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 337 
Ye ca kho = Santi ca kho (SyÈ, KaÑ)  Santi ca (Ka) 33 
Ye dhammÈ = Ye te dhammÈ (SÊ) 78 
Yena yeneva = Yena yena ca (Ka) 84 
Ye vo = Ye te (Ka) 27 
YoggÈcariyÈnaÑ = YogÈcariyÈnaÑ (Ka) 259 
YotathÈbh|tassa = YathÈbh|tassa (SÊ, I) 337 
Yo = YaÑ (NettipÈÄi) 226 
YaÑ kho = YaÒca (SyÈ, KaÑ) 68 
YaÑ maÑ = YaÑ me (SÊ, Ka, I) 313 

  [ Ra ] 
Ratanena = Tena ratanena (SÊ) 215 
RattindivaÑ = RattidivaÑ (Ka) 199 
RathikÈya = RathiyÈya (bah|su) 202 

  [ La ] 
LaddhaÑ = LaddhÈ (SÊ, I) 300 
Lomasaka~giyo = Lomasakaka~giyo (®ÊkÈ) 240 

  [ Va ] 
VacÊsaÑhÈro = VacÊsa~khÈro (SÊ, I) 30 
VaÔÔakÈ = VadhakÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 196 
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  [ Va ] 
VaÓasÈropÊ”ti (vaÓa + saÑ + popÊ  = VaÓasÈropÊ iti 
   padavibhÈgo) = VaÓassÈropÊti (Ka) 44 
VandÈhi = VandÈhi, evaÒca vadehi (SÊ, I) 184 
VandÈhi = VandÈhi, evaÒca vadehi (sabbattha) 301 
Vadhoyeva kho = Vadhoyeveko (SyÈ, KaÑ, Ka) 32 
Vameyya = Sandhameyya (Ka) 350 
VassabhaÒÒÈ = VayabhiÒÒÈ (Ka) 121 
VassaÑvuÔÔho = VassaÑvuttho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 32 
VicÈritÈ = ByÈpÈritÈ (SÊ, I) 167 
Vittanti = PiÔÔhanti (SyÈ, KaÑ) 278 
VinibandhaÑ = VinibaddhaÑ (SÊ, I) 268 
VipariÓÈmavirÈganirodhaÑ = VipariÓÈmaÑ virÈgaÑ nirodhaÑ (Ka) 260 
VibbhantÈ gÈvÊ = BhantagÈvÊ (SÊ, I) GÈvÊ (SyÈ, KaÑ) 290 
VibhajitvÈ = PaÔivibhajitvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 133 
VirÈgunaÑ = VirÈgaÑ (SÊ, I) VirÈgutaÑ (®ÊkÈ) 80 
VilimaÑsaÑ = VilimaÑ (SÊ, I, Ka) 318 
Visado = Visuddho (SyÈ) 164 
VisesaÑ jÈnanti = PajÈnanti (SyÈ, KaÑ) SaÒjÈnanti (Ka) 122 
Viharatha = Vihara (SÊ, I) 281 
Viharemu Èvesane = ViharÈmÈvesane (SÊ, I) ViharÈma 
 nivesane (SyÈ, KaÑ) Viharemu nivesane (Ka) 281 
VihÈrÈ = VihÈro (SÊ, I) 140 
VuÉÉhataraÑ bhikkhuÑ = VuÉÉhataro bhikkhu (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 36 
Vihesesi = ViheÔhesi (SÊ, SyÈ, KaÑ) Viheseti (Ka) 290 
Vedhanahetu = VedanÈhetu (SÊ, I, Ka) 3 
VenakulaÑ = VeÓakulaÑ (SÊ, I) 207 
VeyyÈkaraÓaÑ tassa hetu = VeyyÈkaraÓassa hetu (Ka) 157 
Vo = Te (Ka) 151 
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  [ Sa ] 
SakiÒcikkhahetu = KiÒcakkhahetu (SÊ) 95 
Sakideva = SakiÑdeva (Ka) 124 
Sa~khavaÓÓapaÔibhÈgÈni = Sa~khavaÓÓ|panibhÈni (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 134 
Sa~khÈrupapattiÑ = Sa~khÈr|papattiÑ (SyÈ, KaÑ) 
 Sa~khÈruppattiÑ (SÊ, I) 140 
Sace pana = KiÑ pana (Ka) 251 
Sace pana vo = Sace te (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 341 
Sajoti = SaÒjoti (SyÈ, KaÑ, I) 205 
Satova = Sato (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 125 
SadvÈrÈ = SandhidvÈrÈ (Ka) 216 
SabbadukkhaÑ = SabbadukkhÈ (Ka) 225 
SabbacetasÈ = SabbaÑ cetaso (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 SabbaÑ cetasÈ (Ka) 242 
Sabbeheva bhante = Nandakassa bhante (SÊ, I) 315 
SambodhisukhaÑ = SambodhasukhaÑ (SÊ, I) SambodhasukhaÑ 
 cittekaggatÈsukhaÑ (Ka) 152 
(SabbaÑ r|paÑ) = (  ) Natthi (SÊ, I) 49 
SabyÈbajjhaÑ = SabyÈpajjhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I, Ka) 100 
SabrahmacÈrÊnaÑ cÊvarakamme vicÈritÈ = SabrahmacÈrÊ cÊvarakamme 
 byÈpÈritÈ (SÊ, I) 167 
SabhÈgato = Sabhaggato (bah|su) 95 
SammaggatÈ = SamaggatÈ (Ka) 72 
SamaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ = SamaÓabrÈhmaÓÈ (SÊ, I) 21 
SamaÓo = SamÈno (SÊ, Ka) 30 
SamanupassÈmÈ”ti = PassÈmÈti (SÊ) 86 
SamÈdapanÈyÈ”ti = SamÈdÈpanÈyÈti (?) 172 
SamÈdinnena = SamÈdiÓÓena (I, Ka) 244 
SamiÒjite = SammiÒjite (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 14 
Sam|hatÈti = Susam|hatÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 82 
SarapattappahÈrÈnaÑ = ParasatthappahÈrÈnaÑ (SÊ) 
 ParasattuppahÈrÈnaÑ (SyÈ, KaÑ, I) 174 
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  [ Sa ] 
SasakkaÑ = SampattaÑ (Ka) 277 
SasnehaÑ = SasnehaÑ ÈrakÈ udakÈ thale nikkhittaÑ (Ka) 137 
SahassilokadhÈtuÑ = SahassiÑ lokadhÈtuÑ (SÊ) 142 
SÈ = SÈyaÑ (Ka) 261 
SÈciyogÈ = SÈviyogÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) Ettha sÈcisaddo 
 kuÔilapariyÈyo. 13 
SÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ = SÈtthÈ sabyaÒjanÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 62 
SÈyaÑ nhÈnÊyapiÓÉi = SÈssa nahÈnÊyapiÓÉÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 135 
SÈsanaÑ = VacanaÑ (SÊ) 310 
SÈssa = SÈyaÑ (Ka) 117 
SiyaÑsu = SiyuÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) SaddanÊti oloketabbÈ. 27 
SivathikÈya = SÊvathikÈya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 133 
SÊlavanto = SÊlavantÈ (SÊ) 299 
SukatadukkaÔÈnaÑ = SukkaÔadukkaÔÈnaÑ (SÊ, I) 72 
SuÒÒatÈvihÈrena bahulaÑ = Etarahi bahulaÑ (SÊ, I) 343 
SuddhÈsÈre = SuddhasÈre (SyÈ, KaÑ, I) 123 
SuvacataraÑ = SubbacataraÑ (Ka) 27 
    SaÑ 1. 322; SaÑ 2. 417 piÔÔhe. 286 
SuveÄuvane = VeÄuvane (SyÈ, KaÑ) Mukheluvane (SÊ, I) 347 
SekkhÈ = SekhÈ (sabbattha) 55 
SeyyathidaÑ = SeyyathÊdaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 15 
So tassa = TaÑ tassa (Ka) Tassa (SÊ, I) 224 
So kÈyadukkhampi = KÈyikadukkhampi (SyÈ, KaÑ) 
 KÈyikaÑ dukkhampi (Ka) 335 
So yassa hi khvÈssa = Yassa kho panassa (SÊ) Yassa khvÈssa (I) 9 
SoÄasa~gulakaÓÔakaÑ = SoÄasa~gulakaÓÉakaÑ (SÊ) 223 
SaÑghaÔÔÈ samodhÈnÈ = SaÑghaÔÔanasamodhÈnÈ SaÑ 1. 322; 
 SaÑ 2. 417 piÔÔhe. 286 
SaÑghaÔÔÈ = Samphassa (SÊ, I) Sa~ghaÔÈ (SyÈ, KaÑ) 286 
(SaÑvarissÈmÊti.) = (  ) Vinaye natthi. 36 
SaÑvijjanteva te = SaÑvijjante te ca (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 202 
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  [ Sa ] 
SvÈgataÑ te mahÈrÈja = SvÈgataÑ mahÈrÈja (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 211 
SvÈssa = So (SÊ, I) SvÈyaÑ (Ka) 33 
SvÈssa = Sossa (SÊ, I) SvÈyaÑ (Ka) 33 
SvÈssa = SvÈyaÑ (Ka) 117 

  [ Ha ] 
HÈsapaÒÒo = HÈsupaÒÒo (SÊ, I) 75 
Honti = Posanti (Ka) 310

 



   

MajjhimanikÈye UparipaÓÓÈsapÈÄiyaÑ 

GÈthÈs|ci

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 

Akkocchi maÑ avadhi maÑ 192 

Ajjeva kiccamÈtappaÑ 226, 228,  

 229, 230, 231,  

 233, 234, 239,  

 240, 242, 243 

AÔÔhicchinnÈ pÈÓaharÈ 192 

AtÊtaÑ nÈnvÈgameyya 226, 227,  

 (La) 240, 242 

AnÈthapiÓÉiko channo 352 

AnupÈdasodhanaporisa- 

   dhammo 146 

AriÔÔho UpariÔÔho TagarasikhÊ 114 

[ I ] 

IdaÑ hi taÑ JetavanaÑ 306 

[ U ] 

UpÈdÈne bhayaÑ disvÈ 225 

[ E ] 

Ekassa caritaÑ seyyo 193 

Eko care mÈta~garaÒÒeva 193 

Ete ca aÒÒe ca mahÈnubhÈvÈ 115 

EvaÑ vihÈriÑ ÈtÈpiÑ 226,  

 228, (La) 242, 243 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
KammaÑ vijjÈ ca dhammo ca 306 
KÈÄ|pakÈÄÈ Vijito 115 
KetumbharÈgo ca MÈta~go 115 

[ Ca ] 
CatukkaÓÓo catudvÈro 205, 222 
Candake vimale parisuddhe 146 
CoditÈ devad|tehi 225 

[ Ja ] 
Jeto Jayanto Padumo 115 

[ Ta ] 
Tassa ayomayÈ bh|mi 205, 222 
TasmÈ hi paÓÉito poso 306 
Te khemappattÈ sukhino 225 

[ Da ] 
DvidhÈva suÒÒatÈ hoti 225 
Durannayo SaÑgho athopi 115 
DevadahaÑ paÒcattayaÑ 74 
Devadahonupado ca 352 
Dve jÈlino munino 114 

[ Na ] 
Na hi verena verÈni 192 
No ce labhetha nipakaÑ 193 
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[ Pa ] 
PaccuppannaÒca yo 
   dhammaÑ 226, 228, (La) 
 242, 243 
ParimuÔÔhÈ paÓÉitÈbhÈsÈ 192 
Pare ca na vijÈnanti 192 
Puthusaddo samajano 192 

[ Ba ] 
Buddho ahu Ma~galo 
   vÊtarÈgo 115 
Bodhi MahÈnÈmo athopi 115 

[ Bha ] 
BhaddekÈnandakaccÈna 300 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
Ye ca kho devad|tehi 225 
Ye sattasÈrÈ anÊghÈ 114 
Yo dussÊlo dussÊlesu 300 
Yo dussÊlo sÊlavantesu 300 
Yo sÊlavÈ sÊlavantesu 300 
Yo sÊlavÈ dussÊlesu 300 
Yo vÊtarÈgo vÊtarÈgesu 300 

[ Sa ] 
Sace labhetha nipakaÑ 192 
SatthÈ PavattÈ Sarabha~go 115 
SÈriputtova paÒÒÈya 306 
Sumbho Subho Matulo 114 

[ Ha ] 
Hi~g| ca Hi~go ca 114 
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