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SirimatÈ amhÈkaÑ Buddhena BhagavatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena
sakalalokapatthaÔamahÈkaruÓÈsinehasiniddhahadayena sabbattha
appaÔihatasabbaÒÒutÈnÈvaraÓÈdiÒÈÓobhÈsasamujjalitena
sanarÈmaralokagurunÈ sadevakassa lokassa atthÈya hitÈya sukhÈya dhammo
ca vinayo ca desito paÒÒatto, so pariyattipaÔipattipaÔivedhavasena vibhattesu
tÊsu saddhammesu pariyattisaddhammo nÈma, tadeva ca sÈsanaÔÔhitiyÈ
pamÈÓaÑ, satiyeva hi tasmiÑ itare uppajjanti, nÈsati, vuttaÒhetaÑ
A~guttaraÔÔhakathÈyaÑ– (AÑ-®Ôha 1. 72 piÔÔhe)
“Suttantesu asantesu, pamuÔÔhe vinayamhi ca.
Tamo bhavissati loko, s|riye attha~gate yathÈ.
Suttante rakkhite sante, paÔipatti hoti rakkhitÈ.
PaÔipattiyaÑ Ôhito dhÊro, yogakkhemÈ na dhaÑsatÊ”ti.
Teneva ca saddhammaciraÔÔhitikÈmino theravarÈ MahÈkassapÈdayo
pariyattisaddhammasa~khÈtaÑ TepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ
sa~gÊtimÈropetvÈ BuddhasÈsanaÑ saÑrakkhiÑsu, taÑkÈlikÈ ca rÈjÈno
saddhammÈbhivuddhikÈmÈ tesaÑ sa~gÊtikÈrÈnamanubalappadÈnena
sahÈyattamupÈgamuÑ.
TathÈ hi cat|hÈdhikatimÈsaparinibbute Bhagavati
MahÈkassapattherappamukhehi paÒcahi arahantasatehi RÈjagahe paÔhamÈ
dhammasa~gÊti katÈ raÒÒo MÈgadhassa AjÈtasattuno visesÈnuggahamÈdÈya.
Vassasataparinibbute ca Bhagavati MahÈyasattherappamukhehi sattahi
arahantasatehi VesÈliyaÑ dutiyÈ dhammasa~gÊti katÈ, tadÈ ca KÈlÈsoko
mahÊpati tesaÑ sahÈyattamupÈgato.
TathÈgataparinibbÈnato pana dvinnaÑ vassasatÈnamupari
paÒcattiÑsatime vasse MahÈmoggaliputtatissattherappamukhehi
arahantasahassehi PÈÔaliputte tatiyÈ dhammasa~gÊti katÈ
sakalalokapatthaÔayasassa DhammÈsokassa bh|patino niratisayÈnuggahaÑ
laddhÈna.
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SammÈsambuddhaparinibbutito pana catunnaÑ vassasatÈnamupari
paÓÓÈse vasse La~kÈdÊpe VaÔÔagÈmaÓirÈjino kÈle MÈtulajanapade
ŒlokaleÓe catutthÊ dhammasa~gÊti katÈ paÒcahi arahantasatehi
MahÈdhammarakkhitattherappamukhehi, yÈ loke “potthakÈropanasa~gÊtÊ”ti
pÈkaÔÈ.
Buddhavasse pana catussatÈdhikadvisahassÈnamupari
pannarasamasa~khyaÑ sampatte imasmimpi MarammaraÔÔhe
MindonnÈmassa mahÈdhammarÈjino kÈle Mandalay itipÈkaÔe
RatanÈpuÒjanagare paÒcamÊ dhammasa~gÊti katÈ
catussatÈdhikadvisahassattherehi
DakkhiÓÈrÈmavÈsÊtipiÔakadharabhadantajÈgarattherappamukhehi tasseva
raÒÒo anavasesÈnuggahamÈdÈya, yÈ loke “selakkharÈropanasa~gÊtÊ”ti
vuccati.
ItthaÑ sudaÑ Buddhassa Bhagavato sÈsanaÑ iddhaÒceva hoti phÊtaÒca
vitthÈrikaÑ bÈhujaÒÒaÑ puthubh|taÑ yÈvajjatanÈ.
CirakÈlato panetaÑ BuddhavacanaÑ lekhaparamparÈya ceva
muddaÓaparamparÈya ca anekakkhattuÑ parivattiyÈbhataÑ na sakkÈ dÈni
vattuÑ “paÔhamadutiyatatiyÈdisa~gÊtimÈropitÈkÈreneva sabbaso
parisuddhan”ti, aÒÒadatthu panÈdhunikapotthakesu saÑvijjamÈnehi kehici
pamÈdalekhÈdisaÒjÈtakhalitÈdhikaparibhaÔÔhapÈÔhehi malÊnamevetaÑ, tathÈ
hi nÈnÈdesiyapotthakesu aÒÒamaÒÒaÑ saÑsandiyamÈnesu anekÈ
visadisapÈÔhÈ dissanti.
Tatoyeva ca Buddhavacanassa suparisuddhabhÈvakÈmino mahÈtherÈ
sasatthantarapiÔakattayakovidÈ dhammavinayaÑ vÈcentÈyeva te
khalitÈdhikaparibhaÔÔhapÈÔhe disvÈ evaÑ samacintesuÑ kathesuÑ ca–
“AdvayavÈdino suparisuddhavacanassa tassa Bhagavato pÈvacanaÑ
advayaÑ suparisuddhaÑ nimmalamevassa, imesu pana pÈvacanapotthakesu
aÒÒamaÒÒaÑ visadisÈ ceva aparisuddhÈ ca pÈÔhÈ dissanti, nissaÑsayaÑ kho
ayameva m|lapÈÔho, yo nesaÑ yuttisampanno, tadaÒÒo pana
pamÈdalekhapÈÔhoyeva, tÈdisÈ ca dissanti ÈdhunikapÈvacanapotthakesu
kismiÒci kismiÒci ÔhÈne.
KÈmaÒcetedÈni na tÈva bahutarÈ, yÈva yathÈbh|taÑ pÈÄiyÈ atthaÑ
paÔisedheyyuÑ, etarahi pana asodhiyamÈnÈ te gacchante gacchante
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kÈle bahutarÈ bahutarÈ jÈyeyyuÑ, taÑkÈlikÈ ca pacchimÈ janÈ te sodhetuÑ
asamatthÈ yathÈdhippetaÑ pÈÄiyÈ atthaÑ na sammÈ jÈneyyuÑ, evamete
saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya saÑvatteyyuÑ.
VuttaÑ hetaÑ A~guttaranikÈye– (AÑ 1. 60 piÔÔhe)
‘Dveme bhikkhave dhammÈ saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya
saÑvattanti, katame dve, dunnikkhittaÑ ca padabyaÒjanaÑ attho ca
dunnÊto, dunnikkhittassa bhikkhave padabyaÒjanassa atthopi dunnayo hoti,
ime kho bhikkhave dve dhammÈ saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya
saÑvattantÊ’ti.
YaÑn|na mayaÑ te sodhetvÈ nimmalaÑ parisuddhaÑ BuddhavacanaÑ
sampatiÔÔhÈpeyyÈma, tadassa saddhammaciraÔÔhitiyÈ bahujanahitÈya
bahujanasukhÈya ca, taÑ pana na sukaraÑ sampÈdetuÑ aÒÒatra
dhammikarÈj|namanuggahenÈ”ti.
SÈ panÈyaÑ kathÈ patthaÔÈ sÈdhujanaparamparÈya, sutÈ ca U Nu
nÈmadheyyaggamahÈmaccappamukhehi MarammaraÔÔhissarehi, sutvÈna te
evaÑ samacintesuÑ sammantayiÑsu ca “na kho panetaÑ amhÈkaÑ
patir|paÑ, ye mayaÑ pubbakehi dhammikehi dhammarÈj|hi
samanuggahitassa BuddhasÈsanassa parihÈnikÈraÓaÑ passamÈnÈyeva
ajjhupekkhitvÈ appossukkÈ vihareyyÈma, yaÑn|na mayaÑ
sÈsanopakÈrupÈye sampÈdetvÈ visesato ca ÈdhunikapÈvacanapotthakesu
dissamÈne saÑsayaÔÔhÈnÊye pamÈdalekhapÈÔhe saÑsodhetukÈmÈnaÑ
mahÈtherÈnaÑ ajjhÈsayaÑ parip|retvÈ BuddhasÈsanaÑ anuggaÓheyyÈmÈ”ti,
atha te sabbepi sÈsanÈnuggahÈya katasanniÔÔhÈnÈ ahesuÑ.
AnuggahitukÈmehipi ca tehi na sakkÈ ÈÓÈya kÈtuÑ vinÈ
mahÈjanacchandasaÒjÈtopadesena, mahÈjanappatinidhibh|tÈ hi etarahi
MarammikÈ rÈjÈno, upadeso ca santhÈgÈrasamitiyaÑ
mahÈjanappatinidhibh|tÈnaÑ matisajÊvÈnaÑ chandeneva samuppajjati,
tasmÈ BuddhasÈsanÈnuggahÈya santhÈgÈrasamitiyaÑ ekaÑ
dhammupadesaÑ paÒÒÈpetvÈ BuddhasÈsanasamiti nÈma mahÈsamiti
samuÔÔhÈpitÈ. TassÈ kho pana samitiyÈ sabhÈpati hoti
ThadosirÊsudhammopÈdhidhÈrÊ Sir U Thwinvhayo mahÈseÔÔhi, upasabhÈpati
pana ThadosirÊsudhammopÈdhidhÈrÊyeva U Thein Maungvhayo
padhÈnaÉÉavinicchayamandiramhi mahÈkkhadassÈdhipati,
sabbakammavidhÈyako pana
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hitadharo ThadomahÈsaresÊth|pÈdhiko U Chan Htunvhayo
upadesikÈdhipatipadhÈnanÊtivedimahÈmantÊ. BhaÓÉuppÈdako pana
raÔÔhissarÈnaÑ patinidhibh|to U Win nÈmadheyyo
sÈsanaÔÔhÈnikamahÈmatto.
Atha te BuddhasÈsanasamitikÈ “yÈyeva kho panatthÈya
samuÔÔhÈpitÈyaÑ samiti, tadatthamidÈni visesato kÈhÈmÈ”ti
MarammaraÔÔhebhipÈkaÔaguÓasamudayasamudite tattha tattha
padhÈnanÈyakabh|te paropaÓÓÈsamahÈthere dÊghadassino nimantiya
evamÈrocesuÑ “ayaÑ bhante amhÈkaÑ BuddhasÈsanamahÈsamiti
BuddhasÈsanÈnuggahatthÈyeva raÔÔhissarÈnaÑ dhammupadesena
samuÔÔhÈpitÈ, sacedÈni bhante pubbe viya dhammasa~gÊtiÑ katvÈ sÈsanaÑ
paggaÓhituÑ yujjeyya, mahÈtherÈ ca tathÈ kÈtumiccheyyuÑ, vissatthÈva
bhante karontu, mayaÑ tattha kÈyaÒÈÓapaccayabalehi niravasesaÑ byÈvaÔÈ
bhavissÈmÈ”ti.
Atha kho te mahÈtherÈ “dhammasa~gÊtiÑ karissÈmÈ”ti katasanniÔÔhÈnÈ
evaÑ pativedesuÑ “kattabbÈyevesÈ dhammasa~gÊti, nesÈ na kattabbÈ, tasmÈ
mayaÑ dÈni piÔakapotthakÈni paÒcamasa~gÊtisilÈlekhÈya samÈnetvÈ
tÈniyeva sarÊraÑ katvÈ pÈÄisaÑsodhanapubba~gamaÑ dhammasa~gÊtiÑ
kassÈma, yÈya Èdhunikapotthakesu paramparÈparivattanavasena saÒjÈtÈ
pamÈdalekhapÈÔhÈ ca nirÈkarÊyissanti, visodhitaÒca suparisuddhaÑ
pÈvacanam|laÑ labhitvÈ taÑ muddÈpetvÈ sakalaloke nÈnÈraÔÔhesu
nÈnÈdesesu byÈpanavasena BuddhasÈsanassa ciraÔÔhiti ca sÈdhiyissati, sabbe
ca TheravÈdikÈ raÔÔhÈ MarammaraÔÔhasahitÈ ekato hutvÈ BuddhasÈsanaÑ
abh|tapubbapaggahena paggaÓhituÑ labhissanti, sÈ ca purimikÈ paÒca
sa~gÊtiyo upanidhÈya chaÔÔhasa~gÊti nÈma bhavissati, taÒca sabbaÑ
bhavissati bahujanahitÈya bahujanasukhÈya atthÈya hitÈya sukhÈya
devamanussÈnaÑ, bah|ni panettha ÈvassakakiccÈni paÔikacceva
samÈdapetabbÈni tumhÈkamÈyattÈni, tasmÈ sa~gÊtikÈlavavatthÈnÈdikiccaÑ
tumhÈkaÑyeva bhÈro hot|”ti.
Atha te BuddhasÈsanasamitikÈ sÈsanapÈlakÈnaÑ mahÈtherÈnaÑ
chandaÒca ruciÒca samÈdÈya ovÈdaÒca sirasÈ sampaÔicchitvÈ therÈnaÑ ceva
attano ca kattabbakiccÈnaÑ pariniÔÔhÈnasamayaÑ sallakkhetvÈ “ayaÑ
chaÔÔhasa~gÊti SammÈsambuddhaparinibbÈnato catussatÈdhikÈnaÑ dvinnaÑ
vassasahassÈnamupari
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aÔÔhanavutime vasse vesÈkhapuÓÓamito paÔÔhÈya ÈrabhitabbÈ, dve ca
vassÈni kattabbÈ, paÒcannaÑ ca sÈsanavassasahassÈnamupaÉÉhavasse
vesÈkhapuÓÓamiyaÑyeva pariniÔÔhÈpetabbÈ”ti sa~gÊtikÈlaÑ vavatthapesuÑ.
Tato paÔÔhÈya ca te punappunaÑ sannipatitvÈ sammantayitvÈ sa~gÊtiyÈ
pubbakiccesu nirantaraÑ byÈvaÔÈ honti, “mahantaÑ kho JinasÈsanaÑ
mahatiyÈyevetaÑ p|jÈya p|janÊyan”ti mantvÈ tehi kÈrÈpitÈni
mahantamahantÈni sÈsanamandirÈni, tattha sa~gÊtiÑ kurumÈnassa
bhikkhusaÑghassa sukhasannisajjatthaÑ sannipÈtaÔÔhÈnabh|taÑ mahantaÑ
sa~gÊtimandiraÑ Yangon nÈma rÈjadhÈniyaÑ SirÊma~galatthale Kaba Aye
(LokasÈma) nÈmakassa cetiyassa Èsanne selapabbataguhÈvesena kÈrÈpitaÑ
tibh|makaÑ pÈyaso silÈ-iÔÔhakÈyomayaÑ, evaÑ mahantampetaÑ
ekasaÑvacchareneva pariniÔÔhÈpitaÑ iddhiyÈ maÒÒe nimmitaÑ, taÒca bahi
ÔhatvÈ apekkhattaÑ sayaÑjÈtaselapabbato viya dissati, anto pavisitvÈ
olokayataÑ pana olokitolokitaÔÔhÈnato dassanÊyaÑ pÈsÈdikaÑ ramaÓÊyaÑ
atittikarameva hutvÈ devavimÈnamiva khÈyati. Tassa panÈvid|re
aÉÉhateyyÈnaÑ sa~gÊtikÈrabhikkhusahassÈnaÑ nivÈsappahonakÈ cattÈro
iÔÔhakamayÈ mahÈpÈsÈdÈ ceva iÔÔhakamayÈyeva bhojanamahÈsÈlÈ ca
mahÈsÊmÈpÈsÈdÈdayo ca muddaÓayantasÈlÈ ca tatheva kÈrÈpitÈ.
MahÈtherÈpi ca “sa~gÊtikiccaÑ nÈma therÈdheyyaÑ, therÈnaÑ
ovÈdeneva kattabbaÑ, na vinÈ tena, tasmÈ bhikkhusaÑghassa ceva
upÈsakÈnaÒca sabbampi sa~gÊtipaÔibaddhamovÈdaÑ dÈtuÑ
bhavitabbamettha ovÈdadÈyakasaÑghasabhÈyapÊ”ti
MarammaraÔÔhadhaj|pame aggamahÈpaÓÉitopÈdhidhÈrino ca
raÔÔhovÈdÈcariyasammate ca raÔÔhavinayadharasammate ca aÒÒe
cÈbhipÈkaÔagarubhÈvanÊyÈdiguÓagaÓasama~ginoti parosataÑ
nÈyakamahÈthere uccinitvÈ “chaÔÔhasa~gÊtiovÈdÈcariyasaÑghanÈyakasabhaÑ” nÈmekaÑ padhÈnamahÈsaÑghasabhaÑ
patiÔÔhÈpesuÑ, te ca nÈyakamahÈtherÈ SambuddhavacanaratanÈkarapÈrage
vividhasatthantaragahanÈsa~gacÈrine therÈnuthere paÒcavÊsatimatte
samuccinitvÈ “chaÔÔhasa~gÊtidhurandharasabhÈ”ti ca sammannitvÈ tassÈ
sabhÈya bhÈraÑ niyyÈtesuÑ sabbÈni sa~gÊtipaÔibaddhakiccÈni
saÑvidahituÑ. Te ca sa~gÊtidhurandharasabhikÈ therÈ
sakalamarammaraÔÔhe Nyaung Yan Sayadawti abhipÈkaÔaÑ
“AggamahÈpaÓÉito” pÈdhinÈ ceva “AbhidhajamahÈraÔÔhagur|” pÈdhinÈ cÈti
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dvÊhi MarammaraÔÔhissarasamappitopÈdhÊhi virÈjitaÑ jÈtiyÈ ÈsÊtivassikaÑ
upasampadÈya saÔÔhivassaÑ “BhadantarevataÑ” nÈma mahÈtheravaraÑ
sabhÈpatiÑ katvÈ TepiÔake Buddhavacane ceva nÈnÈsatthesu ca kovide
dhammÈcariyakavipadappatte bhikkh| uccinitvÈ aÔÔhadasÈdivaggavasena
parosataÑ pÈÄivisodhakavagge ceva sambahule ca paÔivisodhakavagge
bandhÈpetvÈ visodhanappaÔivisodhanehi BuddhavacanaÑ suparisuddhattaÑ
paÔipÈpetvÈ dhammasa~gÊtiÑ kÈtumÈrabhiÑsu, yathÈ taÑ
porÈÓakasa~gÊtikÈrÈ.
EvaÒca pana ÈrabhÊyamÈnesu sa~gÊtipubbakiccesu tehi
sa~gÊtidhurandharasabhikamahÈtherehi TipiÔakapariyattisaÑsodhanakiccaÑ
sampÈdetuÑ piÔakapotthakÈni anekabhÈge katvÈ MarammikÈnaÑ
yathÈvuttapÈÄivisodhakavaggÈnaÑ visuÑ visuÑ niyyÈtitÈni, na kevalaÒca
MarammikÈnameva, api ca kho SÊhaÄasyÈmakambojalÈvosa~khÈtesu
raÔÔhantaresupi padhÈnapÈmokkhabhÈvamÈpannÈnaÑ
vibhÈvippavarapadappattÈnaÑ saÑgharÈjasaÑghanÈyakamahÈtherÈnaÑ ca
santikaÑ pahitÈni visodhanÈya, evametÈni
pamÈdakhalitÈdhikaparibhaÔÔhapÈÔhÈnaÑ nirÈkaraÓavasena visodhitÈni ceva
paÔivisodhitÈni ca, atha tÈni anekavÈravisodhanena suvisodhitÈni
suparisuddhÈni BuddhasÈsanamuddaÓayantÈlaye samappitÈni suÔÔhu
muddÈpanÈya.
EvaÑ samappetvÈpi ca tehi sa~gÊtidhurandharasabhikamahÈtheravarehi
“appeva nÈmettha evaÑ suvisodhitepi siyÈ avasiÔÔho kocipi doso,
muddaÓakammakarÈnaÑ vÈ duÔÔhapitaÑ, tassapi sabbassa visodhanÈya
bhavitabbameva osÈnasodheyyapattapÈÔhakehipÊ”ti sampassamÈnehi
sanikÈyambarapuÓÓindusa~kÈsÈnaÑ
laddhaggamahÈpaÓÉitÈdipaÓÉiccapadÈnaÑ pÈvacanetarasatthapÈragÈnaÑ
“catunnaÒca MarammikÈnaÑ ekassa ca La~kÈdÊpikassÈ”ti paÒcannaÑ
mahÈtherÈnaÑ osÈnasodheyyapattapÈÔhakasammuti dinnÈ, “yathÈtra na
kocipi doso paÒÒÈyetha, yathÈ ca taÑ olokayataÑ paribyattaÑ
suviÒÒeyyamassa, evamosÈnasodheyyapattaÑ vicinitvÈ sodhent|”ti ca
nesaÑ bhÈro kato.
LaddhasammutikÈ ca te paÒca mahÈtherÈ m|lasodheyyapattapÈÔhakehi
gahaÔÔhapaÓÉitehi ceva dhammÈcariyabhikkhupaÓÉitehi ca anekavÈraÑ
parisodhitaÑ osÈnasodheyyapattaÑ paÔivisodhitam|lapotthakena ceva
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aÒÒehi sadesadesantarikapÈvacanapotthakehi ca vividhabyÈkaraÓÈdisatthehi
ca punappunaÑ saÑsandetvÈ
suvisadaparibyattakaÓÉavÈravÈkyacchedasa~ketataÒca sampÈpetvÈ mahatÈ
parissamena osÈnasodhanamakaÑsu, evamidaÑ piÔakavaraÑ
theravÈdÊnekÈyikavibudhappamukhÈnaÑ satthÈgamaratanÈlayasÈragÈhÊnaÑ
veyyÈkaraÓakesarÊnaÑ accantanimmalaÒÈÓavÈrinÈ paridhovitaÑ, taÑ
vibudhappavarekagocaraÑ vimuttirasassÈdabhÈgi hutvÈ ciraÑ vilasataÑ,
sakalopiminÈ loko saddhammanirato SammÈsambuddhaparÈyaÓo
bhavatanti.
TenetaÑ vuccati–
1. M|lakaÑ pariyattÊva, sÈsanassa Mahesino.
PariyattippamÈÓÈ hi, ciraÑ saddhammasaÓÔhiti.
2. TasmÈ taÑ rakkhituÑ therÈ, dhammasa~gÈhakÈ purÈ.
RÈjÈno upanissÈya, akaÑsu dhammasa~gahe.
3. PaÔhamaÑ dhammasa~gÊtiÑ, AjÈtasatturÈjino.
Anuggahena katvÈna, pÈlayuÑ JinasÈsanaÑ.
4. DutiyaÑ tu tathÈ katvÈ, KÈlÈsokassa rÈjino.
KÈle tamupanissÈya, pÈlayuÑ JinasÈsanaÑ.
5. TatiyaÑpica katvÈna, DhammÈsokassa rÈjino.
Anuggahena Buddhassa, sÈsanaÑ abhipÈlayuÑ.
6. CatutthiÑ pana La~kÈyaÑ, VaÔÔagÈmaÓirÈjino.
KÈlamhi potthakÈruÄhaÑ, katvÈna pÈlayuÑ tathÈ.
7. ImasmiÑ MarammaraÔÔhepi, MindonnÈma narÈdhipaÑ.
RajjaÑ samanusÈsantaÑ, ratanattayamÈmakaÑ.
8. SannissÈya mahÈtherÈ, thirasÊlÈ guÓÈkarÈ.
PaÒcamiÑ dhammasa~gÊtiÑ, karontÈ sÈsanaÔÔhitiÑ.
9. PatthayantÈ likhÈpetvÈ, silÈpaÔÔesu peÔakaÑ.
ByÈyÈmena mahantena, pÈlayuÑ JinasÈsanaÑ.
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10. ItthaÑ purÈ mathÈtherÈ, rÈjÈno cÈpi dhammikÈ.
SÈsanaÑ paripÈlesuÑ, jÊvitaÑ viya attano.
11. TathÈpi khalitÈdÈni, dissanti PiÔakattaye.
ParamparÈya lekhÈya, saÒjÈtÈ muddaÓena ca.
12. DisvÈna te mahÈtherÈ, vÈcentÈva TipeÔakaÑ.
VuccamÈnanayenevaÑ, cintesuÑ mantayiÑsu ca.
13. “KatvÈna sÈdhukaÑ gantha-suddhikaÑ sÈsanÈyukaÑ.
YaÑn|na dhammasa~gÊtiÑ, kareyyÈma mayaÑ” iti.
14. EtamatthaÑ suÓitvÈna, U Nu nÈma mahÈsayo.
Marammavisaye agga-mahÈmaccadhurandharo.
15. “SÈsanÈyattakiccÈni, sampÈdentÈ visesato.
Sa~gÊtiyaÒca therÈnaÑ, samp|rentÈ manorathaÑ.
16. YathÈ rakkhiÑsu porÈÓÈ, surÈjÈno tathÈ mayaÑ.
SaÑrakkheyyÈma Sambuddha-sÈsanaÑ” iti cintiya.
17. MahÈmaccehi aÒÒehi, sa~gamehi ca mantiya.
SuppatiÔÔhÈpayitvÈna, BuddhasÈsanasa~gamaÑ.
18. MahÈtherÈnamÈdÈya, chandaÑ idha nivÈsinaÑ.
AÒÒesu SÊhaÄÈdÊsu, videsesu ca vÈsinaÑ.
19. KÈretvÈ dhammasa~gÊtiÑ, sodhetvÈ SatthusÈsanaÑ.
PaggahatthÈya saddhammaÑ, karaÑ daÄhaparakkamaÑ.
20. SirÊma~galavikhyÈte, thalasmiÑ pavare subhe.
CetiyassÈvid|ramhi, Kaba Aye itisaÒÒino.
21. GuhÈvesena kÈretvÈ, mahÈsa~gÊtimandiraÑ.
ŒvÈsÈdiÒca bhikkh|naÑ, kÈresi muddaÓÈlayaÑ.
22. GanthasaÑsodhanaÑ dhamma-sa~gÊtiyÈ tu paÓÉitÈ.
MahÈtheravarÈkaÑsu, satimantÈ punappunaÑ.
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23. MuddÈpente ca passitvÈ, mahÈtherehi paÒcahi.
SodheyyapattamosÈnaÑ, nimmalattaÑ supÈpitaÑ.
24. SunimmalaÑ pÈvacanaÑ, vimuttisukhadaÑ idaÑ.
SuÔÔhu muddÈpitaÑ hoti, sabbalokatthasiddhiyÈ.
25. YathÈ sa~gÊtiyo pubbe, saddhammassa ciraÔÔhitiÑ.
PatthayantÈ pavattesuÑ, mahÈtherÈ mahiddhikÈ.
26. Tatheva chaÔÔhamiÑ dhamma-sa~gÊtiÑ MarammamaÓÉale.
MahÈtherÈ pavattenti, saddhammaÔÔhitikÈmino.
27. CiraÑ tiÔÔhatu saddhammo, asaddhammo vinassatu.
Saddhammagaruno niccaÑ, hontu sabbepi paÓinoti.
_____
Sa~ketaviÒÒÈpanaÑ
SÊ

= SÊhaÄapotthake dissamÈnapÈÔho.

Ka-SÊ

= Katthaci SÊhaÄapotthake ...

SyÈ

= SyÈmapotthake ...

KaÑ

= Kambojapotthake ...

I

= I~galisapotthake ...

Ka

= Katthaci Marammapotthake ...

®Ôha

= AÔÔhakathÈ.

?

= “SiyÈ nukho porÈÓapÈÔho”ti takkitapÈÔho.
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A~guttaranikÈya

EkakanipÈtapÈÄi
_____
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.

1. R|pÈdivagga
1. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ
etadavoca–
NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekar|pampi samanupassÈmi, yaÑ evaÑ
purisassa cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, yathayidaÑ bhikkhave itthir|paÑ.
Itthir|paÑ bhikkhave purisassa cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊti. . PaÔhamaÑ.
2. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekasaddampi samanupassÈmi, yaÑ evaÑ
purisassa cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, yathayidaÑ bhikkhave itthisaddo.
Itthisaddo bhikkhave purisassa cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊti. . DutiyaÑ.
3. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekagandhampi samanupassÈmi, yaÑ evaÑ
purisassa cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, yathayidaÑ bhikkhave itthigandho.
Itthigandho bhikkhave purisassa cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊti. . TatiyaÑ.
4. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekarasampi samanupassÈmi, yaÑ evaÑ
purisassa cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, yathayidaÑ bhikkhave itthiraso.
Itthiraso bhikkhave purisassa cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊti. . CatutthaÑ.
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5. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekaphoÔÔhabbampi samanupassÈmi, yaÑ
evaÑ purisassa cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, yathayidaÑ bhikkhave
itthiphoÔÔhabbo. ItthiphoÔÔhabbo bhikkhave purisassa cittaÑ pariyÈdÈya
tiÔÔhatÊti. . PaÒcamaÑ.
6. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekar|pampi samanupassÈmi, yaÑ evaÑ
itthiyÈ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, yathayidaÑ bhikkhave purisar|paÑ.
Purisar|paÑ bhikkhave itthiyÈ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊti. . ChaÔÔhaÑ.
7. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekasaddampi samanupassÈmi, yaÑ evaÑ
itthiyÈ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, yathayidaÑ bhikkhave purisasaddo.
Purisasaddo bhikkhave itthiyÈ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊti. . SattamaÑ.
8. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekagandhampi samanupassÈmi, yaÑ evaÑ
itthiyÈ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, yathayidaÑ bhikkhave purisagandho.
Purisagandho bhikkhave itthiyÈ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊti. . AÔÔhamaÑ.
9. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekarasampi samanupassÈmi, yaÑ evaÑ
itthiyÈ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, yathayidaÑ bhikkhave purisaraso.
Purisaraso bhikkhave itthiyÈ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊti. . NavamaÑ.
10. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekaphoÔÔhabbampi samanupassÈmi, yaÑ
evaÑ itthiyÈ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, yathayidaÑ bhikkhave
purisaphoÔÔhabbo. PurisaphoÔÔhabbo bhikkhave itthiyÈ cittaÑ pariyÈdÈya
tiÔÔhatÊti. . DasamaÑ.
R|pÈdivaggo paÔhamo.
_____
2. NÊvaraÓappahÈnavagga
11. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppanno vÈ kÈmacchando uppajjati, uppanno vÈ kÈmacchando
bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave subhanimittaÑ.
SubhanimittaÑ bhikkhave ayoniso manasi karoto anuppanno ceva
kÈmacchando uppajjati, uppanno ca kÈmacchando bhiyyobhÈvÈya vepullÈya
saÑvattatÊti. . PaÔhamaÑ.

2. NÊvaraÓappahÈnavagga
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12. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppanno vÈ byÈpÈdo uppajjati, uppanno vÈ byÈpÈdo bhiyyobhÈvÈya
vepullÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave paÔighanimittaÑ.
PaÔighanimittaÑ bhikkhave ayoniso manasi karoto anuppanno ceva byÈpÈdo
uppajjati, uppanno ca byÈpÈdo bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattatÊti. .
DutiyaÑ.
13. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannaÑ vÈ thinamiddhaÑ1 uppajjati, uppannaÑ vÈ thinamiddhaÑ
bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave arati tandÊ2
vijambhitÈ3 bhattasammado cetaso ca lÊnattaÑ. LÊnacittassa bhikkhave
anuppannaÒceva thinamiddhaÑ uppajjati, uppannaÒca thinamiddhaÑ
bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattatÊti. . TatiyaÑ.
14. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannaÑ vÈ uddhaccakukkuccaÑ uppajjati, uppannaÑ vÈ
uddhaccakukkuccaÑ bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattati, yathayidaÑ
bhikkhave cetaso av|pasamo. Av|pasantacittassa bhikkhave
anuppannaÒceva uddhaccakukkuccaÑ uppajjati, uppannaÒca
uddhaccakukkuccaÑ bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattatÊti. . CatutthaÑ.
15. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ vicikicchÈ uppajjati, uppannÈ vÈ vicikicchÈ bhiyyobhÈvÈya
vepullÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave ayonisomanasikÈro. Ayoniso
bhikkhave manasi karoto anuppannÈ ceva vicikicchÈ uppajjati, uppannÈ ca
vicikicchÈ bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattatÊti. . PaÒcamaÑ.
16. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppanno vÈ kÈmacchando nuppajjati, uppanno vÈ kÈmacchando pahÊyati,
yathayidaÑ bhikkhave asubhanimittaÑ. AsubhanimittaÑ bhikkhave yoniso
manasi karoto anuppanno ceva kÈmacchando nuppajjati, uppanno ca
kÈmacchando pahÊyatÊti. . ChaÔÔhaÑ.
17. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppanno vÈ byÈpÈdo nuppajjati, uppanno vÈ byÈpÈdo pahÊyati,
yathayidaÑ bhikkhave
______________________________________________________________
1. ThÊnamiddhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. Tandi (Ka)

3. VijambhikÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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mettÈ cetovimutti. MettaÑ bhikkhave cetovimuttiÑ yoniso manasi karoto
anuppanno ceva byÈpÈdo nuppajjati, uppanno ca byÈpÈdo pahÊyatÊti. .
SattamaÑ.
18. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannaÑ vÈ thinamiddhaÑ nuppajjati, uppannaÑ vÈ thinamiddhaÑ
pahÊyati, yathayidaÑ bhikkhave ÈrambhadhÈtu nikkamadhÈtu
parakkamadhÈtu. ŒraddhavÊriyassa bhikkhave anuppannaÒceva
thinamiddhaÑ nuppajjati, uppannaÒca thinamiddhaÑ pahÊyatÊti. .
AÔÔhamaÑ.
19. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannaÑ vÈ uddhaccakukkuccaÑ nuppajjati, uppannaÑ vÈ
uddhaccakukkuccaÑ pahÊyati, yathayidaÑ bhikkhave cetaso v|pasamo.
V|pasantacittassa bhikkhave anuppannaÒceva uddhaccakukkuccaÑ
nuppajjati, uppannaÒca uddhaccakukkuccaÑ pahÊyatÊti. . NavamaÑ.
20. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ vicikicchÈ nuppajjati, uppannÈ vÈ vicikicchÈ pahÊyati,
yathayidaÑ bhikkhave yonisomanasikÈro. Yoniso bhikkhave manasi karoto
anuppannÈ ceva vicikicchÈ nuppajjati, uppannÈ ca vicikicchÈ pahÊyatÊti. .
DasamaÑ.
NÊvaraÓappahÈnavaggo dutiyo.
____
3. Akammaniyavagga
21. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ
evaÑ abhÈvitaÑ akammaniyaÑ hoti, yathayidaÑ bhikkhave cittaÑ1. CittaÑ
bhikkhave abhÈvitaÑ akammaniyaÑ hotÊti. . PaÔhamaÑ.
22. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ
evaÑ bhÈvitaÑ kammaniyaÑ hoti, yathayidaÑ bhikkhave cittaÑ. CittaÑ
bhikkhave bhÈvitaÑ kammaniyaÑ hotÊti. . DutiyaÑ.
______________________________________________________________
1. YathayidaÑ cittaÑ (SÊ, I) evamuparipi.

3. Akammaniyavagga
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23. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ
evaÑ abhÈvitaÑ mahato anatthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave cittaÑ.
CittaÑ bhikkhave abhÈvitaÑ mahato anatthÈya saÑvattatÊti. . TatiyaÑ.
24. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ
evaÑ bhÈvitaÑ mahato atthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave cittaÑ.
CittaÑ bhikkhave bhÈvitaÑ mahato atthÈya saÑvattatÊti. . CatutthaÑ.
25. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ
evaÑ abhÈvitaÑ apÈtubh|taÑ mahato anatthÈya saÑvattati, yathayidaÑ
bhikkhave cittaÑ. CittaÑ bhikkhave abhÈvitaÑ apÈtubh|taÑ mahato
anatthÈya saÑvattatÊti. . PaÒcamaÑ.
26. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ
evaÑ bhÈvitaÑ pÈtubh|taÑ mahato atthÈya saÑvattati, yathayidaÑ
bhikkhave cittaÑ. CittaÑ bhikkhave bhÈvitaÑ pÈtubh|taÑ mahato atthÈya
saÑvattatÊti. . ChaÔÔhaÑ.
27. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ
evaÑ abhÈvitaÑ abahulÊkataÑ mahato anatthÈya saÑvattati, yathayidaÑ
bhikkhave cittaÑ. CittaÑ bhikkhave abhÈvitaÑ abahulÊkataÑ mahato
anatthÈya saÑvattatÊti. . SattamaÑ.
28. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ
evaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ mahato atthÈya saÑvattati, yathayidaÑ
bhikkhave cittaÑ. CittaÑ bhikkhave bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ mahato atthÈya
saÑvattatÊti. . AÔÔhamaÑ.
29. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ
evaÑ abhÈvitaÑ abahulÊkataÑ dukkhÈdhivahaÑ hoti, yathayidaÑ bhikkhave
cittaÑ. CittaÑ bhikkhave abhÈvitaÑ abahulÊkataÑ dukkhÈdhivahaÑ hotÊti. .
NavamaÑ.
30. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ
evaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ sukhÈdhivahaÑ hoti, yathayidaÑ bhikkhave
cittaÑ. CittaÑ bhikkhave bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ sukhÈdhivahaÑ hotÊti. .
DasamaÑ.
Akammaniyavaggo tatiyo.

6

EkakanipÈtapÈÄi
4. Adantavagga

31. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ
evaÑ adantaÑ mahato anatthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave cittaÑ.
CittaÑ bhikkhave adantaÑ mahato anatthÈya saÑvattatÊti. . PaÔhamaÑ.
32. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ
evaÑ dantaÑ mahato atthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave cittaÑ.
CittaÑ bhikkhave dantaÑ mahato atthÈya saÑvattatÊti. . DutiyaÑ.
33. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ
evaÑ aguttaÑ mahato anatthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave cittaÑ.
CittaÑ bhikkhave aguttaÑ mahato anatthÈya saÑvattatÊti. . TatiyaÑ.
34. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ
evaÑ guttaÑ mahato atthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave cittaÑ.
CittaÑ bhikkhave guttaÑ mahato atthÈya saÑvattatÊti. . CatutthaÑ.
35. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ
evaÑ arakkhitaÑ mahato anatthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave
cittaÑ. CittaÑ bhikkhave arakkhitaÑ mahato anatthÈya saÑvattatÊti. .
PaÒcamaÑ.
36. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ
evaÑ rakkhitaÑ mahato atthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave cittaÑ.
CittaÑ bhikkhave rakkhitaÑ mahato atthÈya saÑvattatÊti. . ChaÔÔhaÑ.
37. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ
evaÑ asaÑvutaÑ mahato anatthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave
cittaÑ. CittaÑ bhikkhave asaÑvutaÑ mahato anatthÈya saÑvattatÊti. .
SattamaÑ.
38. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ
evaÑ saÑvutaÑ mahato atthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave cittaÑ.
CittaÑ bhikkhave saÑvutaÑ mahato atthÈya saÑvattatÊti. . AÔÔhamaÑ.
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39. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ
evaÑ adantaÑ aguttaÑ arakkhitaÑ asaÑvutaÑ mahato anatthÈya saÑvattati,
yathayidaÑ bhikkhave cittaÑ. CittaÑ bhikkhave adantaÑ aguttaÑ
arakkhitaÑ asaÑvutaÑ mahato anatthÈya saÑvattatÊti. . NavamaÑ.
40. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ
evaÑ dantaÑ guttaÑ rakkhitaÑ saÑvutaÑ mahato atthÈya saÑvattati,
yathayidaÑ bhikkhave cittaÑ. CittaÑ bhikkhave dantaÑ guttaÑ rakkhitaÑ
saÑvutaÑ mahato atthÈya saÑvattatÊti. . DasamaÑ.
Adantavaggo catuttho.
_____
5. PaÓihita-acchavagga
41. SeyyathÈpi bhikkhave sÈlis|kaÑ vÈ yavas|kaÑ vÈ micchÈpaÓihitaÑ
hatthena vÈ pÈdena vÈ akkantaÑ hatthaÑ vÈ pÈdaÑ vÈ bhecchati1, lohitaÑ
vÈ uppÈdessatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. TaÑ kissa hetu? MicchÈpaÓihitattÈ
bhikkhave s|kassa. EvamevaÑ kho bhikkhave so vata bhikkhu
micchÈpaÓihitena cittena avijjaÑ bhecchati, vijjaÑ uppÈdessati, nibbÈnaÑ
sacchikarissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. TaÑ kissa hetu? MicchÈpaÓihitattÈ
bhikkhave cittassÈti. . PaÔhamaÑ.
42. SeyyathÈpi bhikkhave sÈlis|kaÑ vÈ yavas|kaÑ vÈ sammÈpaÓihitaÑ
hatthena vÈ pÈdena vÈ akkantaÑ hatthaÑ vÈ pÈdaÑ vÈ bhecchati, lohitaÑ vÈ
uppÈdessatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. TaÑ kissa hetu? SammÈpaÓihitattÈ
bhikkhave s|kassa. EvamevaÑ kho bhikkhave so vata bhikkhu
sammÈpaÓihitena cittena avijjaÑ bhecchati, vijjaÑ uppÈdessati, nibbÈnaÑ
sacchikarissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. TaÑ kissa hetu? SammÈpaÓihitattÈ
bhikkhave cittassÈti. . DutiyaÑ.
______________________________________________________________
1. Bhijjissati (SyÈ, KaÑ, Ka), bhejjati (SÊ) MoggallÈnabyÈkaraÓaÑ passitabbaÑ.
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43. IdhÈhaÑ1 bhikkhave ekaccaÑ puggalaÑ paduÔÔhacittaÑ evaÑ cetasÈ
ceto paricca pajÈnÈmi, imamhi ce ayaÑ samaye puggalo kÈlaÑ kareyya,
yathÈbhataÑ nikkhitto, evaÑ niraye. TaÑ kissa hetu? CittaÑ hissa
bhikkhave paduÔÔhaÑ. Cetopadosahetu pana bhikkhave evamidhekacce sattÈ
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ
upapajjantÊti. . TatiyaÑ.
44. IdhÈhaÑ bhikkhave ekaccaÑ puggalaÑ pasannacittaÑ evaÑ cetasÈ
ceto paricca pajÈnÈmi, imamhi ce ayaÑ samaye puggalo kÈlaÑ kareyya,
yathÈbhataÑ nikkhitto, evaÑ sagge. TaÑ kissa hetu? CittaÑ hissa
bhikkhave pasannaÑ. CetopasÈdahetu pana bhikkhave evamidhekacce sattÈ
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjantÊti. .
CatutthaÑ.
45. SeyyathÈpi bhikkhave udakarahado Èvilo luÄito kalalÊbh|to, tattha
cakkhumÈ puriso tÊre Ôhito na passeyya sippisambukampi2
sakkharakaÔhalampi macchagumbampi carantampi tiÔÔhantampi. TaÑ kissa
hetu? ŒvilattÈ bhikkhave udakassa. EvamevaÑ kho bhikkhave so vata
bhikkhu Èvilena cittena attatthaÑ vÈ Òassati, paratthaÑ vÈ Òassati,
ubhayatthaÑ vÈ Òassati, uttariÑ vÈ manussadhammÈ
alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ sacchikarissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. TaÑ
kissa hetu? ŒvilattÈ bhikkhave cittassÈti. . PaÒcamaÑ.
46. SeyyathÈpi bhikkhave udakarahado accho vippasanno anÈvilo, tattha
cakkhumÈ puriso tÊre Ôhito passeyya sippisambukampi sakkharakaÔhalampi
macchagumbampi carantampi tiÔÔhantampi. TaÑ kissa hetu? AnÈvilattÈ
bhikkhave udakassa. EvamevaÑ kho bhikkhave so vata bhikkhu anÈvilena
cittena attatthaÑ vÈ Òassati, paratthaÑ vÈ Òassati, ubhayatthaÑ vÈ Òassati,
uttariÑ vÈ manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ sacchikarissatÊti
ÔhÈnametaÑ vijjati. TaÑ kissa hetu? AnÈvilattÈ bhikkhave cittassÈti. .
ChaÔÔhaÑ.
47. SeyyathÈpi bhikkhave yÈni kÈnici rukkhajÈtÈnaÑ, phandano tesaÑ
aggamakkhÈyati yadidaÑ mudutÈya ceva kammaÒÒatÈya ca. EvamevaÑ kho
ahaÑ
______________________________________________________________
1. IdÈhaÑ (SÊ)

2. Sippikasambukampi (Ka)
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bhikkhave nÈÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ evaÑ bhÈvitaÑ
bahulÊkataÑ mudu ca hoti kammaÒÒaÒca, yathayidaÑ cittaÑ. CittaÑ
bhikkhave bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ mudu ca hoti kammaÒÒaÒca hotÊti. .
SattamaÑ.
48. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ
evaÑ lahuparivattaÑ, yathayidaÑ cittaÑ. YÈvaÒcidaÑ bhikkhave upamÈpi
na sukarÈ yÈvalahuparivattaÑ cittanti. . AÔÔhamaÑ.
49. PabhassaramidaÑ bhikkhave cittaÑ, taÒca kho Ègantukehi
upakkilesehi upakkiliÔÔhanti. . NavamaÑ.
50. PabhassaramidaÑ bhikkhave cittaÑ, taÒca kho Ègantukehi
upakkilesehi vippamuttanti. . DasamaÑ.
PaÓihita-acchavaggo paÒcamo.
_____
6. AccharÈsa~ghÈtavagga
51. PabhassaramidaÑ bhikkhave cittaÑ, taÒca kho Ègantukehi
upakkilesehi upakkiliÔÔhaÑ, taÑ assutavÈ puthujjano yathÈbh|taÑ
nappajÈnÈti. TasmÈ “assutavato puthujjanassa cittabhÈvanÈ natthÊ”ti
vadÈmÊti. . PaÔhamaÑ.
52. PabhassaramidaÑ bhikkhave cittaÑ, taÒca kho Ègantukehi
upakkilesehi vippamuttaÑ, taÑ sutavÈ ariyasÈvako yathÈbh|taÑ pajÈnÈti.
TasmÈ “sutavato ariyasÈvakassa cittabhÈvanÈ atthÊ”ti vadÈmÊti. . DutiyaÑ.
53. AccharÈsa~ghÈtamattampi ce bhikkhave bhikkhu mettÈcittaÑ1
Èsevati, ayaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhÈno viharati
SatthusÈsanakaro ovÈdapatikaro amoghaÑ raÔÔhapiÓÉaÑ bhuÒjati, ko pana
vÈdo ye naÑ bahulÊkarontÊti. . TatiyaÑ.
______________________________________________________________
1. MettaÑ cittaÑ (SÊ), mettacittaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
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54. AccharÈsa~ghÈtamattampi ce bhikkhave bhikkhu mettÈcittaÑ
bhÈveti, ayaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhÈno viharati
SatthusÈsanakaro ovÈdapatikaro amoghaÑ raÔÔhapiÓÉaÑ bhuÒjati, ko pana
vÈdo ye naÑ bahulÊkarontÊti. . CatutthaÑ.
55. AccharÈsa~ghÈtamattampi ce bhikkhave bhikkhu mettÈcittaÑ
manasi karoti, ayaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhÈno viharati
SatthusÈsanakaro ovÈdapatikaro amoghaÑ raÔÔhapiÓÉaÑ bhuÒjati, ko pana
vÈdo ye naÑ bahulÊkarontÊti. . PaÒcamaÑ.
56. Ye keci bhikkhave dhammÈ akusalÈ akusalabhÈgiyÈ
akusalapakkhikÈ, sabbe te manopubba~gamÈ, mano tesaÑ dhammÈnaÑ
paÔhamaÑ uppajjati, anvadeva akusalÈ dhammÈti. . ChaÔÔhaÑ.
57. Ye keci bhikkhave dhammÈ kusalÈ kusalabhÈgiyÈ kusalapakkhikÈ,
sabbe te manopubba~gamÈ, mano tesaÑ dhammÈnaÑ paÔhamaÑ uppajjati,
anvadeva kusalÈ dhammÈti. . SattamaÑ.
58. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ akusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ vÈ kusalÈ dhammÈ
parihÈyanti, yathayidaÑ bhikkhave pamÈdo. Pamattassa bhikkhave
anuppannÈ ceva akusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ ca kusalÈ dhammÈ
parihÈyantÊti. . AÔÔhamaÑ.
59. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ kusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ vÈ akusalÈ dhammÈ
parihÈyanti, yathayidaÑ bhikkhave appamÈdo. Appamattassa bhikkhave
anuppannÈ ceva kusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ ca akusalÈ dhammÈ
parihÈyantÊti. . NavamaÑ.
60. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ akusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ vÈ kusalÈ dhammÈ
parihÈyanti, yathayidaÑ bhikkhave kosajjaÑ. KusÊtassa bhikkhave
anuppannÈ ceva akusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ ca kusalÈ dhammÈ
parihÈyantÊti. . DasamaÑ.
AccharÈsa~ghÈtavaggo chaÔÔho.
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7. VÊriyÈrambhÈdivagga
61. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ kusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ vÈ akusalÈ dhammÈ
parihÈyanti, yathayidaÑ bhikkhave vÊriyÈrambho1. ŒraddhavÊriyassa
bhikkhave anuppannÈ ceva kusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ ca akusalÈ
dhammÈ parihÈyantÊti. . PaÔhamaÑ.
62. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ akusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ vÈ kusalÈ dhammÈ
parihÈyanti, yathayidaÑ bhikkhave mahicchatÈ. Mahicchassa bhikkhave
anuppannÈ ceva akusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ ca kusalÈ dhammÈ
parihÈyantÊti. . DutiyaÑ.
63. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ kusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ vÈ akusalÈ dhammÈ
parihÈyanti, yathayidaÑ bhikkhave appicchatÈ. Appicchassa bhikkhave
anuppannÈ ceva kusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ ca akusalÈ dhammÈ
parihÈyantÊti. . TatiyaÑ.
64. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ akusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ vÈ kusalÈ dhammÈ
parihÈyanti, yathayidaÑ bhikkhave asantuÔÔhitÈ. AsantuÔÔhassa bhikkhave
anuppannÈ ceva akusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ ca kusalÈ dhammÈ
parihÈyantÊti. . CatutthaÑ.
65. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ kusalÈ dhammÈ upajjanti, uppannÈ vÈ akusalÈ dhammÈ
parihÈyanti, yathayidaÑ bhikkhave santuÔÔhitÈ. SantuÔÔhassa bhikkhave
anuppannÈ ceva kusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ ca akusalÈ dhammÈ
parihÈyantÊti. . PaÒcamaÑ.
66. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ akusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ vÈ kusalÈ dhammÈ
parihÈyanti, yathayidaÑ bhikkhave ayonisomanasikÈro. Ayoniso bhikkhave
manasi karoto anuppannÈ ceva akusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ ca
kusalÈ dhammÈ parihÈyantÊti. . ChaÔÔhaÑ.
______________________________________________________________
1. ViriyÈrambho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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67. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ kusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ vÈ akusalÈ dhammÈ
parihÈyanti, yathayidaÑ bhikkhave yonisomanasikÈro. Yoniso bhikkhave
manasi karoto anuppannÈ ceva kusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ ca
akusalÈ dhammÈ parihÈyantÊti. . SattamaÑ.
68. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ akusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ vÈ kusalÈ dhammÈ
parihÈyanti, yathayidaÑ bhikkhave asampajaÒÒaÑ. AsampajÈnassa
bhikkhave anuppannÈ ceva akusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ ca kusalÈ
dhammÈ parihÈyantÊti. . AÔÔhamaÑ.
69. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ kusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ vÈ akusalÈ dhammÈ
parihÈyanti, yathayidaÑ bhikkhave sampajaÒÒaÑ. SampajÈnassa bhikkhave
anuppannÈ ceva kusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ ca akusalÈ dhammÈ
parihÈyantÊti. . NavamaÑ.
70. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ akusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ vÈ kusalÈ dhammÈ
parihÈyanti, yathayidaÑ bhikkhave pÈpamittatÈ. PÈpamittassa bhikkhave
anuppannÈ ceva akusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ ca kusalÈ dhammÈ
parihÈyantÊti. . DasamaÑ.
VÊriyÈrambhÈdivaggo sattamo.
_____
8. KalyÈÓamittÈdivagga
71. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ kusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ vÈ akusalÈ dhammÈ
parihÈyanti, yathayidaÑ bhikkhave kalyÈÓamittatÈ. KalyÈÓamittassa
bhikkhave anuppannÈ ceva kusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ ca akusalÈ
dhammÈ parihÈyantÊti. . PaÔhamaÑ.
72. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ akusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ vÈ kusalÈ dhammÈ
parihÈyanti, yathayidaÑ bhikkhave anuyogo akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ,
ananuyogo
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kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ. AnuyogÈ bhikkhave akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ,
ananuyogÈ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ anuppannÈ ceva akusalÈ dhammÈ
uppajjanti, uppannÈ ca kusalÈ dhammÈ parihÈyantÊti. . DutiyaÑ.
73. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ kusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ vÈ akusalÈ dhammÈ
parihÈyanti, yathayidaÑ bhikkhave anuyogo kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ,
ananuyogo akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ. AnuyogÈ bhikkhave kusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ, ananuyogÈ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ anuppannÈ ceva kusalÈ
dhammÈ uppajjanti, uppannÈ ca akusalÈ dhammÈ parihÈyantÊti. . TatiyaÑ.
74. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ bojjha~gÈ nuppajjanti, uppannÈ vÈ bojjha~gÈ na
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, yathayidaÑ bhikkhave ayonisomanasikÈro.
Ayoniso bhikkhave manasi karoto anuppannÈ ceva bojjha~gÈ nuppajjanti,
uppannÈ ca bojjha~gÈ na bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchantÊti. . CatutthaÑ.
75. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ bojjha~gÈ uppajjanti, uppannÈ vÈ bojjha~gÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ
gacchanti, yathayidaÑ bhikkhave yoniso manasikÈro. Yoniso bhikkhave
manasi karoto anuppannÈ ceva bojjha~gÈ uppajjanti, uppannÈ ca bojjha~gÈ
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchantÊti. . PaÒcamaÑ.
76. AppamattikÈ esÈ bhikkhave parihÈni yadidaÑ ÒÈtiparihÈni. EtaÑ
patikiÔÔhaÑ bhikkhave parihÈnÊnaÑ yadidaÑ paÒÒÈparihÈnÊti. . ChaÔÔhaÑ.
77. AppamattikÈ esÈ bhikkhave vuddhi yadidaÑ ÒÈtivuddhi. EtadaggaÑ
bhikkhave vuddhÊnaÑ yadidaÑ paÒÒÈvuddhi. TasmÈtiha bhikkhave evaÑ
sikkhitabbaÑ “paÒÒÈvuddhiyÈ vaddhissÈmÈ”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave
sikkhitabbanti. . SattamaÑ.
78. AppamattikÈ esÈ bhikkhave parihÈni yadidaÑ bhogaparihÈni. EtaÑ
patikiÔÔhaÑ bhikkhave parihÈnÊnaÑ yadidaÑ paÒÒÈparihÈnÊti. . AÔÔhamaÑ.
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79. AppamattikÈ esÈ bhikkhave vuddhi yadidaÑ bhogavuddhi.
EtadaggaÑ bhikkhave vuddhÊnaÑ yadidaÑ paÒÒÈvuddhi. TasmÈtiha
bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “paÒÒÈvuddhiyÈ vaddhissÈmÈ”ti. EvaÑ hi vo
bhikkhave sikkhitabbanti. . NavamaÑ.
80. AppamattikÈ esÈ bhikkhave parihÈni yadidaÑ yasoparihÈni. EtaÑ
patikiÔÔhaÑ bhikkhave parihÈnÊnaÑ yadidaÑ paÒÒÈparihÈnÊti. . DasamaÑ.
KalyÈÓamittÈdivaggo aÔÔhamo.
_____
9. PamÈdÈdivagga
81. AppamattikÈ esÈ bhikkhave vuddhi yadidaÑ yasovuddhi. EtadaggaÑ
bhikkhave vuddhÊnaÑ yadidaÑ paÒÒÈvuddhi. TasmÈtiha bhikkhave evaÑ
sikkhitabbaÑ “paÒÒÈvuddhiyÈ vaddhissÈmÈ”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave
sikkhitabbanti. . PaÔhamaÑ.
82. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yo evaÑ
mahato anatthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave pamÈdo. PamÈdo
bhikkhave mahato anatthÈya saÑvattatÊti. . DutiyaÑ.
83. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yo evaÑ
mahato atthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave appamÈdo. AppamÈdo
bhikkhave mahato atthÈya saÑvattatÊti. . TatiyaÑ.
84. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yo evaÑ
mahato anatthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave kosajjaÑ. KosajjaÑ
bhikkhave mahato anatthÈya saÑvattatÊti. . CatutthaÑ.
85. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yo evaÑ
mahato atthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave vÊriyÈrambho.
VÊriyÈrambho bhikkhave mahato atthÈya saÑvattatÊti. . PaÒcamaÑ.
86. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yo evaÑ
mahato anatthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave mahicchatÈ.
MahicchatÈ bhikkhave mahato anatthÈya saÑvattatÊti. . ChaÔÔhaÑ.
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87. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yo evaÑ
mahato atthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave appicchatÈ. AppicchatÈ
bhikkhave mahato atthÈya saÑvattatÊti. . SattamaÑ.
88. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yo evaÑ
mahato anatthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave asantuÔÔhitÈ.
AsantuÔÔhitÈ bhikkhave mahato anatthÈya saÑvattatÊti. . AÔÔhamaÑ.
89. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yo evaÑ
mahato atthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave santuÔÔhitÈ. SantuÔÔhitÈ
bhikkhave mahato atthÈya saÑvattatÊti. . NavamaÑ.
90. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yo evaÑ
mahato anatthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave ayonisomanasikÈro.
AyonisomanasikÈro bhikkhave mahato anatthÈya saÑvattatÊti. . DasamaÑ.
91. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yo evaÑ
mahato atthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave yonisomanasikÈro.
YonisomanasikÈro bhikkhave mahato atthÈya saÑvattatÊti. . EkÈdasamaÑ.
92. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yo evaÑ
mahato anatthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave asampajaÒÒaÑ.
AsampajaÒÒaÑ bhikkhave mahato anatthÈya saÑvattatÊti. . DvÈdasamaÑ.
93. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yo evaÑ
mahato atthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave sampajaÒÒaÑ.
SampajaÒÒaÑ bhikkhave mahato atthÈya saÑvattatÊti. . TerasamaÑ.
94. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yo evaÑ
mahato anatthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave pÈpamittatÈ.
PÈpamittatÈ bhikkhave mahato anatthÈya saÑvattatÊti. . CuddasamaÑ.
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95. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yo evaÑ
mahato atthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave kalyÈÓamittatÈ.
KalyÈÓamittatÈ bhikkhave mahato atthÈya saÑvattatÊti. . PannarasamaÑ.
96. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yo evaÑ
mahato anatthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave anuyogo akusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ, ananuyogo kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ. Anuyogo bhikkhave
akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ, ananuyogo kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ mahato
anatthÈya saÑvattatÊti. . SoÄasamaÑ.
97. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yo evaÑ
mahato atthÈya saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave anuyogo kusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ, ananuyogo akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ. Anuyogo bhikkhave
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ananuyogo akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ mahato
atthÈya saÑvattatÊti. . SattarasamaÑ.
PamÈdÈdivaggo navamo.
_____
10. DutiyapamÈdÈdivagga
98. AjjhattikaÑ bhikkhave a~ganti karitvÈ nÈÒÒaÑ eka~gampi
samanupassÈmi, yaÑ evaÑ mahato anatthÈya saÑvattati, yathayidaÑ
bhikkhave pamÈdo. PamÈdo bhikkhave mahato anatthÈya saÑvattatÊti. .
PaÔhamaÑ.
99. AjjhattikaÑ bhikkhave a~ganti karitvÈ nÈÒÒaÑ eka~gampi
samanupassÈmi, yaÑ evaÑ mahato atthÈya saÑvattati, yathayidaÑ
bhikkhave appamÈdo. AppamÈdo bhikkhave mahato atthÈya saÑvattatÊti. .
DutiyaÑ.
100. AjjhattikaÑ bhikkhave a~ganti karitvÈ nÈÒÒaÑ eka~gampi
samanupassÈmi, yaÑ evaÑ mahato anatthÈya saÑvattati, yathayidaÑ
bhikkhave kosajjaÑ. KosajjaÑ bhikkhave mahato anatthÈya saÑvattatÊti. .
TatiyaÑ.
101. AjjhattikaÑ bhikkhave a~ganti karitvÈ nÈÒÒaÑ eka~gampi
samanupassÈmi, yaÑ evaÑ mahato atthÈya saÑvattati, yathayidaÑ
bhikkhave vÊriyÈrambho. VÊriyÈrambho bhikkhave mahato atthÈya
saÑvattatÊti. . CatutthaÑ.

10. DutiyapamÈdÈdivagga
102-109. AjjhattikaÑ bhikkhave a~ganti karitvÈ nÈÒÒaÑ eka~gampi
samanupassÈmi, yaÑ evaÑ mahato anatthÈya saÑvattati, yathayidaÑ
bhikkhave mahicchatÈ -pa- appicchatÈ. AsantuÔÔhitÈ. SantuÔÔhitÈ.
AyonisomanasikÈro. YonisomanasikÈro. AsampajaÒÒaÑ. SampajaÒÒaÑ.
DvÈdasamaÑ.
110. BÈhiraÑ bhikkhave a~ganti karitvÈ nÈÒÒaÑ eka~gampi
samanupassÈmi, yaÑ evaÑ mahato anatthÈya saÑvattati, yathayidaÑ
bhikkhave pÈpamittatÈ. PÈpamittatÈ bhikkhave mahato anatthÈya
saÑvattatÊti. . TerasamaÑ.
111. BÈhiraÑ bhikkhave a~ganti karitvÈ nÈÒÒaÑ eka~gampi
samanupassÈmi, yaÑ evaÑ mahato atthÈya saÑvattati, yathayidaÑ
bhikkhave kalyÈÓamittatÈ. KalyÈÓamittatÈ bhikkhave mahato atthÈya
saÑvattatÊti. . CuddasamaÑ.
112. AjjhattikaÑ bhikkhave a~ganti karitvÈ nÈÒÒaÑ eka~gampi
samanupassÈmi, yaÑ evaÑ mahato anatthÈya saÑvattati, yathayidaÑ
bhikkhave anuyogo akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ, ananuyogo kusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ. Anuyogo bhikkhave akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ, ananuyogo
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ mahato anatthÈya saÑvattatÊti. . PannarasamaÑ.
113. AjjhattikaÑ bhikkhave a~ganti karitvÈ nÈÒÒaÑ eka~gampi
samanupassÈmi, yaÑ evaÑ mahato atthÈya saÑvattati, yathayidaÑ
bhikkhave anuyogo kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ, ananuyogo akusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ. Anuyogo bhikkhave kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ, ananuyogo
akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ mahato atthÈya saÑvattatÊti. . SoÄasamaÑ.
114. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yo
evaÑ saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya saÑvattati, yathayidaÑ
bhikkhave pamÈdo. PamÈdo bhikkhave saddhammassa sammosÈya
antaradhÈnÈya saÑvattatÊti. . SattarasamaÑ.
115. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yo
evaÑ saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya anantaradhÈnÈya saÑvattati,
yathayidaÑ bhikkhave appamÈdo. AppamÈdo bhikkhave saddhammassa
ÔhitiyÈ asammosÈya anantaradhÈnÈya saÑvattatÊti. . AÔÔhÈrasamaÑ.
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116. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yo
evaÑ saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya saÑvattati, yathayidaÑ
bhikkhave kosajjaÑ. KosajjaÑ bhikkhave saddhammassa sammosÈya
antaradhÈnÈya saÑvattatÊti. . Ek|navÊsatimaÑ.
117. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yo
evaÑ saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya anantaradhÈnÈya saÑvattati,
yathayidaÑ bhikkhave vÊriyÈrambho. VÊriyÈrambho bhikkhave
saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya anantaradhÈnÈya saÑvattatÊti. .
VÊsatimaÑ.
118-128. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yo
evaÑ saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya saÑvattati, yathayidaÑ
bhikkhave mahicchatÈ -pa- appicchatÈ. AsantuÔÔhitÈ. SantuÔÔhitÈ.
AyonisomanasikÈro. YonisomanasikÈro. AsampajaÒÒaÑ. SampajaÒÒaÑ.
PÈpamittatÈ. KalyÈÓamittatÈ. Anuyogo akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ, ananuyogo
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ. Anuyogo bhikkhave akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ,
ananuyogo kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ saddhammassa sammosÈya
antaradhÈnÈya saÑvattatÊti. . EkattiÑsatimaÑ.
129. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yo
evaÑ saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya anantaradhÈnÈya saÑvattati,
yathayidaÑ bhikkhave anuyogo kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ, ananuyogo
akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ. Anuyogo bhikkhave kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ,
ananuyogo akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya
anantaradhÈnÈya saÑvattatÊti. . BÈttiÑsatimaÑ. . CatukkoÔikaÑ niÔÔhitaÑ.
130. Ye te bhikkhave bhikkh| adhammaÑ “dhammo”ti dÊpenti, te
bhikkhave bhikkh| bahujana-ahitÈya paÔipannÈ bahujana-asukhÈya bahuno
janassa anatthÈya ahitÈya dukkhÈya devamanussÈnaÑ. BahuÒca te
bhikkhave bhikkh| apuÒÒaÑ pasavanti, te cimaÑ1 saddhammaÑ
antaradhÈpentÊti. . TettiÑsatimaÑ.
131. Ye te bhikkhave bhikkh| dhammaÑ “adhammo”ti dÊpenti, te
bhikkhave bhikkh| bahujana-ahitÈya paÔipannÈ bahujana-asukhÈya bahuno
janassa
______________________________________________________________
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anatthÈya ahitÈya dukkhÈya devamanussÈnaÑ. BahuÒca te bhikkhave
bhikkh| apuÒÒaÑ pasavanti, te cimaÑ saddhammaÑ antaradhÈpentÊti. .
CatuttiÑsatimaÑ.
132-139. Ye te bhikkhave bhikkh|-avinayaÑ “vinayo”ti dÊpenti -pavinayaÑ “avinayo”ti dÊpenti -pa- abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatena “bhÈsitaÑ
lapitaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti -pa- bhÈsitaÑ lapitaÑ TathÈgatena
“abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti -pa- anÈciÓÓaÑ TathÈgatena
“ÈciÓÓaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti -pa- ÈciÓÓaÑ TathÈgatena “anÈciÓÓaÑ
TathÈgatenÈ”ti dÊpenti -pa- apaÒÒattaÑ TathÈgatena “paÒÒattaÑ
TathÈgatenÈ”ti dÊpenti -pa- paÒÒattaÑ TathÈgatena “apaÒÒattaÑ
TathÈgatenÈ”ti dÊpenti. Te bhikkhave bhikkh| bahujana-ahitÈya paÔipannÈ
bahujana-asukhÈya bahuno janassa anatthÈya ahitÈya dukkhÈya
devamanussÈnaÑ. BahuÒca te bhikkhave bhikkh| apuÒÒaÑ pasavanti, te
cimaÑ saddhammaÑ antaradhÈpentÊti. . DvÈcattÈlÊsatimaÑ.
DutiyapamÈdÈdivaggo dasamo.
_____
11. Adhammavagga
140. Ye te bhikkhave bhikkh| adhammaÑ “adhammo”ti dÊpenti, te
bhikkhave bhikkh| bahujanahitÈya paÔipannÈ bahujanasukhÈya bahuno
janassa atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ. BahuÒca te bhikkhave
bhikkh| puÒÒaÑ pasavanti, te cimaÑ saddhammaÑ ÔhapentÊti1. .
PaÔhamaÑ.
141. Ye te bhikkhave bhikkh| dhammaÑ “dhammo”ti dÊpenti, te
bhikkhave bhikkh| bahujanahitÈya paÔipannÈ bahujanasukhÈya bahuno
janassa atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ. BahuÒca te bhikkhave
bhikkh| puÒÒaÑ pasavanti, te cimaÑ saddhammaÑ ÔhapentÊti. . DutiyaÑ.
142-149. Ye te bhikkhave bhikkh| avinayaÑ “avinayo”ti dÊpenti -pavinayaÑ “vinayo”ti dÊpenti -pa- abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatena “abhÈsitaÑ
alapitaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti -pa______________________________________________________________
1. ThapentÊti (Ka)
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bhÈsitaÑ lapitaÑ TathÈgatena “bhÈsitaÑ lapitaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti -paanÈciÓÓaÑ TathÈgatena “anÈciÓÓaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti -pa- ÈciÓÓaÑ
TathÈgatena “ÈciÓÓaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti -pa- apaÒÒattaÑ TathÈgatena
“apaÒÒattaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpenti -pa- paÒÒattaÑ TathÈgatena “paÒÒattaÑ
TathÈgatenÈ”ti dÊpenti. Te bhikkhave bhikkh| bahujanahitÈya paÔipannÈ
bahujanasukhÈya bahuno janassa atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ.
BahuÒca te bhikkhave bhikkh| puÒÒaÑ pasavanti, te cimaÑ saddhammaÑ
ÔhapentÊti. . DasamaÑ.
Adhammavaggo ekÈdasamo.
_____
12. AnÈpattivagga
150. Ye te bhikkhave bhikkh| anÈpattiÑ “ÈpattÊ”ti dÊpenti, te bhikkhave
bhikkh| bahujana-ahitÈya paÔipannÈ bahujana-asukhÈya bahuno janassa
anatthÈya ahitÈya dukkhÈya devamanussÈnaÑ. BahuÒca te bhikkhave
bhikkh| apuÒÒaÑ pasavanti, te cimaÑ saddhammaÑ antaradhÈpentÊti. .
PaÔhamaÑ.
151. Ye te bhikkhave bhikkh| ÈpattiÑ “anÈpattÊ”ti dÊpenti, te bhikkhave
bhikkh| bahujana-ahitÈya paÔipannÈ bahujana-asukhÈya bahuno janassa
anatthÈya ahitÈya dukkhÈya devamanussÈnaÑ. BahuÒca te bhikkhave
bhikkh| apuÒÒaÑ pasavanti, te cimaÑ saddhammaÑ antaradhÈpentÊti. .
DutiyaÑ.
152-159. Ye te bhikkhave bhikkh| lahukaÑ ÈpattiÑ “garukÈ ÈpattÊ”ti
dÊpenti -pa- garukaÑ ÈpattiÑ “lahukÈ ÈpattÊ”ti dÊpenti -pa- duÔÔhullaÑ
ÈpattiÑ “aduÔÔhullÈ ÈpattÊ”ti dÊpenti -pa- aduÔÔhullaÑ ÈpattiÑ “duÔÔhullÈ
ÈpattÊ”ti depenti -pa- sÈvasesaÑ ÈpattiÑ “anavasesÈ ÈpattÊ”ti dÊpenti -paanavasesaÑ ÈpattiÑ “sÈvasesÈ ÈpattÊ”ti dÊpenti -pa- sappaÔikammaÑ ÈpattiÑ
“appaÔikammÈ ÈpattÊ”ti dÊpenti -pa- appaÔikammaÑ ÈpattiÑ “sappaÔikammÈ
ÈpattÊ”ti dÊpenti. Te bhikkhave bhikkh| bahujana-ahitÈya paÔipannÈ
bahujana-asukhÈya bahuno janassa anatthÈya ahitÈya dukkhÈya
devamanussÈnaÑ.
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BahuÒca te bhikkhave bhikkh| apuÒÒaÑ pasavanti, te cimaÑ saddhammaÑ
antaradhÈpentÊti. . DasamaÑ.
160. Ye te bhikkhave bhikkh| anÈpattiÑ “anÈpattÊ”ti dÊpenti, te
bhikkhave bhikkh| bahujanahitÈya paÔipannÈ bahujanasukhÈya bahuno
janassa atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ. BahuÒca te bhikkhave
bhikkh| puÒÒaÑ pasavanti, te cimaÑ saddhammaÑ ÔhapentÊti. .
EkÈdasamaÑ.
161. Ye te bhikkhave bhikkh| ÈpattiÑ “ÈpattÊ”ti dÊpenti, te bhikkhave
bhikkh| bahujanahitÈya paÔipannÈ bahujanasukhÈya bahuno janassa atthÈya
hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ. BahuÒca te bhikkhave bhikkh| puÒÒaÑ
pasavanti, te cimaÑ saddhammaÑ ÔhapentÊti. . DvÈdasamaÑ.
162-169. Ye te bhikkhave bhikkh| lahukaÑ ÈpattiÑ “lahukÈ ÈpattÊ”ti
dÊpenti. GarukaÑ ÈpattiÑ “garukÈ ÈpattÊ”ti dÊpenti. DuÔÔhullaÑ ÈpattiÑ
“duÔÔhullÈ ÈpattÊ”ti dÊpenti. AduÔÔhullaÑ ÈpattiÑ “aduÔÔhullÈ ÈpattÊ”ti dÊpenti.
SÈvasesaÑ ÈpattiÑ “sÈvasesÈ ÈpattÊ”ti dÊpenti. AnavasesaÑ ÈpattiÑ
“anavasesÈ ÈpattÊ”ti dÊpenti. SappaÔikammaÑ ÈpattiÑ “sappaÔikammÈ
ÈpattÊ”ti dÊpenti. AppaÔikammaÑ ÈpattiÑ “appaÔikammÈ ÈpattÊ”ti dÊpenti. Te
bhikkhave bhikkh| bahujanahitÈya paÔipannÈ bahujanasukhÈya bahuno
janassa atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ. BahuÒca te bhikkhave
bhikkh| puÒÒaÑ pasavanti, te cimaÑ saddhammaÑ ÔhapentÊti. . VÊsatimaÑ.
AnÈpattivaggo dvÈdasamo.
_____
13. Ekapuggalavagga
170. Ekapuggalo bhikkhave loke uppajjamÈno uppajjati bahujanahitÈya
bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈyÈ hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ.
Katamo ekapuggalo? TathÈgato ArahaÑ SammÈsambuddho, ayaÑ kho
bhikkhave ekapuggalo loke uppajjamÈno uppajjati
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bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya
devamanussÈnanti. (1)
171. Ekapuggalassa bhikkhave pÈtubhÈvo dullabho lokasmiÑ.
Katamassa ekapuggalassa? TathÈgatassa Arahato SammÈsambuddhassa,
imassa kho bhikkhave ekapuggalassa pÈtubhÈvo dullabho lokasminti. (2)
172. Ekapuggalo bhikkhave loke uppajjamÈno uppajjati
acchariyamanusso. Katamo ekapuggalo? TathÈgato ArahaÑ
SammÈsambuddho, ayaÑ kho bhikkhave ekapuggalo loke uppajjamÈno
uppajjati acchariyamanussoti. (3)
173. Ekapuggalassa bhikkhave kÈlakiriyÈ bahuno janassa anutappÈ1
hoti. Katamassa ekapuggalassa? TathÈgatassa Arahato
SammÈsambuddhassa, imassa kho bhikkhave ekapuggalassa kÈlakiriyÈ
bahuno janassa anutappÈ hotÊti. (4)
174. Ekapuggalo bhikkhave loke uppajjamÈno uppajjati adutiyo asahÈyo
appaÔimo appaÔisamo appaÔibhÈgo appaÔipuggalo asamo asamasamo
dvipadÈnaÑ aggo. Katamo ekapuggalo? TathÈgato ArahaÑ
SammÈsambuddho, ayaÑ kho bhikkhave ekapuggalo loke uppajjamÈno
uppajjati adutiyo asahÈyo appaÔimo appaÔisamo appaÔibhÈgo appaÔipuggalo
asamo asamasamo dvipadÈnaÑ aggoti. (5)
175-186. Ekapuggalassa bhikkhave pÈtubhÈvÈ mahato cakkhussa
pÈtubhÈvo hoti, mahato Èlokassa pÈtubhÈvo hoti, mahato obhÈsassa
pÈtubhÈvo hoti, channaÑ anuttariyÈnaÑ pÈtubhÈvo hoti, catunnaÑ
paÔisambhidÈnaÑ sacchikiriyÈ hoti, anekadhÈtupaÔivedho hoti,
nÈnÈdhÈtupaÔivedho hoti, vijjÈvimuttiphalasacchikiriyÈ hoti,
sotÈpattiphalasacchikiriyÈ hoti, sakadÈgÈmiphalasacchikiriyÈ hoti,
anÈgÈmiphalasacchikiriyÈ hoti,
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arahattaphalasacchikiriyÈ hoti. Katamassa ekapuggalassa? TathÈgatassa
Arahato SammÈsambuddhassa, imassa kho bhikkhave ekapuggalassa
pÈtubhÈvÈ mahato cakkhussa pÈtubhÈvo hoti, mahato Èlokassa pÈtubhÈvo
hoti, mahato obhÈsassa pÈtubhÈvo hoti, channaÑ anuttariyÈnaÑ pÈtubhÈvo
hoti, catunnaÑ paÔisambhidÈnaÑ sacchikiriyÈ hoti, anekadhÈtupaÔivedho
hoti, nÈnÈdhÈtupaÔivedho hoti, vijjÈvimuttiphalasacchikiriyÈ hoti,
sotÈpattiphalasacchikiriyÈ hoti, sakadÈgÈmiphalasacchikiriyÈ hoti,
anÈgÈmiphalasacchikiriyÈ hoti, arahattaphalasacchikiriyÈ hotÊti. (6-17)
187. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekapuggalampi samanupassÈmi, yo evaÑ
TathÈgatena anuttaraÑ dhammacakkaÑ pavattitaÑ sammadeva
anuppavatteti, yathayidaÑ bhikkhave SÈriputto. SÈriputto bhikkhave
TathÈgatena anuttaraÑ dhammacakkaÑ pavattitaÑ sammadeva
anuppavattetÊti. (18)
Ekapuggalavaggo terasamo.
_____
14. Etadaggavagga

1. PaÔhamavagga

188. EtadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ rattaÒÒ|naÑ
yadidaÑ AÒÒÈsikoÓÉaÒÒo1. (1)
189. MahÈpaÒÒÈnaÑ yadidaÑ SÈriputto. (2)
190. IddhimantÈnaÑ yadidaÑ MahÈmoggallÈno. (3)
191. DhutavÈdÈnaÑ2 yadidaÑ MahÈkassapo. (4)
192. DibbacakkhukÈnaÑ yadidaÑ Anuruddho. (5)
193. UccÈkulikÈnaÑ yadidaÑ Bhaddiyo KÈÄigodhÈyaputto. (6)
194. MaÒjussarÈnaÑ yadidaÑ LakuÓÉaka3 Bhaddiyo. (7)
______________________________________________________________
1. AÒÒÈtakoÓÉaÒÒoti (Ka), AÒÒÈkoÓÉaÒÒo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
2. Dhuta~gadharÈnaÑ (katthaci)
3. LakuÓÔaka (SyÈ, KaÑ)
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195. SÊhanÈdikÈnaÑ yadidaÑ PiÓÉolabhÈradvÈjo. (8)
196. DhammakathikÈnaÑ yadidaÑ PuÓÓo MantÈÓiputto. (9)

197. SaÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ vibhajantÈnaÑ yadidaÑ
MahÈkaccÈnoti. (10)
Vaggo paÔhamo.
____
14. Etadaggavagga

2. Dutiyavagga

198. EtadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ manomayaÑ
kÈyaÑ abhinimminantÈnaÑ yadidaÑ C|Äapanthako1. (1)
199. CetovivaÔÔakusalÈnaÑ yadidaÑ C|Äapanthako. (2)
200. SaÒÒÈvivaÔÔakusalÈnaÑ yadidaÑ MahÈpanthako. (3)
201. AraÓavihÈrÊnaÑ yadidaÑ Subh|ti. (4)
202. DakkhiÓeyyÈnaÑ yadidaÑ Subh|ti. (5)
203. ŒraÒÒakÈnaÑ yadidaÑ Revato Khadiravaniyo. (6)
204. JhÈyÊnaÑ yadidaÑ Ka~khÈrevato. (7)
205. ŒraddhavÊriyÈnaÑ yadidaÑ SoÓo KoÄiviso. (8)
206. KalyÈÓavÈkkaraÓÈnaÑ yadidaÑ SoÓo KuÔikaÓÓo. (9)
207. LÈbhÊnaÑ yadidaÑ SÊvali. (10)
208. SaddhÈdhimuttÈnaÑ yadidaÑ VakkalÊti. (11)
Vaggo dutiyo.
_____
14. Etadaggavagga

3. Tatiyavagga

209. EtadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ
sikkhÈkÈmÈnaÑ yadidaÑ RÈhulo. (1)
______________________________________________________________
1. Cullapanthako (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

14. Etadaggavagga
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210. SaddhÈpabbajitÈnaÑ yadidaÑ RaÔÔhapÈlo. (2)
211. PaÔhamaÑ salÈkaÑ gaÓhantÈnaÑ yadidaÑ KuÓÉadhÈno. (3)
212. PaÔibhÈnavantÈnaÑ yadidaÑ Va~gÊso. (4)
213. SamantapÈsÈdikÈnaÑ yadidaÑ upaseno Va~gantaputto. (5)
214. SenÈsanapaÒÒÈpakÈnaÑ yadidaÑ Dabbo Mallaputto. (6)
215. DevatÈnaÑ piyamanÈpÈnaÑ yadidaÑ Pilindavaccho. (7)
216. KhippÈbhiÒÒÈnaÑ yadidaÑ BÈhiyo DÈrucÊriyo. (8)
217. CittakathikÈnaÑ yadidaÑ KumÈrakassapo. (9)
218. PaÔisambhidÈpattÈnaÑ yadidaÑ MahÈkoÔÔhitoti1. (10)
Vaggo tatiyo.
_____
14. Etadaggavagga

4. Catutthavagga

219. EtadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ
bahussutÈnaÑ yadidaÑ Œnando. (1)
220. SatimantÈnaÑ yadidaÑ Œnando. (2)
221. GatimantÈnaÑ yadidaÑ Œnando. (3)
222. DhitimantÈnaÑ yadidaÑ Œnando. (4)
223. UpaÔÔhÈkÈnaÑ yadidaÑ Œnando. (5)
224. MahÈparisÈnaÑ yadidaÑ Uruvelakassapo. (6)
225. KulappasÈdakÈnaÑ yadidaÑ KÈÄudÈyÊ. (7)
226. AppÈbÈdhÈnaÑ yadidaÑ BÈkulo2. (8)
227. PubbenivÈsaÑ anussarantÈnaÑ yadidaÑ Sobhito. (9)
228. VinayadharÈnaÑ yadidaÑ UpÈli. (10)
______________________________________________________________
1. MahÈkoÔÔhikoti (AÒÒesu suttesu Marammapotthake)
2. Bakkulo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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229. BhikkhunovÈdakÈnaÑ yadidaÑ Nandako. (11)
230. Indriyesu guttadvÈrÈnaÑ yadidaÑ Nando. (12)
231. Bhikkhu-ovÈdakÈnaÑ yadidaÑ MahÈkappino. (13)
232. TejodhÈtukusalÈnaÑ yadidaÑ SÈgato. (14)
233. PaÔibhÈneyyakÈnaÑ yadidaÑ RÈdho. (15)
234. L|khacÊvaradharÈnaÑ yadidaÑ MogharÈjÈti. (16)
Vaggo catuttho.
_____
14. Etadaggavagga

5. PaÒcamavagga

235. EtadaggaÑ bhikkhave mama sÈvikÈnaÑ bhikkhunÊnaÑ
rattaÒÒ|naÑ yadidaÑ MahÈpajÈpatigotamÊ. (1)
236. MahÈpaÒÒÈnaÑ yadidaÑ KhemÈ. (2)
237. IddhimantÊnaÑ yadidaÑ UppalavaÓÓÈ. (3)
238. VinayadharÈnaÑ yadidaÑ PaÔÈcÈrÈ. (4)
239. DhammakathikÈnaÑ yadidaÑ DhammadinnÈ. (5)
240. JhÈyÊnaÑ yadidaÑ NandÈ. (6)
241. ŒraddhavÊriyÈnaÑ yadidaÑ SoÓÈ. (7)
242. DibbacakkhukÈnaÑ yadidaÑ BakulÈ1. (8)
243. KhippÈbhiÒÒÈnaÑ yadidaÑ BhaddÈ KuÓÉalakesÈ. (9)
244. PubbenivÈsaÑ anussarantÊnaÑ yadidaÑ BhaddÈ KÈpilÈnÊ. (10)
245. MahÈbhiÒÒÈpattÈnaÑ yadidaÑ BhaddÈ KaccÈnÈ. (11)
246. L|khacÊvaradharÈnaÑ yadidaÑ KisÈgotamÊ. (12)
247. SaddhÈdhimuttÈnaÑ yadidaÑ Si~gÈlakamÈtÈti2. (13)
Vaggo paÒcamo.
______________________________________________________________
1. SakulÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. SigÈlamÈtÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

14. Etadaggavagga
14. Etadaggavagga
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6. ChaÔÔhavagga

248. EtadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ upÈsakÈnaÑ paÔhamaÑ
saraÓaÑ gacchantÈnaÑ yadidaÑ TapussabhallikÈ1 vÈÓijÈ. (1)
249. DÈyakÈnaÑ yadidaÑ Sudatto gahapati AnÈthapiÓÉiko. (2)
250. DhammakathikÈnaÑ yadidaÑ Citto gahapati MacchikÈsaÓÉiko. (3)
251. Cat|hi sa~gahavatth|hi parisaÑ sa~gaÓhantÈnaÑ yadidaÑ
Hatthako ŒÄavako. (4)
252. PaÓÊtadÈyakÈnaÑ yadidaÑ MahÈnÈmo Sakko. (5)
253. ManÈpadÈyakÈnaÑ yadidaÑ Uggo gahapati VesÈliko. (6)
254. SaÑghupaÔÔhÈkÈnaÑ yadidaÑ HatthigÈmako Uggato gahapati. (7)
255. AveccappasannÈnaÑ yadidaÑ S|rambaÔÔho2. (8)
256. PuggalappasannÈnaÑ yadidaÑ JÊvako KomÈrabhacco. (9)
257. VissÈsakÈnaÑ yadidaÑ NakulapitÈ gahapatÊti. (10)
Vaggo chaÔÔho.
_____
14. Etadaggavagga

7. Sattamavagga

258. EtadaggaÑ bhikkhave mama sÈvikÈnaÑ upÈsikÈnaÑ paÔhamaÑ
saraÓaÑ gacchantÊnaÑ yadidaÑ SujÈtÈ SeniyadhÊtÈ3. (1)
259. DÈyikÈnaÑ yadidaÑ VisÈkhÈ MigÈramÈtÈ. (2)
260. BahussutÈnaÑ yadidaÑ KhujjuttarÈ. (3)
261. MettÈvihÈrÊnaÑ yadidaÑ SÈmÈvatÊ. (4)
262. JhÈyÊnaÑ yadidaÑ UttarÈ NandamÈtÈ. (5)
263. PaÓÊtadÈyikÈnaÑ yadidaÑ SuppavÈsÈ KoliyadhÊtÈ. (6)
______________________________________________________________
1. TapassubhallikÈ (SÊ, I)
2. S|ro AmbaÔÔho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) Surabandho (Ka)
3. SenÈnÊ dhÊtÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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264. GilÈnupaÔÔhÈkÊnaÑ yadidaÑ SuppiyÈ upÈsikÈ. (7)
265. AveccappasannÈnaÑ yadidaÑ KÈtiyÈnÊ. (8)
266. VissÈsikÈnaÑ yadidaÑ NakulamÈtÈ gahapatÈnÊ. (9)
267. AnussavappasannÈnaÑ yadidaÑ KÈÄÊ upÈsikÈ KuraragharikÈ1ti. 10)
Vaggo sattamo. (Etadaggavaggo niÔÔhito.)
_____
15. AÔÔhÈnapÈÄi

1. PaÔhamavagga

268. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ diÔÔhisampanno puggalo
kaÒci2 sa~khÈraÑ niccato upagaccheyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. ®hÈnaÒca
kho etaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ puthujjano kaÒci sa~khÈraÑ niccato
upagaccheyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti. (1)
269. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ diÔÔhisampanno puggalo
kaÒci sa~khÈraÑ sukhato upagaccheyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. ®hÈnaÒca
kho etaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ puthujjano kaÒci sa~khÈraÑ sukhato
upagaccheyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti. (2)
270. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ diÔÔhisampanno puggalo
kaÒci dhammaÑ attato upagaccheyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. ®hÈnaÒca kho
etaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ puthujjano kaÒci dhammaÑ attato
upagaccheyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti. (3)
271. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ diÔÔhisampanno puggalo
mÈtaraÑ jÊvitÈ voropeyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. ®hÈnaÒca kho bhikkhave
vijjati, yaÑ puthujjano mÈtaraÑ jÊvitÈ voropeyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti. (4)
______________________________________________________________
1. KulagharikÈ (Ka)

2. KiÒci (Ka)

15. AÔÔhÈnapÈÄi
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272. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ diÔÔhisampanno puggalo
pitaraÑ jÊvitÈ voropeyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. ®hÈnaÒca kho etaÑ
bhikkhave vijjati, yaÑ puthujjano pitaraÑ jÊvitÈ voropeyya, ÔhÈnametaÑ
vijjatÊti. (5)
273. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ diÔÔhisampanno puggalo
arahantaÑ jÊvitÈ voropeyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. ®hÈnaÒca kho etaÑ
bhikkhave vijjati, yaÑ puthujjano arahantaÑ jÊvitÈ voropeyya, ÔhÈnametaÑ
vijjatÊti. . (6)
274. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ diÔÔhisampanno puggalo
TathÈgatassa paduÔÔhacitto lohitaÑ uppÈdeyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
®hÈnaÒca kho etaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ puthujjano TathÈgatassa
paduÔÔhacitto lohitaÑ uppÈdeyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti. (7)
275. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ diÔÔhisampanno puggalo
saÑghaÑ bhindeyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. ®hÈnaÒca kho etaÑ bhikkhave
vijjati, yaÑ puthujjano saÑghaÑ bhindeyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti. (8)
276. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ diÔÔhisampanno puggalo
aÒÒaÑ satthÈraÑ uddiseyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. ®hÈnaÒca kho etaÑ
bhikkhave vijjati, yaÑ puthujjano aÒÒaÑ satthÈraÑ uddiseyya, ÔhÈnametaÑ
vijjatÊti. (9)
277. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ ekissÈ lokadhÈtuyÈ dve
Arahanto SammÈsambuddhÈ apubbaÑ acarimaÑ uppajjeyyuÑ, netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati. ®hÈnaÒca kho etaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ ekissÈ
lokadhÈtuyÈ ekova ArahaÑ SammÈsambuddho uppajjeyya, ÔhÈnametaÑ
vijjatÊti. (10)
Vaggo paÔhamo.
_____
15. AÔÔhÈnapÈÄi

2. Dutiyavagga

278. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ ekissÈ lokadhÈtuyÈ dve
rÈjÈno cakkavattÊ apubbaÑ acarimaÑ uppajjeyyuÑ, netaÑ ÔhÈnaÑ
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vijjati. ®hÈnaÒca kho etaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ ekissÈ lokadhÈtuyÈ eko
rÈjÈ cakkavattÊ uppajjeyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti. (1)
279. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ itthÊ ArahaÑ assa
SammÈsambuddho, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. ®hÈnaÒca kho etaÑ bhikkhave
vijjati, yaÑ puriso ArahaÑ assa SammÈsambuddho, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti. (2)
280. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ itthÊ rÈjÈ assa cakkavattÊ,
netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. ®hÈnaÒca kho etaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ puriso rÈjÈ
assa cakkavattÊ, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti. (3)
281-283. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ itthÊ sakkattaÑ
kÈreyya -pa- mÈrattaÑ kÈreyya -pa- brahmattaÑ kÈreyya, netaÑ ÔhÈnaÑ
vijjati. ®hÈnaÒca kho etaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ puriso sakkattaÑ kÈreyya
-pa- mÈrattaÑ kÈreyya -pa- brahmattaÑ kÈreyya, ÔhanametaÑ vijjatÊti. (4-6)
284. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ kÈyaduccaritassa iÔÔho
kanto manÈpo vipÈko nibbatteyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. ®hÈnaÒca kho etaÑ
bhikkhave vijjati, yaÑ kÈyaduccaritassa aniÔÔho akanto amanÈpo vipÈko
nibbatteyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti. (7)
285-286. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ vacÊduccaritassa
-pa- yaÑ manoduccaritassa iÔÔho kanto manÈpo vipÈko nibbatteyya, netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati. ®hÈnaÒca kho etaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ manoduccaritassa
aniÔÔho akanto amanÈpo vipÈko nibbatteyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti. (8-9)
Vaggo dutiyo.
_____
15. AÔÔhÈnapÈÄi

3. Tatiyavagga

287. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ kÈyasucaritassa aniÔÔho
akanto amanÈpo vipÈko nibbatteyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
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31

®hÈnaÒca kho etaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ kÈyasucaritassa iÔÔho kanto
manÈpo vipÈko nibbatteyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti. (1)
288-289. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ vacÊsucaritassa -pamanosucaritassa aniÔÔho akanto amanÈpo vipÈko nibbatteyya, netaÑ ÔhÈnaÑ
vijjati. ®hÈnaÒca kho etaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ manosuciritassa iÔÔho
kanto manÈpo vipÈko nibbatteyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti. (2-3)
290. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ kÈyaduccaritasama~gÊ
tannidÈnÈ tappaccayÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ
upapajjeyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. ®hÈnaÒca kho etaÑ bhikkhave vijjati,
yaÑ kÈyaduccaritasama~gÊ tannidÈnÈ tappaccayÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyya, ÔhÈnametaÑ
vijjatÊti. (4)
291-292. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ
vacÊduccaritasama~gÊ -pa- yaÑ manoduccaritasama~gÊ tannidÈnÈ tappaccayÈ
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjeyya, netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati. ®hÈnaÒca kho etaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ
manoduccaritasama~gÊ tannidÈnÈ tappaccayÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti. (56)
293. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ kÈyasucaritasama~gÊ
tannidÈnÈ tappaccayÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ
vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. ®hÈnaÒca kho etaÑ
bhikkhave vijjati, yaÑ kÈyasucaritasama~gÊ tannidÈnÈ tappaccayÈ kÈyassa
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjeyya, ÔhÈnametaÑ
vijjatÊti. (7)
294-295. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ vacÊsucaritasama~gÊ
-pa- yaÑ manosucaritasama~gÊ tannidÈnÈ tappaccayÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyya, netaÑ ÔhÈnaÑ
vijjati. ®hÈnaÒca kho etaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ manosucaritasama~gÊ
tannidÈnÈ tappaccayÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ
upapajjeyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊti. (8-9)
Vaggo tatiyo. AÔÔhÈnapÈÄi niÔÔhitÈ.
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16. EkadhammapÈÄi

1. PaÔhamavagga

296. Ekadhammo bhikkhave bhÈvito bahulÊkato ekantanibbidÈya
virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya
saÑvattati. Katamo ekadhammo? BuddhÈnussati. AyaÑ kho bhikkhave
ekadhammo bhÈvito bahulÊkato ekantanibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya
upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattatÊti. (1)
297. Ekadhammo bhikkhave bhÈvito bahulÊkato ekantanibbidÈya
virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya
saÑvattati. Katamo ekadhammo? DhammÈnussati -pa-. SaÑghÈnussati.
SÊlÈnussati. CÈgÈnussati. DevatÈnussati. ŒnÈpÈnassati. MaraÓassati.
KÈyagatÈsati. UpasamÈnussati. AyaÑ kho bhikkhave ekadhammo bhÈvito
bahulÊkato ekantanibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya
sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattatÊti. (10)
Vaggo paÔhamo.
_____
16. EkadhammapÈÄi

2. Dutiyavagga

298. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ akusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ vÈ akusalÈ dhammÈ
bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattanti, yathayidaÑ bhikkhave micchÈdiÔÔhi.
MicchÈdiÔÔhikassa bhikkhave anuppannÈ ceva akusalÈ dhammÈ uppajjanti,
uppannÈ ca akusalÈ dhammÈ bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattantÊti. (1)
299. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ kusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ vÈ kusalÈ dhammÈ
bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattanti, yathayidaÑ bhikkhave sammÈdiÔÔhi.
SammÈdiÔÔhikassa bhikkhave anuppannÈ ceva kusalÈ dhammÈ uppajjanti,
uppannÈ ca kusalÈ dhammÈ bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattantÊti. (2)
300. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ kusalÈ dhammÈ nuppajjanti, uppannÈ vÈ kusalÈ dhammÈ
parihÈyanti,
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yathayidaÑ bhikkhave micchÈdiÔÔhi. MicchÈdiÔÔhikassa bhikkhave
anuppannÈ ceva kusalÈ dhammÈ nuppajjanti, uppannÈ ca kusalÈ dhammÈ
parihÈyantÊti. (3)
301. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ akusalÈ dhammÈ nuppajjanti, uppannÈ vÈ akusalÈ dhammÈ
parihÈyanti, yathayidaÑ bhikkhave sammÈdiÔÔhi. SammÈdiÔÔhikassa
bhikkhave anuppannÈ ceva akusalÈ dhammÈ nuppajjanti, uppannÈ ca akusalÈ
dhammÈ parihÈyantÊti. (4)
302. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ micchÈdiÔÔhi uppajjati, uppannÈ vÈ micchÈdiÔÔhi pavaÉÉhati,
yathayidaÑ bhikkhave ayonisomanasikÈro. Ayoniso bhikkhave manasi
karoto anuppannÈ ceva micchÈdiÔÔhi uppajjati, uppannÈ ca micchÈdiÔÔhi
pavaÉÉhatÊti. (5)
303. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
anuppannÈ vÈ sammÈdiÔÔhi uppajjati, uppannÈ vÈ sammÈdiÔÔhi pavaÉÉhati,
yathayidaÑ bhikkhave yonisomanasikÈro. Yoniso bhikkhave manasi karoto
anuppannÈ ceva sammÈdiÔÔhi uppajjati, uppannÈ ca sammÈdiÔÔhi
pavaÉÉhatÊti. (6)
304. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena1
sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ
uppajjanti, yathayidaÑ bhikkhave micchÈdiÔÔhi. MicchÈdiÔÔhiyÈ bhikkhave
samannÈgatÈ sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ
vinipÈtaÑ nirayaÑ uppajjantÊti. (7)
305. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena
sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ uppajjanti,
yathayidaÑ bhikkhave sammÈdiÔÔhi. SammÈdiÔÔhiyÈ bhikkhave samannÈgatÈ
sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ uppajjantÊti. (8)
306. MicchÈdiÔÔhikassa bhikkhave purisapuggalassa yaÒceva
kÈyakammaÑ yathÈdiÔÔhi samattaÑ samÈdinnaÑ, yaÒca vacÊkammaÑ -payaÒca manokammaÑ yathÈdiÔÔhi samattaÑ samÈdinnaÑ, yÈ ca cetanÈ, yÈ ca
patthanÈ, yo ca paÓidhi, ye ca sa~khÈrÈ, sabbe te dhammÈ aniÔÔhÈya
akantÈya amanÈpÈya ahitÈya dukkhÈya saÑvattanti. TaÑ kissa hetu, diÔÔhi
hissa2 bhikkhave pÈpikÈ. SeyyathÈpi
______________________________________________________________
1. YenevaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. DiÔÔhi hi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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bhikkhave nimbabÊjaÑ vÈ kosÈtakibÊjaÑ vÈ tittakÈlÈbubÊjaÑ vÈ allÈya
pathaviyÈ1 nikkhittaÑ yaÒceva pathavirasaÑ upÈdiyati, yaÒca ÈporasaÑ
upÈdiyati. SabbaÑ taÑ tittakattÈya kaÔukattÈya asÈtattÈya saÑvattati. TaÑ
kissa hetu? BÊjaÑ hissa2 bhikkhave pÈpakaÑ. EvamevaÑ kho bhikkhave
micchÈdiÔÔhikassa purisapuggalassa yaÒceva kÈyakammaÑ yathÈdiÔÔhi
samattaÑ samÈdinnaÑ, yaÒca vacÊkammaÑ -pa- yaÒca manokammaÑ
yathÈdiÔÔhi samattaÑ samÈdinnaÑ, yÈ ca cetanÈ, yÈ ca patthanÈ, yo ca
paÓidhi, ye ca sa~khÈrÈ, sabbe te dhammÈ aniÔÔhÈya akantÈya amanÈpÈya
ahitÈya dukkhÈya saÑvattanti. TaÑ kissa hetu? DiÔÔhi hissa bhikkhave
pÈpikÈti. (9)
307. SammÈdiÔÔhikassa bhikkhave purisapuggalassa yaÒceva
kÈyakammaÑ yathÈdiÔÔhi samattaÑ samÈdinnaÑ, yaÒca vacÊkammaÑ -payaÒca manokammaÑ yathÈdiÔÔhi samattaÑ samÈdinnaÑ, yÈ ca cetanÈ, yÈ ca
patthanÈ, yo ca paÓidhi, ye ca sa~khÈrÈ, sabbe te dhammÈ iÔÔhÈya kantÈya
manÈpÈya hitÈya sukhÈya saÑvattanti. TaÑ kissa hetu? DiÔÔhi hissa
bhikkhave bhaddikÈ. SeyyathÈpi bhikkhave ucchubÊjaÑ vÈ sÈlibÊjaÑ vÈ
muddikÈbÊjaÑ vÈ allÈya pathaviyÈ nikkhittaÑ yaÒceva pathavirasaÑ
upÈdiyati, yaÒca ÈporasaÑ upÈdiyati, sabbaÑ taÑ madhurattÈya sÈtattÈya
asecanakattÈya saÑvattati. TaÑ kissa hetu? BÊjaÑ hissa bhikkhave
bhaddakaÑ. EvamevaÑ kho bhikkhave sammÈdiÔÔhikasa purisapuggalassa
yaÒceva kÈyakammaÑ yathÈdiÔÔhi samattaÑ samÈdinnaÑ, yaÒca
vacÊkammaÑ -pa- yaÒca manokammaÑ yathÈdiÔÔhi samattaÑ samÈdinnaÑ,
yÈ ca cetanÈ, yÈ ca patthanÈ, yo ca paÓidhi, ye ca sa~khÈrÈ, sabbe te
dhammÈ iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya sukhÈya saÑvattanti. TaÑ kissa
hetu, diÔÔhi hissa bhikkhave bhaddikÈti. (10)
Vaggo dutiyo.
_____
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3. Tatiyavagga

308. Ekapuggalo bhikkhave loke uppajjamÈno uppajjati
bahujana-ahitÈya bahujana-asukhÈya bahuno janassa anatthÈya ahitÈya
______________________________________________________________
1. PaÔhaviyÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. VÊjaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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dukkhÈya devamanussÈnaÑ. Katamo ekapuggalo? MicchÈdiÔÔhiko hoti
viparÊtadassano, so bahujanaÑ saddhammÈ vuÔÔhÈpetvÈ asaddhamme
patiÔÔhÈpeti. AyaÑ kho bhikkhave ekapuggalo loke uppajjamÈno uppajjati
bahujana-ahitÈya bahujana-asukhÈya bahuno janassa anatthÈya ahitÈya
dukkhÈya devamanussÈnanti. (1)
309. Ekapuggalo bhikkhave loke uppajjamÈno uppajjati bahujanahitÈya
bahujanasukhÈya bahuno janassa atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ.
Katamo ekapuggalo? SammÈdiÔÔhiko hoti aviparÊtadassano, so bahujanaÑ
asaddhammÈ vuÔÔhÈpetvÈ saddhamme patiÔÔhÈpeti. AyaÑ kho bhikkhave
ekapuggalo loke uppajjamÈno uppajjati bahujanahitÈya bahujanasukhÈya
bahuno janassa atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnanti. (2)
310. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ
evaÑ mahÈsÈvajjaÑ, yathayidaÑ bhikkhave micchÈdiÔÔhi.
MicchÈdiÔÔhiparamÈni bhikkhave mahÈsÈvajjÈnÊti1. (3)
311. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekapuggalampi samanupassÈmi, yo evaÑ
bahujana-ahitÈya paÔipanno bahujana-asukhÈya bahuno janassa anatthÈya
ahitÈya dukkhÈya devamanussÈnaÑ. YathayidaÑ bhikkhave Makkhali
moghapuriso. SeyyathÈpi bhikkhave nadÊmukhe khippaÑ2 uÉÉeyya3
bah|naÑ macchÈnaÑ ahitÈya dukkhÈya anayÈya byasanÈya. EvamevaÑ kho
bhikkhave Makkhali moghapuriso manussakhippaÑ maÒÒe loke uppanno
bah|naÑ sattÈnaÑ ahitÈya dukkhÈya anayÈya byasanÈyÈti. (4)
312. DurakkhÈte bhikkhave dhammavinaye yo ca samÈdapeti4, yaÒca
samÈdapeti, yo ca samÈdapito, tathattÈya paÔipajjati, sabbe te bahuÑ
apuÒÒaÑ pasavanti. TaÑ kissa hetu? DurakkhÈtattÈ bhikkhave dhammassÈti.
(5)
______________________________________________________________
1. VajjÈnÊti (SÊ, SyÈ, KaÑ)
3. OÉÉeyya (SÊ), ujjheyya (Ka)

2. KhipaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
4. SamÈdÈpeti (?)
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313. SvÈkkhÈte bhikkhave dhammavinaye yo ca samÈdapeti, yaÒca
samÈdapeti, yo ca samÈdapito tathattÈya paÔipajjati, sabbe te bahuÑ puÒÒaÑ
pasavanti. TaÑ kissa hetu? SvÈkkhÈtattÈ bhikkhave dhammassÈti. (6)
314. DurakkhÈte bhikkhave dhammavinaye dÈyakena mattÈ jÈnitabbÈ,
no paÔiggÈhakena. TaÑ kissa hetu? DurakkhÈtattÈ bhikkhave dhammassÈti.
(7)
315. SvÈkkhÈte bhikkhave dhammavinaye paÔiggÈhakena mattÈ
jÈnitabbÈ, no dÈyakena. TaÑ kissa hetu? SvÈkkhÈtattÈ bhikkhave
dhammassÈti. (8)
316. DurakkhÈte bhikkhave dhammavinaye yo ÈraddhavÊriyo, so
dukkhaÑ viharati. TaÑ kissa hetu? DurakkhÈtattÈ bhikkhave dhammassÈti.
(9)
317. SvÈkkhÈte bhikkhave dhammavinaye yo kusÊto, so dukkhaÑ
viharati. TaÑ kissa hetu? SvÈkkhÈtattÈ bhikkhave dhammassÈti. (10)
318. DurakkhÈte bhikkhave dhammavinaye yo kusÊto, so sukhaÑ
viharati. TaÑ kissa hetu? DurakkhÈtattÈ bhikkhave dhammassÈti. (11)
319. SvÈkkhÈte bhikkhave dhammavinaye yo ÈraddhavÊriyo, so sukhaÑ
viharati. TaÑ kissa hetu? SvÈkkhÈtattÈ bhikkhave dhammassÈti. (12)
320. SeyyathÈpi bhikkhave appamattakopi g|tho duggandho hoti.
EvamevaÑ kho ahaÑ bhikkhave appamattakampi bhavaÑ na vaÓÓemi
antamaso accharÈsa~ghÈtamattampi. (13)
321. SeyyathÈpi bhikkhave appamattakampi muttaÑ duggandhaÑ hoti.
Appamattakopi kheÄo duggandho hoti. Appamattakopi pubbo duggandho
hoti. Appamattakampi lohitaÑ duggandhaÑ hoti. EvamevaÑ kho ahaÑ
bhikkhave appamattakampi bhavaÑ na vaÓÓemi antamaso
accharÈsa~ghÈtamattampi. (14)
Vaggo tatiyo.

16. EkadhammapÈÄi
16. EkadhammapÈÄi

37

4. Catutthavagga

322. SeyyathÈpi bhikkhave appamattakaÑ imasmiÑ JambudÊpe
ÈrÈmarÈmaÓeyyakaÑ vanarÈmaÓeyyakaÑ bh|mirÈmaÓeyyakaÑ
pokkharaÓirÈmaÓeyyakaÑ. Atha kho etadeva bahutaraÑ, yadidaÑ
ukk|lavik|laÑ nadÊviduggaÑ khÈÓukaÓÔakaÔÔhÈnaÑ1 pabbatavisamaÑ.
EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye thalajÈ. Atha kho eteva sattÈ
bahutarÈ, ye odakÈ. (1)
323. EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye manussesu
paccÈjÈyanti. Atha kho eteva sattÈ bahutarÈ, ye aÒÒatra manussehi
paccÈjÈyanti.
EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye majjhimesu janapadesu
paccÈjÈyanti. Atha kho eteva sattÈ bahutarÈ, ye paccantimesu janapadesu
paccÈjÈyanti aviÒÒÈtÈresu milakkhesu2. (2)
324. EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye paÒÒavanto ajaÄÈ
aneÄam|gÈ paÔibalÈ subhÈsitadubbhÈsitassa atthamaÒÒÈtuÑ. Atha kho eteva
sattÈ bahutarÈ, ye duppaÒÒÈ jaÄÈ eÄam|gÈ na paÔibalÈ subhÈsitadubbhÈsitassa
atthamaÒÒÈtuÑ. (3)
325. EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye ariyena
paÒÒÈcakkhunÈ samannÈgatÈ, atha kho eteva sattÈ bahutarÈ, ye avijjÈgatÈ
samm|ÄhÈ. (4)
326. EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye labhanti TathÈgataÑ
dassanÈya. Atha kho eteva sattÈ bahutarÈ, ye na labhanti TathÈgataÑ
dassanÈya. (5)
327. EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye labhanti
TathÈgatappaveditaÑ dhammavinayaÑ savanÈya. Atha kho eteva sattÈ
bahutarÈ, ye na labhanti TathÈgatappaveditaÑ dhammavinayaÑ savanÈya.
(6)
______________________________________________________________
1. KhÈÓukaÓÉakadhÈnaÑ (SÊ, I)

2. Milakkh|su (Ka)

38

EkakanipÈtapÈÄi

328. EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye sutvÈ dhammaÑ
dhÈrenti. Atha kho eteva sattÈ bahutarÈ ye sutvÈ dhammaÑ na dhÈrenti. (7)
329. EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye dhÈtÈnaÑ1
dhammÈnaÑ atthaÑ upaparikkhanti. Atha kho eteva sattÈ bahutarÈ, ye
dhÈtÈnaÑ dhammÈnaÑ atthaÑ na upaparikkhanti. (8)
330. EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye atthamaÒÒÈya
dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammaÑ paÔipajjanti. Atha kho eteva sattÈ
bahutarÈ, ye atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammaÑ na
paÔipajjanti. (9)
331. EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye saÑvejaniyesu
ÔhÈnesu saÑvijjanti. Atha kho eteva sattÈ bahutarÈ, ye saÑvejaniyesu
ÔhÈnesu na saÑvijjanti. (10)
332. EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye saÑviggÈ yoniso
padahanti. Atha kho eteva sattÈ bahutarÈ, ye saÑviggÈ yoniso na padahanti.
(11)
333. EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye
vavassaggÈrammaÓaÑ karitvÈ labhanti samÈdhiÑ2 labhanti
cittassekaggataÑ3. Atha kho eteva sattÈ bahutarÈ, ye vavassaggÈrammaÓaÑ
karitvÈ na labhanti samÈdhiÑ na labhanti cittassekaggataÑ. (12)
334. EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye annaggarasaggÈnaÑ
lÈbhino. Atha kho eteva sattÈ bahutarÈ, ye annaggarasaggÈnaÑ na lÈbhino
uÒchena kapÈlÈbhatena yÈpenti. (13)
335. EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye attharasassa
dhammarasassa vimuttirasassa lÈbhino. Atha kho eteva sattÈ bahutarÈ, ye
attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa na lÈbhino. TasmÈtiha
______________________________________________________________
1. DhatÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ I)

2. Cittassa samÈdhiÑ (SÊ)

3. CittassekaggaÑ (SÊ)

16. EkadhammapÈÄi

39

bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa
lÈbhino bhavissÈmÈ”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti. (14)
336-338. SeyyathÈpi bhikkhave appamattakaÑ imasmiÑ JambudÊpe
ÈrÈmarÈmaÓeyyakaÑ vanarÈmaÓeyyakaÑ bh|mirÈmaÓeyyakaÑ
pokkharaÓirÈmaÓeyyakaÑ. Atha kho etadeva bahutaraÑ, yadidaÑ
ukk|lavik|laÑ nadÊviduggaÑ khÈÓukaÓÔakaÔÔhÈnaÑ pabbatavisamaÑ.
EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye manussÈ cutÈ manussesu
paccÈjÈyanti. Atha kho eteva sattÈ bahutarÈ, ye manussÈ cutÈ niraye
paccÈjÈyanti -pa- tiracchÈnayoniyÈ paccÈjÈyanti -pa- pettivisaye
paccÈjÈyanti. (15-17)
339-341. EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye manussÈ cutÈ
devesu paccÈjÈyanti. Atha kho eteva sattÈ bahutarÈ, ye manussÈ cutÈ niraye
paccÈjÈyanti. TiracchÈnayoniyÈ paccÈjÈyanti. Pettivisaye paccÈjÈyanti. (1820)
342-344. EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye devÈ cutÈ
devesu paccÈjÈyanti. Atha kho eteva sattÈ bahutarÈ, ye devÈ cutÈ niraye
paccÈjÈyanti. TiracchÈnayoniyÈ paccÈjÈyanti. Pettivisaye paccÈjÈyanti. (2123)
345-347. EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye devÈ cutÈ
manussesu paccÈjÈyanti. Atha kho eteva sattÈ bahutarÈ, ye devÈ cutÈ niraye
paccÈjÈyanti. TiracchÈnayoniyÈ paccÈjÈyanti. Pettivisaye paccÈjÈyanti. (2426)
348-350. EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye nirayÈ cutÈ
manussesu paccÈjÈyanti. Atha kho eteva sattÈ bahutarÈ, ye nirayÈ cutÈ
niraye paccÈjÈyanti. TiracchÈnayoniyÈ paccÈjÈyanti. Pettivisaye
paccÈjÈyanti. (27-29)
351-353. EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye nirayÈ cutÈ
devesu paccÈjÈyanti. Atha kho eteva sattÈ bahutarÈ, ye nirayÈ cutÈ niraye
paccÈjÈyanti. TiracchÈnayoniyÈ paccÈjÈyanti. Pettivisaye paccÈjÈyanti. (3032)
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354-356. EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye
tiracchÈnayoniyÈ cutÈ manussesu paccÈjÈyanti. Atha kho eteva sattÈ
bahutarÈ, ye tiracchÈnayoniyÈ cutÈ niraye paccÈjÈyanti. TiracchÈnayoniyÈ
paccÈjÈyanti. Pettivisaye paccÈjÈyanti. (33-35)
357-359. EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye
tiracchÈnayoniyÈ cutÈ devesu paccÈjÈyanti. Atha kho eteva sattÈ bahutarÈ,
ye tiracchÈnayoniyÈ cutÈ niraye paccÈjÈyanti. TiracchÈnayoniyÈ
paccÈjÈyanti. Pettivisaye paccÈjÈyanti. (36-38)
360-362. EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye pettivisayÈ cutÈ
manussesu paccÈjÈyanti. Atha kho eteva sattÈ bahutarÈ, ye pettivisayÈ cutÈ
niraye paccÈjÈyanti. TiracchÈnayoniyÈ paccÈjÈyanti. Pettivisaye
paccÈjÈyanti. (39-41)
363-365. EvamevaÑ kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye pettivisayÈ cutÈ
devesu paccÈjÈyanti. Atha kho eteva sattÈ bahutarÈ, ye pettivisayÈ cutÈ
niraye paccÈjÈyanti. TiracchÈnayoniyÈ paccÈjÈyanti. Pettivisaye
paccÈjÈyanti. (42-44)
Vaggo catuttho. (JambudÊpapeyyÈlo niÔÔhito.)
_____
17. PasÈdakaradhammavagga
366-381. AddhamidaÑ bhikkhave lÈbhÈnaÑ yadidaÑ ÈraÒÒikattaÑ1
-pa- piÓÉapÈtikattaÑ. PaÑsuk|likattaÑ. TecÊvarikattaÑ.
DhammakathikattaÑ. VinayadharattaÑ2. BÈhusaccaÑ. ThÈvareyyaÑ.
ŒkappasampadÈ. ParivÈrasampadÈ. MahÈparivÈratÈ. Kolaputti.
VaÓÓapokkharatÈ. KalyÈÓavÈkkaraÓatÈ. AppicchatÈ. AppÈbÈdhatÈti. (1-16)
(SoÄasa pasÈdakaradhammÈ niÔÔhitÈ.)
______________________________________________________________
1. AraÒÒakattaÑ (sabbattha)

2. VinayadharakattaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
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18. Apara-accharÈsa~ghÈtavagga
382. AccharÈsa~ghÈtamattampi ce bhikkhave bhikkhu paÔhamaÑ
jhÈnaÑ bhÈveti, ayaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhÈno viharati
SatthusÈsanakaro ovÈdapatikaro amoghaÑ raÔÔhapiÓÉaÑ bhuÒjati, ko pana
vÈdo ye naÑ bahulÊkarontÊti. (1)
383-389. AccharÈsa~ghÈtamattampi ce bhikkhave bhikkhu dutiyaÑ
jhÈnaÑ bhÈveti -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ bhÈveti -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ bhÈveti
-pa- mettaÑ cetovimuttiÑ bhÈveti -pa- karuÓaÑ cetovimuttiÑ bhÈveti -pamuditaÑ cetovimuttiÑ bhÈveti -pa- upekkhaÑ cetovimuttiÑ bhÈveti -pa-.
(2-8)
390-393. KÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya
loke abhijjhÈdomanassaÑ -pa- vedanÈsu vedanÈnupassÊ viharati. Citte
cittÈnupassÊ viharati. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno
satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. (9-12)
394-397. AnuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ
anuppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati, vÊriyaÑ1 Èrabhati, cittaÑ paggaÓhÈti
padahati. UppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya
chandaÑ janeti vÈyamati, vÊriyaÑ Èrabhati, cittaÑ paggaÓhÈti padahati.
AnuppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ uppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati,
vÊriyaÑ Èrabhati, cittaÑ paggaÓhÈti padahati. UppannÈnaÑ kusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ ÔhitiyÈ asammosÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya
pÈrip|riyÈ chandaÑ janeti vÈyamati, vÊriyaÑ Èrabhati, cittaÑ paggaÓhÈti
padahati. (13-16)
398-401. ChandasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ
bhÈveti. VÊriyasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti.
CittasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti.
VÊmaÑsÈsamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. (1720)
402-406. SaddhindriyaÑ bhÈveti. VÊriyindriyaÑ bhÈveti. SatindriyaÑ
bhÈveti. SamÈdhindriyaÑ bhÈveti. PaÒÒindriyaÑ bhÈveti. (21-25)
______________________________________________________________
1. ViriyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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407-411. SaddhÈbalaÑ bhÈveti. VÊriyabalaÑ bhÈveti. SatibalaÑ bhÈveti.
SamÈdhibalaÑ bhÈveti. PaÒÒÈbalaÑ bhÈveti. (26-30)
412-418. Satisambojjha~gaÑ bhÈveti. Dhammavicayasambojjha~gaÑ
bhÈveti. VÊriyasambojjha~gaÑ bhÈveti. PÊtisambojjha~gaÑ bhÈveti.
Passaddhisambojjha~gaÑ bhÈveti. SamÈdhisambojjha~gaÑ bhÈveti.
UpekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti. (31-37)
419-426. SammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti. SammÈsa~kappaÑ bhÈveti.
SammÈvÈcaÑ bhÈveti. SammÈkammantaÑ bhÈveti. SammÈ-ÈjÊvaÑ bhÈveti.
SammÈvÈyÈmaÑ bhÈveti. SammÈsatiÑ bhÈveti. SammÈsamÈdhiÑ bhÈveti.
(38-45)
427-434. 1 AjjhattaÑ r|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni
suvaÓÓadubbaÓÓÈni, tÈni abhibhuyya “jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti.
AjjhattaÑ r|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni
suvaÓÓadubbaÓÓÈni, tÈni abhibhuyya “jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti.
AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni suvaÓÓadubbaÓÓÈni,
tÈni abhibhuyya “jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti. AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ
bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni suvaÓÓadubbaÓÓÈni, tÈni abhibhuyya
“jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti. AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni
passati nÊlÈni nÊlavaÓÓÈni nÊlanidassanÈni nÊlanibhÈsÈni, tÈni abhibhuyya
“jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti. AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni
passati pÊtÈni pÊtavaÓÓÈni pÊtanidassanÈni pÊtanibhÈsÈni, tÈni abhibhuyya
“jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti. AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni
passati lohitakÈni lohitakavaÓÓÈni lohitakanidassanÈni lohitakanibhÈsÈni,
tÈni abhibhuyya “jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti. AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ
bahiddhÈ r|pÈni passati odÈtÈni odÈtavaÓÓÈni odÈtanidassanÈni
odÈtanibhÈsÈni, tÈni abhibhuyya “jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti. (46-53)
435-442. R|pÊ r|pÈni passati. AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni
passati. “Subhan”teva adhimutto hoti. Sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ
paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ
______________________________________________________________
1. DÊ 2. 92; Ma 2. 205; AÑ 3. 125 piÔÔhesupi.
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“ananto ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. Sabbaso
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. Sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ
samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati.
Sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ
upasampajja viharati. Sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati. (54-61)
443-452. PathavikasiÓaÑ bhÈveti. ŒpokasiÓaÑ bhÈveti. TejokasiÓaÑ
bhÈveti. VÈyokasiÓaÑ bhÈveti. NÊlakasiÓaÑ bhÈveti. PÊtakasiÓaÑ bhÈveti.
LohitakasiÓaÑ bhÈveti. OdÈtakasiÓaÑ bhÈveti. ŒkÈsakasiÓaÑ bhÈveti.
ViÒÒÈÓakasiÓaÑ bhÈveti. (62-71)
453-462. AsubhasaÒÒaÑ bhÈveti. MaraÓasaÒÒaÑ bhÈveti. ŒhÈre
paÔik|lasaÒÒaÑ bhÈveti. Sabbaloke anabhiratisaÒÒaÑ1 bhÈveti.
AniccasaÒÒaÑ bhÈveti. Anicce dukkhasaÒÒaÑ bhÈveti. Dukkhe
anattasaÒÒaÑ bhÈveti. PahÈnasaÒÒaÑ bhÈveti. VirÈgasaÒÒaÑ bhÈveti.
NirodhasaÒÒaÑ bhÈveti. (72-81)
463-472. AniccasaÒÒaÑ bhÈveti. AnattasaÒÒaÑ bhÈveti. MaraÓasaÒÒaÑ
bhÈveti. ŒhÈre paÔik|lasaÒÒaÑ bhÈveti. Sabbaloke anabhiratisaÒÒaÑ
bhÈveti. AÔÔhikasaÒÒaÑ bhÈveti. PuÄavakasaÒÒaÑ2 bhÈveti. VinÊlakasaÒÒaÑ
bhÈveti. VicchiddakasaÒÒaÑ bhÈveti. UddhumÈtakasaÒÒaÑ bhÈveti. (82-91)
473-482. BuddhÈnussatiÑ bhÈveti. DhammÈnussatiÑ bhÈveti.
SaÑghÈnussatiÑ bhÈveti. SÊlÈnussatiÑ bhÈveti. CÈgÈnussatiÑ bhÈveti.
DevatÈnussatiÑ bhÈveti. ŒnÈpÈnassatiÑ bhÈveti. MaraÓassatiÑ bhÈveti.
KÈyagatÈsatiÑ bhÈveti. UpasamÈnussatiÑ bhÈveti. (92-101)
______________________________________________________________
1. AnabhiratasaÒÒaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. PuÄuvakasaÒÒaÑ (Ka)
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483-492. PaÔhamajjhÈnasahagataÑ saddhindriyaÑ bhÈveti.
VÊriyindriyaÑ bhÈveti. SatindriyaÑ bhÈveti. SamÈdhindriyaÑ bhÈveti.
PaÒÒindriyaÑ bhÈveti. SaddhÈbalaÑ bhÈveti. VÊriyabalaÑ bhÈveti.
SatibalaÑ bhÈveti. SamÈdhibalaÑ bhÈveti. PaÒÒÈbalaÑ bhÈveti. (102-111)
493-562. DutiyajjhÈnasahagataÑ -pa- tatiyajjhÈnasahagataÑ -pacatutthajjhÈnasahagataÑ -pa- mettÈsahagataÑ -pa- karuÓÈsahagataÑ -pamuditÈsahagataÑ -pa- upekkhÈsahagataÑ saddhindriyaÑ bhÈveti.
VÊriyindriyaÑ bhÈveti. SatindriyaÑ bhÈveti. SamÈdhindriyaÑ bhÈveti.
PaÒÒindriyaÑ bhÈveti. SaddhÈbalaÑ bhÈveti. VÊriyabalaÑ bhÈveti.
SatibalaÑ bhÈveti. SamÈdhibalaÑ bhÈveti. PaÒÒÈbalaÑ bhÈveti. AyaÑ
vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhÈno viharati SatthusÈsanakaro
ovÈdapatikaro amoghaÑ raÔÔhapiÓÉaÑ bhuÒjati. Ko pana vÈdo ye naÑ
bahulÊkarontÊti. (112-181)
(Apara-accharÈsa~ghÈtavaggo.)
_____
19. KÈyagatÈsativagga
563. Yassa kassaci bhikkhave mahÈsamuddo cetasÈ phuÔo, antogadhÈ
tassa kunnadiyo yÈ kÈci samudda~gamÈ. EvamevaÑ bhikkhave yassa
kassaci kÈyagatÈ sati bhÈvitÈ bahulÊkatÈ, antogadhÈ tassa kusalÈ dhammÈ ye
keci vijjÈbhÈgiyÈti. (1)
564-570. Ekadhammo bhikkhave bhÈvito bahulÊkato mahato saÑvegÈya
saÑvattati. Mahato atthÈya saÑvattati. Mahato yogakkhemÈya saÑvattati.
SatisampajaÒÒÈya saÑvattati. ©ÈÓadassanappaÔilÈbhÈya saÑvattati.
DiÔÔhadhammasukhavihÈrÈya saÑvattati. VijjÈvimuttiphalasacchikiriyÈya
saÑvattati. Katamo ekadhammo? KÈyagatÈ sati. AyaÑ kho bhikkhave
ekadhammo bhÈvito bahulÊkato mahato saÑvegÈya saÑvattati. Mahato
atthÈya saÑvattati. Mahato yogakkhemÈya saÑvattati. SatisampajaÒÒÈya
saÑvattati. ©ÈÓadassanappaÔilÈbhÈya saÑvattati.
DiÔÔhadhammasukhavihÈrÈya saÑvattati. VijjÈvimuttiphalasacchikiriyÈya
saÑvattatÊti. (2-8)
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571. Ekadhamme bhikkhave bhÈvite bahulÊkate kÈyopi passambhati,
cittampi passambhati, vitakkavicÈrÈpi v|pasammanti, kevalÈpi vijjÈbhÈgiyÈ
dhammÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. KatamasmiÑ ekadhamme?
KÈyagatÈya satiyÈ. ImasmiÑ kho bhikkhave ekadhamme bhÈvite bahulÊkate
kÈyopi passambhati, cittampi passambhati, vitakkavicÈrÈpi v|pasammanti,
kevalÈpi vijjÈbhÈgiyÈ dhammÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchantÊti. (9)
572. Ekadhamme bhikkhave bhÈvite bahulÊkate anuppannÈ ceva akusalÈ
dhammÈ nuppajjanti, uppannÈ ca akusalÈ dhammÈ pahÊyanti. KatamasmiÑ
ekadhamme? KÈyagatÈya satiyÈ. ImasmiÑ kho bhikkhave ekadhamme
bhÈvite bahulÊkate anuppannÈ ceva akusalÈ dhammÈ nuppajjanti, uppannÈ ca
akusalÈ dhammÈ pahÊyantÊti. (10)
573. Ekadhamme bhikkhave bhÈvite bahulÊkate anuppannÈ ceva kusalÈ
dhammÈ uppajjanti, uppannÈ ca kusalÈ dhammÈ bhiyyobhÈvÈya vepullÈya
saÑvattanti. KatamasmiÑ ekadhamme? KÈyagatÈya satiyÈ. ImasmiÑ kho
bhikkhave ekadhamme bhÈvite bahulÊkate anuppannÈ ceva kusalÈ dhammÈ
uppajjanti, uppannÈ ca kusalÈ dhammÈ bhiyyobhÈvÈya vepullÈya
saÑvattantÊti. (11)
574. Ekadhamme bhikkhave bhÈvite bahulÊkate avijjÈ pahÊyati, vijjÈ
uppajjati, asmimÈno pahÊyati, anusayÈ samugghÈtaÑ gacchanti, saÑyojanÈ
pahÊyanti. KatamasmiÑ ekadhamme? KÈyagatÈya satiyÈ. ImasmiÑ kho
bhikkhave ekadhamme bhÈvite bahulÊkate avijjÈ pahÊyati, vijjÈ uppajjati,
asmimÈno pahÊyati, anusayÈ samugghÈtaÑ gacchanti, saÑyojanÈ pahÊyantÊti.
(12)
575-576. Ekadhammo bhikkhave bhÈvito bahulÊkato paÒÒÈpabhedÈya
saÑvattati. AnupÈdÈparinibbÈnÈya saÑvattati. Katamo ekadhammo?
KÈyagatÈ sati. AyaÑ kho bhikkhave ekadhammo bhÈvito bahulÊkato
paÒÒÈpabhedÈya saÑvattati. AnupÈdÈparinibbÈnÈya saÑvattatÊti. (13-14)
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577-579. Ekadhamme bhikkhave bhÈvite bahulÊkate
anekadhÈtupaÔivedho hoti. NÈnÈdhÈtupaÔivedho hoti.
AnekadhÈtupaÔisambhidÈ hoti. KatamasmiÑ ekadhamme? KÈyagatÈya
satiyÈ. ImasmiÑ kho bhikkhave ekadhamme bhÈvite bahulÊkate
anekadhÈtupaÔivedho hoti. NÈnÈdhÈtupaÔivedho hoti.
AnekadhÈtupaÔisambhidÈ hotÊti. (15-17)
580-583. Ekadhammo bhikkhave bhÈvito bahulÊkato
sotÈpattiphalasacchikiriyÈya saÑvattati. SakadÈgÈmiphalasacchikiriyÈya
saÑvattati. AnÈgÈmiphalasacchikiriyÈya saÑvattati.
ArahattaphalasacchikiriyÈya saÑvattati. Katamo ekadhammo? KÈyagatÈ
sati. AyaÑ kho bhikkhave ekadhammo bhÈvito bahulÊkato
sotÈpattiphalasacchikiriyÈya saÑvattati. SakadÈgÈmiphalasacchikiriyÈya
saÑvattati. AnÈgÈmiphalasacchikiriyÈya saÑvattati.
ArahattaphalasacchikiriyÈya saÑvattatÊti. (18-21)
584-599. Ekadhammo bhikkhave bhÈvito bahulÊkato paÒÒÈpaÔilÈbhÈya
saÑvattati. PaÒÒÈvuddhiyÈ saÑvattati. PaÒÒÈvepullÈya saÑvattati.
MahÈpaÒÒatÈya saÑvattati. PuthupaÒÒatÈya saÑvattati. VipulapaÒÒatÈya
saÑvattati. GambhÊrapaÒÒatÈya saÑvattati. AsÈmantapaÒÒatÈya1 saÑvattati.
Bh|ripaÒÒatÈya saÑvattati. PaÒÒÈbÈhullÈya saÑvattati. SÊghapaÒÒatÈya
saÑvattati. LahupaÒÒatÈya saÑvattati. HÈsapaÒÒatÈya2 saÑvattati.
JavanapaÒÒatÈya saÑvattati. TikkhapaÒÒatÈya saÑvattati.
NibbedhikapaÒÒatÈya saÑvattati. Katamo ekadhammo? KÈyagatÈ sati.
AyaÑ kho bhikkhave ekadhammo bhÈvito bahulÊkato paÒÒÈpaÔilÈbhÈya
saÑvattati. PaÒÒÈvuddhiyÈ saÑvattati. PaÒÒÈvepullÈya saÑvattati.
MahÈpaÒÒatÈya saÑvattati. PuthupaÒÒatÈya saÑvattati. VipulapaÒÒatÈya
saÑvattati. GambhÊrapaÒÒatÈya saÑvattati. AsÈmantapaÒÒatÈya saÑvattati.
Bh|ripaÒÒatÈya saÑvattati. PaÒÒÈbÈhullÈya saÑvattati. SÊghapaÒÒatÈya
saÑvattati. LahupaÒÒatÈya saÑvattati. HÈsapaÒÒatÈya saÑvattati.
JavanapaÒÒatÈya saÑvattati. TikkhapaÒÒatÈya saÑvattati.
NibbedhikapaÒÒatÈya saÑvattatÊti. (22-37)
(KÈyagatÈsativaggo.)
______________________________________________________________

1. AsamatthapaÒÒatÈya (SyÈ, KaÑ), asamattapaÒÒatÈya (Ka), asamantapaÒÒatÈya (®ÊkÈ)
PaÔisaÑ-®Ôha 2. 248 piÔÔhe passitabbaÑ.
2. HÈsupaÒÒatÈya (SÊ, I)
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20. Amatavagga
600. AmataÑ te bhikkhave na paribhuÒjanti, ye kÈyagatÈsatiÑ na
paribhuÒjanti. AmataÑ te bhikkhave paribhuÒjanti, ye kÈyagatÈsatiÑ
paribhuÒjantÊti. (1)
601. AmataÑ tesaÑ bhikkhave aparibhuttaÑ, yesaÑ kÈyagatÈsati
aparibhuttÈ. AmataÑ tesaÑ bhikkhave paribhuttaÑ, yesaÑ kÈyagatÈsati
paribhuttÈti. (2)
602. AmataÑ tesaÑ bhikkhave parihÊnaÑ, yesaÑ kÈyagatÈsati parihÊnÈ.
AmataÑ tesaÑ bhikkhave aparihÊnaÑ, yesaÑ kÈyagatÈsati aparihÊnÈti. (3)
603. AmataÑ tesaÑ bhikkhave viraddhaÑ, yesaÑ kÈyagatÈsati
viraddhÈ. AmataÑ tesaÑ bhikkhave ÈraddhaÑ1, yesaÑ kÈyagatÈsati
ÈraddhÈti. (4)
604. AmataÑ te bhikkhave pamÈdiÑsu, ye kÈyagatÈsatiÑ pamÈdiÑsu.
AmataÑ te bhikkhave na pamÈdiÑsu, ye kÈyagatÈsatiÑ na pamÈdiÑsu. (5)
605. AmataÑ tesaÑ bhikkhave pamuÔÔhaÑ, yesaÑ kÈyagatÈsati
pamuÔÔhÈ. AmataÑ tesaÑ bhikkhave appamuÔÔhaÑ, yesaÑ kÈyagatÈsati
appamuÔÔhÈti. (6)
606. AmataÑ tesaÑ bhikkhave anÈsevitaÑ, yesaÑ kÈyagatÈsati
anÈsevitÈ. AmataÑ tesaÑ bhikkhave ÈsevitaÑ, yesaÑ kÈyagatÈsati ÈsevitÈti.
(7)
607. AmataÑ tesaÑ bhikkhave abhÈvitaÑ, yesaÑ kÈyagatÈsati abhÈvitÈ.
AmataÑ tesaÑ bhikkhave bhÈvitaÑ, yesaÑ kÈyagatÈsati bhÈvitÈti. (8)
______________________________________________________________
1. AviraddhaÑ (Ka)
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608. AmataÑ tesaÑ bhikkhave abahulÊkataÑ, yesaÑ kÈyagatÈsati
abahulÊkatÈ. AmataÑ tesaÑ bhikkhave bahulÊkataÑ, yesaÑ kÈyagatÈsati
bahulÊkatÈti. (9)
609. AmataÑ tesaÑ bhikkhave anabhiÒÒÈtaÑ, yesaÑ kÈyagatÈsati
anabhiÒÒÈtÈ. AmataÑ tesaÑ bhikkhave abhiÒÒÈtaÑ, yesaÑ kÈyagatÈsati
abhiÒÒÈtÈti. (10)
610. AmataÑ tesaÑ bhikkhave apariÒÒÈtaÑ, yesaÑ kÈyagatÈsati
apariÒÒÈtÈ. AmataÑ tesaÑ bhikkhave pariÒÒÈtaÑ, yesaÑ kÈyagatÈsati
pariÒÒÈtÈti. (11)
611. AmataÑ tesaÑ bhikkhave asacchikataÑ, yesaÑ kÈyagatÈsati
asacchikatÈ. AmataÑ tesaÑ bhikkhave sacchikataÑ, yesaÑ kÈyagatÈsati
sacchikatÈti. (12) ( )1
(Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ
abhinandunti.)2
(Amatavaggo.)

EkakanipÈtapÈÄi niÔÔhitÈ.

______________________________________________________________
1. (EkakanipÈtassa suttasahassaÑ samattaÑ.) (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
2. ( ) Etthantare pÈÔho SÊ-SyÈ-KaÑ-I-potthakesu natthi.

A~guttaranikÈya

DukanipÈtapÈÄi
_____
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.

1. PaÔhamapaÓÓÈsaka
1. KammakaraÓavagga
1. Vajjasutta
1. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ
etadavoca–
DvemÈni bhikkhave vajjÈni. KatamÈni dve? DiÔÔhadhammikaÒca vajjaÑ
samparÈyikaÒca vajjaÑ. KatamaÒca bhikkhave diÔÔhadhammikaÑ vajjaÑ?
Idha bhikkhave ekacco passati coraÑ ÈgucÈriÑ rÈjÈno gahetvÈ vividhÈ
kammakÈraÓÈ1 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
______________________________________________________________
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khÈrÈpatacchikampi1 karonte palighaparivattikampi karonte
palÈlapÊÔhakampi2 karonte tattenapi telena osiÒcante sunakhehipi khÈdÈpente
jÊvantampi s|le uttÈsente asinÈpi sÊsaÑ chindante.
Tassa evaÑ hoti “yathÈr|pÈnaÑ kho pÈpakÈnaÑ kammÈnaÑ hetu coraÑ
ÈgucÈriÑ rÈjÈno 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, baÄisamaÑsikampi karonti, kahÈpaÓikampi karonti,
khÈrÈpatacchikampi karonti, palighaparivattikampi karonti,
palÈlapÊÔhakampi karonti, tattenapi telena osiÒcanti, sunakhehipi khÈdÈpenti,
jÊvantampi s|le uttÈsenti, asinÈpi sÊsaÑ chindanti. AhaÒceva3 kho pana
evar|paÑ pÈpakammaÑ kareyyaÑ, mampi rÈjÈno gahetvÈ evar|pÈ vividhÈ
kammakÈraÓÈ kÈreyyuÑ “kasÈhipi tÈÄeyyuÑ -pa- asinÈpi sÊsaÑ
chindeyyun”ti. So diÔÔhadhammikassa vajjassa bhÊto na paresaÑ pÈbhataÑ
vilumpanto carati. IdaÑ vuccati bhikkhave diÔÔhadhammikaÑ vajjaÑ.
KatamaÒca bhikkhave samparÈyikaÑ vajjaÑ? Idha bhikkhave ekacco iti
paÔisaÒcikkhati “kÈyaduccaritassa kho pana pÈpako dukkho vipÈko
abhisamparÈyaÑ, vacÊduccaritassa pÈpako dukkho vipÈko abhisamparÈyaÑ,
manoduccaritassa pÈpako dukkho vipÈko abhisamparÈyaÑ. AhaÒceva kho
pana kÈyena duccaritaÑ careyyaÑ, vÈcÈya duccaritaÑ careyyaÑ, manasÈ
duccaritaÑ careyyaÑ, kiÒca taÑ yÈhaÑ na kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyyan”ti. So samparÈyikassa
vajjassa bhÊto kÈyaduccaritaÑ pahÈya kÈyasucaritaÑ bhÈveti,
vacÊduccaritaÑ pahÈya vacÊsucaritaÑ bhÈveti, manoduccaritaÑ pahÈya
manosucaritaÑ bhÈveti, suddhaÑ attÈnaÑ pariharati. IdaÑ vuccati
bhikkhave samparÈyikaÑ vajjaÑ. ImÈni kho bhikkhave dve vajjÈni.
TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “diÔÔhadhammikassa vajjassa
bhÈyissÈma, samparÈyikassa vajjassa bhÈyissÈma, vajjabhÊruno
______________________________________________________________
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bhavissÈma vajjabhayadassÈvino”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbaÑ.
VajjabhÊruno bhikkhave vajjabhayadassÈvino etaÑ pÈÔika~khaÑ, yaÑ
parimuccissati sabbavajjehÊti. . PaÔhamaÑ.
2. PadhÈnasutta
2. DvemÈni bhikkhave padhÈnÈni durabhisambhavÈni lokasmiÑ.
KatamÈni dve? YaÒca gihÊnaÑ agÈraÑ ajjhÈvasataÑ
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈrÈnuppadÈnatthaÑ
padhÈnaÑ, yaÒca agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈnaÑ
sabb|padhipaÔinissaggatthaÑ padhÈnaÑ. ImÈni kho bhikkhave dve
padhÈnÈni durabhisambhavÈni lokasmiÑ.
EtadaggaÑ bhikkhave imesaÑ dvinnaÑ padhÈnÈnaÑ yadidaÑ
sabb|padhipaÔinissaggatthaÑ padhÈnaÑ. TasmÈtiha bhikkhave evaÑ
sikkhitabbaÑ “sabb|padhipaÔinissaggatthaÑ padhÈnaÑ padahissÈmÈ”ti.
EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti. . DutiyaÑ.
3. TapanÊyasutta
3. Dveme bhikkhave dhammÈ tapanÊyÈ. Katame dve? Idha bhikkhave
ekaccassa kÈyaduccaritaÑ kataÑ hoti, akataÑ hoti kÈyasucaritaÑ.
VacÊduccaritaÑ kataÑ hoti, akataÑ hoti vacÊsucaritaÑ. ManoduccaritaÑ
kataÑ hoti, akataÑ hoti manosucaritaÑ. So “kÈyaduccaritaÑ me katan”ti
tappati, “akataÑ me kÈyasucaritan”ti tappati. “VacÊduccaritaÑ me katan”ti
tappati, “akataÑ me vacÊsucaritan”ti tappati. “ManoduccaritaÑ me katan”ti
tappati, “akataÑ me manosucaritan”ti tappati. Ime kho bhikkhave dve
dhammÈ tapanÊyÈti. . TatiyaÑ.
4. AtapanÊyasutta
4. Dveme bhikkhave dhammÈ atapanÊyÈ. Katame dve? Idha bhikkhave
ekaccassa kÈyasucaritaÑ kataÑ hoti, akataÑ hoti kÈyaduccaritaÑ.
VacÊsucaritaÑ kataÑ hoti, akataÑ hoti vacÊduccaritaÑ. ManosucaritaÑ
kataÑ hoti, akataÑ hoti manoduccaritaÑ. So “kÈyasucaritaÑ me katan”ti na
tappati, “akataÑ me kÈyaduccaritan”ti na tappati. “VacÊsucaritaÑ me
katan”ti na tappati, “akataÑ me vacÊduccaritan”ti na tappati.
“ManosucaritaÑ me katan”ti na tappati, “akataÑ me manoduccaritan”ti na
tappati. Ime kho bhikkhave dve dhammÈ atapanÊyÈti. . CatutthaÑ.
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5. UpaÒÒÈtasutta

5. DvinnÈhaÑ bhikkhave dhammÈnaÑ upaÒÒÈsiÑ. YÈ ca asantuÔÔhitÈ
kusalesu dhammesu, yÈ ca appaÔivÈnitÈ padhÈnasmiÑ. AppaÔivÈnÊ sudÈhaÑ
bhikkhave padahÈmi “kÈmaÑ taco ca nhÈru1 ca aÔÔhi ca avasissatu sarÊre
upasussatu maÑsalohitaÑ, yaÑ taÑ purisathÈmena purisavÊriyena
purisaparakkamena pattabbaÑ, na taÑ apÈpuÓitvÈ vÊriyassa saÓÔhÈnaÑ
bhavissatÊ”ti. Tassa mayhaÑ bhikkhave appamÈdÈdhigatÈ sambodhi
appamÈdÈdhigato anuttaro yogakkhamo. Tumhe cepi bhikkhave
appaÔivÈnaÑ padaheyyÈtha “kÈmaÑ taco ca nhÈru ca aÔÔhi ca avasissatu
sarÊre upasussatu maÑsalohitaÑ, yaÑ taÑ purisathÈmena purisavÊriyena
purisaparakkamena pattabbaÑ, na taÑ apÈpuÓitvÈ vÊriyassa saÓÔhÈnaÑ
bhavissatÊ”ti. Tumhepi bhikkhave nacirasseva, yassatthÈya kulaputtÈ
sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ
brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
upasampajja viharissatha. TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ
“appaÔivÈnaÑ padahissÈma ‘kÈmaÑ taco ca nhÈru ca aÔÔhi ca avasissatu
sarÊre upasussatu maÑsalohitaÑ, yaÑ taÑ purisathÈmena purisavÊriyena
purisaparakkamena pattabbaÑ, na taÑ apÈpuÓitvÈ vÊriyassa saÓÔhÈnaÑ
bhavissatÊ’ti”. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti. . PaÒcamaÑ.
6. SaÒÒojanasutta
6. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? YÈ ca saÑyojaniyesu
dhammesu assÈdÈnupassitÈ, yÈ ca saÑyojaniyesu dhammesu
nibbidÈnupassitÈ. SaÑyojaniyesu bhikkhave dhammesu assÈdÈnupassÊ
viharanto rÈgaÑ na pajahati, dosaÑ na pajahati, mohaÑ na pajahati. RÈgaÑ
appahÈya dosaÑ appahÈya mohaÑ appahÈya na parimuccati jÈtiyÈ jarÈya
maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, na
“parimuccati dukkhasmÈ”ti vadÈmi.
SaÑyojaniyesu bhikkhave dhammesu nibbidÈnupassÊ viharanto rÈgaÑ
pajahati, dosaÑ pajahati, mohaÑ pajahati. RÈgaÑ pahÈya dosaÑ pahÈya
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mohaÑ pahÈya parimuccati jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi
dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, “parimuccati dukkhasmÈ”ti vadÈmi. Ime
kho bhikkhave dve dhammÈti. . ChaÔÔhaÑ.
7. KaÓhasutta
7. Dveme bhikkhave dhammÈ kaÓhÈ. Katame dve? AhirikaÒca
anottappaÒca. Ime kho bhikkhave dve dhammÈ kaÓhÈti. . SattamaÑ.
8. Sukkasutta
8. Dveme bhikkhave dhammÈ sukkÈ. Katame dve? HirÊ1 ca ottappaÒca.
Ime kho bhikkhave dve dhammÈ sukkÈti. . AÔÔhamaÑ.
9. Cariyasutta
9. Dveme bhikkhave dhammÈ sukkÈ lokaÑ pÈlenti. Katame dve? HirÊ ca
ottappaÒca. Ime kho bhikkhave dve sukkÈ dhammÈ lokaÑ na pÈleyyuÑ,
nayidha paÒÒÈyetha “mÈtÈ”ti vÈ “mÈtucchÈ”ti vÈ “mÈtulÈnÊ”ti vÈ
“ÈcariyabhariyÈ”ti vÈ “gar|naÑ dÈrÈ”ti vÈ, sambhedaÑ loko agamissa,
yathÈ ajeÄakÈ kukkuÔas|karÈ soÓasi~gÈlÈ2. YasmÈ ca kho bhikkhave ime dve
sukkÈ dhammÈ lokaÑ pÈlenti, tasmÈ paÒÒÈyati3 “mÈtÈ”ti vÈ “mÈtucchÈ”ti vÈ
“mÈtulÈnÊ”ti vÈ “ÈcariyabhariyÈ”ti vÈ “gar|naÑ dÈrÈ”ti vÈti. . NavamaÑ.
10. Vass|panÈyikasutta
10. DvemÈ bhikkhave vass|panÈyikÈ. KatamÈ dve? PurimikÈ ca
pacchimikÈ ca. ImÈ kho bhikkhave dve vass|panÈyikÈti. . DasamaÑ.
KammakaraÓavaggo paÔhamo.
TassuddÈnaÑ
VajjÈ PadhÈnÈ dve TapanÊyÈ, UpaÒÒÈtena paÒcamaÑ.
SaÑyojanaÒca KaÓhaÒca, SukkaÑ CariyÈ Vass|panÈyikena vaggo.
______________________________________________________________
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2. AdhikaraÓavagga
11. DvemÈni bhikkhave balÈni. KatamÈni dve? PaÔisa~khÈnabalaÒca
bhÈvanÈbalaÒca. KatamaÒca bhikkhave paÔisa~khÈnabalaÑ? Idha bhikkhave
ekacco iti paÔisaÒcikkhati “kÈyaduccaritassa kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva
dhamme abhisamparÈyaÒca, vacÊduccaritassa pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva
dhamme abhisamparÈyaÒca, manoduccaritassa pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva
dhamme abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti paÔisa~khÈya kÈyaduccaritaÑ pahÈya
kÈyasucaritaÑ bhÈveti, vacÊduccaritaÑ pahÈya vacÊsucaritaÑ bhÈveti,
manoduccaritaÑ pahÈya manosucaritaÑ bhÈveti, suddhaÑ attÈnaÑ
pariharati. IdaÑ vuccati bhikkhave paÔisa~khÈnabalaÑ.
KatamaÒca bhikkhave bhÈvanÈbalaÑ? Tatra bhikkhave yamidaÑ1
bhÈvanÈbalaÑ, sekhÈnametaÑ2 balaÑ. SekhaÑ hi so bhikkhave balaÑ
Ègamma rÈgaÑ pajahati, dosaÑ pajahati, mohaÑ pajahati. RÈgaÑ pahÈya
dosaÑ pahÈya mohaÑ pahÈya yaÑ akusalaÑ, na taÑ karoti. YaÑ pÈpaÑ, na
taÑ sevati. IdaÑ vuccati bhikkhave bhÈvanÈbalaÑ. ImÈni kho bhikkhave
dve balÈnÊti. (1)
12. DvemÈni bhikkhave balÈni. KatamÈni dve? PaÔisa~khÈnabalaÒca
bhÈvanÈbalaÒca. KatamaÒca bhikkhave paÔisa~khÈnabalaÑ? Idha bhikkhave
ekacco iti paÔisaÒcikkhati “kÈyaduccaritassa kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva
dhamme abhisamparÈyaÒca, vacÊduccaritassa pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva
dhamme abhisamparÈyaÒca, manoduccaritassa pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva
dhamme abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti paÔisa~khÈya kÈyaduccaritaÑ pahÈya
kÈyasucaritaÑ bhÈveti, vacÊduccaritaÑ pahÈya vacÊsucaritaÑ bhÈveti,
manoduccaritaÑ pahÈya manosucaritaÑ bhÈveti, suddhaÑ attÈnaÑ
pariharati. IdaÑ vuccati bhikkhave paÔisa~khÈnabalaÑ.
KatamaÒca bhikkhave bhÈvanÈbalaÑ? Idha bhikkhave bhikkhu
satisambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ
vosaggapariÓÈmiÑ. Dhammavicayasambojjha~gaÑ bhÈveti.
VÊriyasambojjha~gaÑ bhÈveti. PÊtisambojjha~gaÑ bhÈveti.
Passaddhisambojjha~gaÑ bhÈveti. SamÈdhisambojjha~gaÑ bhÈveti.
UpekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ
nirodhanissitaÑ
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vosaggapariÓÈmiÑ. IdaÑ vuccati bhikkhave bhÈvanÈbalaÑ. ImÈni kho
bhikkhave dve balÈnÊti. (2)
13. DvemÈni bhikkhave balÈni. KatamÈni dve? PaÔisa~khÈnabalaÒca
bhÈvanÈbalaÒca. KatamaÒca bhikkhave paÔisa~khÈnabalaÑ? Idha bhikkhave
ekacco iti paÔisaÒcikkhati “kÈyaduccaritassa kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva
dhamme abhisamparÈyaÒca, vacÊduccaritassa kho pÈpako vipÈko diÔÔhe ceva
dhamme abhisamparÈyaÒca, manoduccaritassa kho pÈpako vipÈko diÔÔhe
ceva dhamme abhisamparÈyaÒcÈ”ti. So iti paÔisa~khÈya kÈyaduccaritaÑ
pahÈya kÈyasucaritaÑ bhÈveti, vacÊduccaritaÑ pahÈya vacÊsucaritaÑ
bhÈveti, manoduccaritaÑ pahÈya manosucaritaÑ bhÈveti, suddhaÑ attÈnaÑ
pariharati. IdaÑ vuccati bhikkhave paÔisa~khÈnabalaÑ.
KatamaÒca bhikkhave bhÈvanÈbalaÑ? Idha bhikkhave bhikkhu
vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ
vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati,
vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ
avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati, pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca viharati sato ca sampajÈno sukhaÒca
kÈyena paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti “upekkhako satimÈ
sukhavihÈrÊ”ti tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, sukhassa ca pahÈnÈ
dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ
adukkhamasukhaÑ upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati. IdaÑ vuccati bhikkhave bhÈvanÈbalaÑ. ImÈni kho bhikkhave dve
balÈnÊti. (3)
14. DvemÈ bhikkhave TathÈgatassa dhammadesanÈ. KatamÈ dve?
SaÑkhittena ca vitthÈrena ca. ImÈ kho bhikkhave dve TathÈgatassa
dhammadesanÈti. (4)
15. YasmiÑ bhikkhave adhikaraÓe Èpanno1 ca bhikkhu, codako ca
bhikkhu na sÈdhukaÑ attanÈva attÈnaÑ paccavekkhati, tasmetaÑ bhikkhave
adhikaraÓe pÈÔika~khaÑ “dÊghattÈya kharattÈya vÈÄattÈya saÑvattissati,
______________________________________________________________
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bhikkh| ca na phÈsuÑ1 viharissantÊ”ti2. YasmiÑ ca kho bhikkhave
adhikaraÓe Èpanno ca bhikkhu, codako ca bhikkhu sÈdhukaÑ attanÈva
attÈnaÑ paccavekkhati, tasmetaÑ bhikkhave adhikaraÓe pÈÔika~khaÑ “na
dÊghattÈya kharattÈya vÈÄattÈya saÑvattissati, bhikkh| ca phÈsuÑ
viharissantÊ”ti.
KathaÒca bhikkhave Èpanno bhikkhu sÈdhukaÑ attanÈva attÈnaÑ
paccavekkhati? Idha bhikkhave Èpanno bhikkhu iti paÔisaÒcikkhati–ahaÑ
kho akusalaÑ Èpanno kaÒcideva3 desaÑ kÈyena. MaÑ so4 bhikkhu addasa
akusalaÑ ÈpajjamÈnaÑ kaÒcideva desaÑ kÈyena. No ce ahaÑ akusalaÑ
ÈpajjeyyaÑ kaÒcideva desaÑ kÈyena. Na maÑ so bhikkhu passeyya
akusalaÑ ÈpajjamÈnaÑ kaÒcideva desaÑ kÈyena. YasmÈ ca kho ahaÑ
akusalaÑ Èpanno kaÒcideva desaÑ kÈyena, tasmÈ maÑ so bhikkhu addasa
akusalaÑ ÈpajjamÈnaÑ kaÒcideva desaÑ kÈyena. DisvÈ ca pana maÑ so
bhikkhu akusalaÑ ÈpajjamÈnaÑ kaÒcideva desaÑ kÈyena anattamano ahosi.
Anattamano samÈno anattamanavacanaÑ5 maÑ so bhikkhu avaca.
AnattamanavacanÈhaÑ6 tena bhikkhunÈ vuttÈ samÈno anattamano7 ahosiÑ.
Anattamano samÈno paresaÑ ÈrocesiÑ. Iti mameva tattha accayo accagamÈ
su~kadÈyakaÑva bhaÓÉasminti. EvaÑ kho bhikkhave Èpanno bhikkhu
sÈdhukaÑ attanÈva attÈnaÑ paccavekkhati.
KathaÒca bhikkhave codako bhikkhu sÈdhukaÑ attanÈva attÈnaÑ
paccavekkhati? Idha bhikkhave codako bhikkhu iti paÔisaÒcikkhati–ayaÑ
kho bhikkhu akusalaÑ Èpanno kaÒcideva desaÑ kÈyena. AhaÑ imaÑ
bhikkhuÑ addasaÑ akusalaÑ ÈpajjamÈnaÑ kaÒcideva desaÑ kÈyena. No ce
ayaÑ bhikkhu akusalaÑ Èpajjeyya kaÒcideva desaÑ kÈyena. NÈhaÑ imaÑ
bhikkhuÑ passeyyaÑ akusalaÑ ÈpajjamÈnaÑ kaÒcideva desaÑ kÈyena.
YasmÈ ca kho ayaÑ bhikkhu akusalaÑ Èpanno kaÒcideva desaÑ kÈyena,
tasmÈ ahaÑ imaÑ bhikkhuÑ addasaÑ akusalaÑ ÈpajjamÈnaÑ kaÒcideva
desaÑ kÈyena. DisvÈ ca panÈhaÑ imaÑ bhikkhu akusalaÑ ÈpajjamÈnaÑ
kaÒcideva desaÑ kÈyena anattamano ahosiÑ.
______________________________________________________________
1. Na phÈsu (Ka)
2. Viharissanti (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka)
4. TasmÈ maÑ so (SÊ, SyÈ)
6. AnattamanavÈcaÑ nÈhaÑ (Ka)

3. KiÒcideva (Ka)
5. AnattamanavÈcaÑ (Ka)
7. Attamano (Ka)

2. AdhikaraÓavagga
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Anattamano samÈno attamanavacanÈhaÑ imaÑ bhikkhuÑ avacaÑ.
AnattamanavacanÈyaÑ bhikkhu mayÈ vutto samÈno anattamano ahosi.
Anattamano samÈno paresaÑ Èrocesi. Iti mameva tattha accayo accagamÈ
su~kadÈyakaÑva bhaÓÉasminti. EvaÑ kho bhikkhave codako bhikkhu
sÈdhukaÑ attanÈva attÈnaÑ paccavekkhati.
YasmiÑ bhikkhave adhikaraÓe Èpanno ca bhikkhu, codako ca bhikkhu
na sÈdhukaÑ attanÈva attÈnaÑ paccavekkhati, tasmetaÑ bhikkhave
adhikaraÓe pÈÔika~khaÑ “dÊghattÈya kharattÈya vÈÄattÈya saÑvattissati,
bhikkh| ca na phÈsuÑ viharissantÊ”ti. YasmiÑ ca kho bhikkhave adhikaraÓe
Èpanno ca bhikkhu codako ca bhikkhu sÈdhukaÑ attanÈva attÈnaÑ
paccavekkhati, tasmetaÑ bhikkhave adhikaraÓe pÈÔika~khaÑ “na dÊghattÈya
kharattÈya vÈÄattÈya saÑvattissati, bhikkh| ca phÈsuÑ viharissantÊ”ti. (5)
16. Atha kho aÒÒataro brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho so
brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bho Gotama hetu ko
paccayo, yena midhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjantÊ”ti.
AdhammacariyÈvisamacariyÈhetu kho brÈhmaÓa evamidhekacce sattÈ
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ
upapajjantÊti.
Ko nu kho bho Gotama hetu ko paccayo, yena midhekacce sattÈ kÈyassa
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjantÊti.
DhammacariyÈsamacariyÈhetu kho brÈhmaÓa evamidhekacce sattÈ kÈyassa
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjantÊti.
AbhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama, seyyathÈpi bho
Gotama nikkujjitaÑ1 vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa
vÈ maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya “cakkhumanto
r|pÈni dakkhantÊ”ti. EvamevaÑ bhotÈ Gotamena anekapariyÈyena dhammo
pakÈsito. EsÈhaÑ bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca
bhikkhusaÑghaÒca,
______________________________________________________________
1. NikujjitaÑ (Ka)
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upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ
gatanti. (6)
17. Atha kho JÈÓussoÓi1 brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho JÈÓussoÓi
brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bho Gotama hetu ko
paccayo, yena midhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjantÊ”ti. KatattÈ ca brÈhmaÓa akatattÈ ca
evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ
vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjantÊti. Ko pana bho Gotama hetu ko paccayo,
yena midhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ
upapajjantÊti. KatattÈ ca brÈhmaÓa akatattÈ ca evamidhekacce sattÈ kÈyassa
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjantÊti. 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.
Tena hi brÈhmaÓa suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ
bho”ti kho JÈÓussoÓi brÈhmaÓo Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca–
Idha brÈhmaÓa ekaccassa kÈyaduccaritaÑ kataÑ hoti, akataÑ hoti
kÈyasucaritaÑ. VacÊduccaritaÑ kataÑ hoti, akataÑ hoti vacÊsucaritaÑ.
ManoduccaritaÑ kataÑ hoti, akataÑ hoti manosucaritaÑ. EvaÑ kho
brÈhmaÓa katattÈ ca akatattÈ ca evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjanti. Idha pana
brÈhmaÓa ekaccassa kÈyasucaritaÑ kataÑ hoti, akataÑ hoti kÈyaduccaritaÑ.
VacÊsucaritaÑ kataÑ hoti, akataÑ hoti vacÊduccaritaÑ. ManosucaritaÑ
kataÑ hoti, akataÑ hoti manoduccaritaÑ. EvaÑ kho brÈhmaÓa katattÈ ca
akatattÈ ca evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ
saggaÑ lokaÑ upapajjantÊti.
______________________________________________________________
1. JÈÓusoÓi (Ka)

2. AdhikaraÓavagga
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AbhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo
dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. (7)
18. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ BhagavÈ etadavoca “ekaÑsenÈhaÑ
Œnanda akaraÓÊyaÑ vadÈmi kÈyaduccaritaÑ vacÊduccaritaÑ
manoduccaritan”ti. YamidaÑ bhante BhagavatÈ ekaÑsena akaraÓÊyaÑ
akkhÈtaÑ kÈyaduccaritaÑ vacÊduccaritaÑ manoduccaritaÑ, tasmiÑ
akaraÓÊye kayiramÈne ko ÈdÊnavo pÈÔika~khoti. YamidaÑ Œnanda mayÈ
ekaÑsena akaraÓÊyaÑ akkhÈtaÑ kÈyaduccaritaÑ vacÊduccaritaÑ
manoduccaritaÑ, tasmiÑ akaraÓÊye kayiramÈne ayaÑ ÈdÊnavo pÈÔika~kho–
attÈpi attÈnaÑ upavadati, anuvicca viÒÒ| garahanti, pÈpako kittisaddo
abbhuggacchati, samm|Äho kÈlaÑ karoti, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. YamidaÑ Œnanda mayÈ
ekaÑsena akaraÓÊyaÑ akkhÈtaÑ kÈyaduccaritaÑ vacÊduccaritaÑ
manoduccaritaÑ, tasmiÑ akaraÓÊye kayiramÈne ayaÑ ÈdÊnavo pÈÔika~khoti.
EkaÑsenÈhaÑ Œnanda karaÓÊyaÑ vadÈmi kÈyasucaritaÑ vacÊsucaritaÑ
manosucaritanti. YamidaÑ bhante BhagavatÈ ekaÑsena karaÓÊyaÑ
akkhÈtaÑ kÈyasucaritaÑ vacÊsucaritaÑ manosucaritaÑ, tasmiÑ karaÓÊye
kayiramÈne ko ÈnisaÑso pÈÔika~khoti. YamidaÑ Œnanda mayÈ ekaÑsena
karaÓÊyaÑ akkhÈtaÑ kÈyasucaritaÑ vacÊsucaritaÑ manosucaritaÑ, tasmiÑ
karaÓÊye kayiramÈne ayaÑ ÈnisaÑso pÈÔika~kho–attÈpi attÈnaÑ na
upavadati, anuvicca viÒÒ| pasaÑsanti, kalyÈÓo kittisaddo abbhuggacchati,
asamm|Äho kÈlaÑ karoti, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ
lokaÑ upapajjati. YamidaÑ Œnanda mayÈ ekaÑsena karaÓÊyaÑ akkhÈtaÑ
kÈyasucaritaÑ vacÊsucaritaÑ manosucaritaÑ, tasmiÑ karaÓÊye kayiramÈne
ayaÑ ÈnisaÑso pÈÔika~khoti. (8)
19. AkusalaÑ bhikkhave pajahatha, sakkÈ bhikkhave akusalaÑ
pajahituÑ. No cedaÑ1 bhikkhave sakkÈ abhavissa akusalaÑ pajahituÑ,
nÈhaÑ evaÑ vadeyyaÑ “akusalaÑ bhikkhave pajahathÈ”ti. YasmÈ ca kho
bhikkhave
______________________________________________________________
1. No cetaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) SaÑ 2. 25 piÔÔhe passitabbaÑ.
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sakkÈ akusalaÑ pajahituÑ, tasmÈhaÑ evaÑ vadÈmi “akusalaÑ bhikkhave
pajahathÈ”ti. AkusalaÒca hidaÑ bhikkhave1 pahÊnaÑ ahitÈya dukkhÈya
saÑvatteyya, nÈhaÑ evaÑ vadeyyaÑ “akusalaÑ bhikkhave pajahathÈ”ti.
YasmÈ ca kho bhikkhave akusalaÑ pahÊnaÑ hitÈya sukhÈya saÑvattati,
tasmÈhaÑ evaÑ vadÈmi “akusalaÑ bhikkhave pajahathÈ”ti.
KusalaÑ bhikkhave bhÈvetha, sakkÈ bhikkhave kusalaÑ bhÈvetuÑ. No
cedaÑ bhikkhave sakkÈ abhavissa kusalaÑ bhÈvetuÑ, nÈhaÑ evaÑ
vadeyyaÑ “kusalaÑ bhikkhave bhÈvethÈ”ti. YasmÈ ca kho bhikkhave sakkÈ
kusalaÑ bhÈvetuÑ, tasmÈhaÑ evaÑ vadÈmi “kusalaÑ bhikkhave
bhÈvethÈ”ti. KusalaÒca hidaÑ bhikkhave bhÈvitaÑ ahitÈya dukkhÈya
saÑvatteyya, nÈhaÑ evaÑ vadeyyaÑ “kusalaÑ bhikkhave bhÈvethÈ”ti.
YasmÈ ca kho bhikkhave kusalaÑ bhÈvitaÑ hitÈya sukhÈya saÑvattati,
tasmÈhaÑ evaÑ vadÈmi “kusalaÑ bhikkhave bhÈvethÈ”ti. (9)
20. Dveme bhikkhave dhammÈ saddhammassa sammosÈya
antaradhÈnÈya saÑvattanti. Katame dve? DunnikkhittaÒca padabyaÒjanaÑ,
attho ca dunnÊto. Dunnikkhittassa bhikkhave padabyaÒjanassa atthopi
dunnayo hoti. Ime kho bhikkhave dve dhammÈ saddhammassa sammosÈya
antaradhÈnÈya saÑvattantÊti. (10)
21. Dveme bhikkhave dhammÈ saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya
anantaradhÈnÈya saÑvattanti. Katame dve? SunikkhittaÒca padabyaÒjanaÑ,
attho ca sunÊto. Sunikkhittassa bhikkhave padabyaÒjanassa atthopi sunayo
hoti. Ime kho bhikkhave dve dhammÈ saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya
anantaradhÈnÈya saÑvattantÊti. (11)
AdhikaraÓavaggo dutiyo.
_____
3. BÈlavagga
22. Dveme bhikkhave bÈlÈ. Katame dve? Yo ca accayaÑ accayato na
passati, yo ca accayaÑ desentassa yathÈdhammaÑ nappaÔiggaÓhÈti. Ime kho
bhikkhave dve bÈlÈti.
______________________________________________________________
1. AkusalaÑ bhikkhave (Ka)

3. BÈlavagga
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Dveme bhikkhave paÓÉitÈ. Katame dve? Yo ca accayaÑ accayato
passati, yo ca accayaÑ desentassa yathÈdhammaÑ paÔiggaÓhÈti. Ime kho
bhikkhave dve paÓÉitÈti. (1)
23. Dveme bhikkhave TathÈgataÑ abbhÈcikkhanti. Katame dve? DuÔÔho
vÈ dosantaro, saddho vÈ duggahitena1. Ime kho bhikkhave dve TathÈgataÑ
abbhÈcikkhantÊti. (2)
24. Dveme bhikkhave TathÈgataÑ abbhÈcikkhanti. Katame dve? Yo ca
abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatena “bhÈsitaÑ lapitaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpeti, yo
ca bhÈsitaÑ lapitaÑ TathÈgatena “abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpeti.
Ime kho bhikkhave dve TathÈgataÑ abbhÈcikkhantÊti.
Dveme bhikkhave TathÈgataÑ nÈbbhÈcikkhanti. Katame dve? Yo ca
abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatena “abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatenÈ”ti dÊpeti,
yo ca bhÈsitaÑ lapitaÑ TathÈgatena “bhÈsitaÑ lapitaÑ TathÈgatenÈ”ti
dÊpeti. Ime kho bhikkhave dve TathÈgataÑ nÈbbhÈcikkhantÊti. (3)
25. Dveme bhikkhave TathÈgataÑ abbhÈcikkhanti. Katame dve? Yo ca
neyyatthaÑ suttantaÑ “nÊtattho suttanto”ti dÊpeti, yo ca nÊtatthaÑ suttantaÑ
“neyyattho suttanto”ti dÊpeti. Ime kho bhikkhave dve TathÈgataÑ
abbhÈcikkhantÊti. (4)
26. Dveme bhikkhave TathÈgataÑ nÈbbhÈcikkhanti. Katame dve? Yo ca
neyyatthaÑ suttantaÑ “neyyattho suttanto”ti dÊpeti, yo ca nÊtatthaÑ
suttantaÑ “nÊtattho suttanto”ti dÊpeti. Ime kho bhikkhave dve TathÈgataÑ
nÈbbhÈcikkhantÊti. (5)
27. PaÔicchannakammantassa bhikkhave dvinnaÑ gatÊnaÑ aÒÒatarÈ gati
pÈÔika~khÈ nirayo vÈ tiracchÈnayoni vÈti. AppaÔicchannakammantassa
bhikkhave dvinnaÑ gatÊnaÑ aÒÒatarÈ gati pÈÔika~khÈ devÈ vÈ manussÈ vÈti.
(6)
______________________________________________________________
1. DuggahÊtena (SÊ)
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28. MicchÈdiÔÔhikassa bhikkhave dvinnaÑ gatÊnaÑ aÒÒatarÈ gati
pÈÔika~khÈ nirayo vÈ tiracchÈnayoni vÈti. (7)
29. SammÈdiÔÔhikassa bhikkhave dvinnaÑ gatÊnaÑ aÒÒatarÈ gati
pÈÔika~khÈ devÈ vÈ manussÈ vÈti. (8)
30. DussÊlassa bhikkhave dve paÔiggÈhÈ nirayo vÈ tiracchÈnayoni vÈ,
sÊlavato bhikkhave dve paÔiggÈhÈ devÈ vÈ manussÈ vÈti1. (9)
31. DvÈhaÑ bhikkhave atthavase sampassamÈno araÒÒavanapatthÈni2
pantÈni senÈsanÈni paÔisevÈmi. Katame dve? Attano ca
diÔÔhadhammasukhavihÈraÑ sampassamÈno, pacchimaÒca janataÑ
anukampamÈno. Ime kho ahaÑ bhikkhave dve atthavase sampassamÈno
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevÈmÊti. (10)
32. Dveme bhikkhave dhammÈ vijjÈbhÈgiyÈ. Katame dve? Samatho ca
vipassanÈ ca. Samatho bhikkhave bhÈvito kamattha3 manubhoti? CittaÑ
bhÈvÊyati. CittaÑ bhÈvitaÑ kamatthamanubhoti? Yo rÈgo, so pahÊyati.
VipassanÈ bhikkhave bhÈvitÈ kamatthamanubhoti? PaÒÒÈ bhÈvÊyati. PaÒÒÈ
bhÈvitÈ kamatthamanubhoti? YÈ avijjÈ, sÈ pahÊyati. RÈgupakkiliÔÔhaÑ vÈ
bhikkhave cittaÑ na vimuccati, avijjupakkiliÔÔhÈ vÈ paÒÒÈ na bhÈvÊyati. Iti
kho bhikkhave rÈgavirÈgÈ cetovimutti, avijjÈvirÈgÈ paÒÒÈvimuttÊti. (11)
BÈlavaggo tatiyo.
_____
4. Samacittavagga
33. Asappurisabh|miÒca vo bhikkhave desessÈmi sappurisabh|miÒca,
taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho
te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
______________________________________________________________
1. Devo vÈ manusso vÈti (Ka)
3. Kimattha (SyÈ, KaÑ), katamattha (Ka)

2. AraÒÒe pavanapatthÈni (SÊ, I)

4. Samacittavagga
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KatamÈ ca bhikkhave asappurisabh|mi? Asappuriso bhikkhave
akataÒÒ| hoti akatavedÊ. Asabbhi hetaÑ bhikkhave upaÒÒÈtaÑ, yadidaÑ
akataÒÒutÈ akataveditÈ. KevalÈ esÈ bhikkhave asappurisabh|mi, yadidaÑ
akataÒÒutÈ akataveditÈ. Sappuriso ca kho bhikkhave kataÒÒ| hoti katavedÊ.
Sabbhi hetaÑ bhikkhave upaÒÒÈtaÑ, yadidaÑ kataÒÒutÈ kataveditÈ. KevalÈ
esÈ bhikkhave sappurisabh|mi, yadidaÑ kataÒÒutÈ kataveditÈti. (1)
34. DvinnÈhaÑ bhikkhave na suppatikÈraÑ vadÈmi. KatamesaÑ
dvinnaÑ? MÈtu ca pitu ca. Ekena bhikkhave aÑsena mÈtaraÑ parihareyya,
ekena aÑsena pitaraÑ parihareyya vassasatÈyuko vassasatajÊvÊ, so ca nesaÑ
ucchÈdanaparimaddananhÈpanasambÈhanena, te ca tattheva muttakarÊsaÑ
cajeyyuÑ, na tveva bhikkhave mÈtÈpit|naÑ kataÑ vÈ hoti paÔikataÑ vÈ.
ImissÈ ca bhikkhave mahÈpathaviyÈ pah|tarattaratanÈya1 mÈtÈpitaro
issarÈdhipacce rajje patiÔÔhÈpeyya, na tveva bhikkhave mÈtÈpit|naÑ kataÑ
vÈ hoti paÔikataÑ vÈ. TaÑ kissa hetu? BahukÈrÈ2 bhikkhave mÈtÈpitaro
puttÈnaÑ ÈpÈdakÈ posakÈ, imassa lokassa dassetÈro. Yo ca kho bhikkhave
mÈtÈpitaro assaddhe saddhÈsampadÈya samÈdapeti niveseti patiÔÔhÈpeti,
dussÊle sÊlasampadÈya samÈdapeti niveseti patiÔÔhÈpeti, maccharÊ
cÈgasampadÈya samÈdapeti niveseti patiÔÔhÈpeti, duppaÒÒe paÒÒÈsampadÈya
samÈdapeti niveseti patiÔÔhÈpeti. EttÈvatÈ kho bhikkhave mÈtÈpit|naÑ
kataÒca hoti paÔikataÒcÈti3. (2)
35. Atha kho aÒÒataro brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ -paekamantaÑ nisinno kho so brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “kiÑ vÈdÊ
bhavaÑ Gotamo, kimakkhÈyÊ”ti. KiriyavÈdÊ cÈhaÑ brÈhmaÓa akiriyavÈdÊ
cÈti. YathÈkathaÑ pana bhavaÑ Gotamo kiriyavÈdÊ ca akiriyavÈdÊ cÈti.
AkiriyaÑ kho ahaÑ brÈhmaÓa vadÈmi kÈyaduccaritassa
vacÊduccaritassa manoduccaritassa, anekavihitÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ
______________________________________________________________
1. Pah|tasattaratanÈya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) tikanipÈte mahÈvagge dasamasuttaÔÊkÈyaÑ
dassitapÈÄiyÈ sameti.
2. Bah|pakÈrÈ (Ka)
3. PaÔikataÒca atikataÒcÈti (SÊ, I)
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akiriyaÑ vadÈmi. KiriyaÒca kho ahaÑ brÈhmaÓa vadÈmi kÈyasucaritassa
vacÊsucaritassa manosucaritassa, anikavihitÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ
kiriyaÑ vadÈmi. EvaÑ kho ahaÑ brÈhmaÓa kiriyavÈdÊ ca akiriyavÈdÊ cÈti.
AbhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo
dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. (3)
36. Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho AnÈthapiÓÉiko gahapati BhagavantaÑ etadavoca “kati nu kho
bhante loke dakkhiÓeyyÈ, kattha ca dÈnaÑ dÈtabban”ti. Dve kho gahapati
loke dakkhiÓeyyÈ sekho ca asekho ca. Ime kho gahapati dve loke
dakkhiÓeyyÈ, ettha ca dÈnaÑ dÈtabbanti.
Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna1 Sugato athÈparaÑ etadavoca
SatthÈ–
“Sekho asekho ca imasmiÑ loke,
ŒhuneyyÈ yajamÈnÈnaÑ honti.
Te ujjubh|tÈ2 kÈyena, vÈcÈya uda cetasÈ.
KhettaÑ taÑ yajamÈnÈnaÑ, ettha dinnaÑ mahapphalan”ti. (4)
37. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ
SÈriputto SÈvatthiyaÑ viharati PubbÈrÈme MigÈramÈtupÈsÈde. Tatra kho
ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi “Èvuso bhikkhave”ti. “Œvuso”ti kho te
bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ SÈriputto etadavoca
“ajjhattasaÑyojanaÒca Èvuso puggalaÑ desessÈmi bahiddhÈsaÑyojanaÒca,
taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊ”ti. “EvamÈvuso”ti kho te
bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ SÈriputto etadavoca
“katamo cÈvuso ajjhattasaÑyojano puggalo? IdhÈvuso bhikkhu sÊlavÈ hoti
pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati
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ÈcÈragocarasampanno aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati
sikkhÈpadesu so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ aÒÒataraÑ devanikÈyaÑ
upapajjati, so tato cuto ÈgÈmÊ hoti ÈgantÈ itthattaÑ. AyaÑ vuccati Èvuso
ajjhattasaÑyojano puggalo ÈgÈmÊ hoti ÈgantÈ itthattaÑ.
Katamo cÈvuso bahiddhÈsaÑyojano puggalo? IdhÈvuso bhikkhu sÊlavÈ
hoti pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati ÈcÈragocarasampanno aÓumattesu
vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu so aÒÒataraÑ santaÑ
cetovimuttiÑ upasampajja viharati, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
aÒÒataraÑ devanikÈyaÑ upapajjati, so tato cuto anÈgÈmÊ hoti anÈgantÈ
itthattaÑ. AyaÑ vuccatÈvuso bahiddhÈsaÑyojano puggalo anÈgÈmÊ hoti
anÈgantÈ itthattaÑ.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sÊlavÈ hoti -pa- samÈdÈya sikkhati
sikkhÈpadesu so kÈmÈnaÑyeva nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno
hoti. So bhavÈnaÑyeva nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti. So
taÓhÈkkhayÈya paÔipanno hoti. So lobhakkhayÈya paÔipanno hoti, so kÈyassa
bhedÈ paraÑ maraÓÈ aÒÒataraÑ devanikÈyaÑ upapajjati, so tato cuto
anÈgÈmÊ hoti anÈgantÈ itthattaÑ. AyaÑ vuccatÈvuso bahiddhÈsaÑyojano
puggalo anÈgÈmÊ hoti anÈgantÈ itthattan”ti.
Atha kho sambahulÈ samacittÈ devatÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ
ÔhitÈ kho tÈ devatÈ BhagavantaÑ etadavocuÑ “eso bhante ÈyasmÈ SÈriputto
PubbÈrÈme MigÈramÈtupÈsÈde bhikkh|naÑ ajjhattasaÑyojanaÒca puggalaÑ
deseti bahiddhÈsaÑyojanaÒca, haÔÔhÈ bhante parisÈ, sÈdhu bhante BhagavÈ
yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kamatu anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti. AdhivÈsesi
BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. Atha kho BhagavÈ seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso
samiÒjitaÑ1 vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ
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samiÒjeyya. EvamevaÑ Jetavane antarahito PubbÈrÈme MigÈramÈtupÈsÈde
Èyasmato SÈriputtassa sammukhe pÈturahosi. NisÊdi BhagavÈ paÒÒatte
Èsane. ŒyasmÈpi kho SÈriputto BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi,
ekamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ BhagavÈ etadavoca–
Idha SÈriputta sambahulÈ samacittÈ devatÈ yenÈhaÑ tenupasa~kamiÑsu,
upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ ÔhitÈ
kho SÈriputta tÈ devatÈ maÑ etadavocuÑ “eso bhante ÈyasmÈ SÈriputto
PubbÈrÈme MigÈramÈtupÈsÈde bhikkh|naÑ ajjhattasaÑyojanaÒca puggalaÑ
deseti bahiddhÈsaÑyojanaÒca, haÔÔhÈ bhante parisÈ, sÈdhu bhante BhagavÈ
yena ÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kamatu anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti. TÈ kho
pana SÈriputta devatÈ dasapi hutvÈ vÊsampi hutvÈ tiÑsampi hutvÈ
cattÈlÊsampi hutvÈ paÒÒÈsampi hutvÈ saÔÔhipi hutvÈ
ÈraggakoÔinitudanamattepi tiÔÔhanti, na ca aÒÒamaÒÒaÑ byÈbÈdhenti1. SiyÈ
kho pana2 SÈriputta evamassa “tattha n|na tÈsaÑ devatÈnaÑ tathÈcittaÑ
bhÈvitaÑ, yena tÈ devatÈ dasapi hutvÈ vÊsampi hutvÈ tiÑsampi hutvÈ
cattÈlÊsampi hutvÈ paÒÒÈsampi hutvÈ saÔÔhipi hutvÈ
ÈraggakoÔinitudanamattepi tiÔÔhanti, na ca aÒÒamaÒÒaÑ byÈbÈdhentÊ”ti. Na
kho panetaÑ SÈriputta evaÑ daÔÔhabbaÑ. Idheva kho SÈriputta tÈsaÑ
devatÈnaÑ tathÈcittaÑ bhÈvitaÑ, yena tÈ devatÈ dasapi hutvÈ -pa- na ca
aÒÒamaÒÒaÑ byÈbÈdhenti. TasmÈtiha SÈriputta evaÑ sikkhitabbaÑ
“santindriyÈ bhavissÈma santamÈnasÈ”ti. EvaÑ hi vo SÈriputta
sikkhitabbaÑ. SantindriyÈnaÑ hi vo SÈriputta santamÈnasÈnaÑ santaÑyeva
kÈyakammaÑ bhavissati, santaÑ vacÊkammaÑ, santaÑ manokammaÑ.
SantaÑyeva upahÈraÑ upaharissÈma sabrahmacÈrÊs|ti, evaÑ hi vo SÈriputta
sikkhitabbaÑ. AnassuÑ kho SÈriputta aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ, ye imaÑ
dhammapariyÈyaÑ nÈssosunti. (5)
38. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ MahÈkaccÈno VaraÓÈyaÑ
viharati BhaddasÈritÊre3. Atha kho ŒrÈmadaÓÉo brÈhmaÓo yenÈyasmÈ
MahÈkaccÈno tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
______________________________________________________________
1. ByÈbÈdhentÊti (sabbattha)
3. KaddamadahatÊre (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. Pana te (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

4. Samacittavagga

67

ÈyasmatÈ MahÈkaccÈnena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho
ŒrÈmadaÓÉo brÈhmaÓo ÈyasmantaÑ MahÈkaccÈnaÑ etadavoca “ko nu kho
bho KaccÈna hetu ko paccayo, yena khattiyÈpi khattiyehi vivadanti,
brÈhmaÓÈpi brÈhmaÓehi vivadanti, gahapatikÈpi gahapatikehi vivadantÊ”ti.
KÈmarÈgÈbhinivesavinibandha1 paligedhapariyuÔÔhÈnajjhosÈnahetu kho
brÈhmaÓa khattiyÈpi khattiyehi vivadanti, brÈhmaÓÈpi brÈhmaÓehi vivadanti,
gahapatikÈpi gahapatikehi vivadantÊti.
Ko pana bho KaccÈna hetu ko paccayo, yena samaÓÈpi samaÓehi
vivadantÊti.
DiÔÔhirÈgÈbhinivesavinibandhapaligedhapariyuÔÔhÈnajjhosÈnahetu kho
brÈhmaÓa samaÓÈpi samaÓehi vivadantÊti.
Atthi pana bho KaccÈna koci lokasmiÑ yo imaÑ ceva
kÈmarÈgÈbhinivesavinibandhapaligedhapariyuÔÔhÈnajjhosÈnaÑ samatikkanto,
imaÒca diÔÔhirÈgÈbhinivesavinibandhapaligedhapariyuÔÔhÈnajjhosÈnaÑ
samatikkantoti. Atthi brÈhmaÓa lokasmiÑ yo imaÑ ceva
kÈmarÈgÈbhinivesavinibandhapaligedhapariyuÔÔhÈnajjhosÈnaÑ samatikkanto,
imaÒca diÔÔhirÈgÈbhinivesavinibandhapaligedhapariyuÔÔhÈnajjhosÈnaÑ
samatikkantoti.
Ko pana so bho KaccÈna lokasmiÑ, yo imaÒceva
kÈmarÈgÈbhinivesavinibandhapaligedhapariyuÔÔhÈnajjhosÈnaÑ samatikkanto,
imaÒca diÔÔhirÈgÈbhinivesavinibandhapaligedhapariyuÔÔhÈnajjhosÈnaÑ
samatikkantoti. Atthi brÈhmaÓa puratthimesu janapadesu SÈvatthÊ nÈma
nagaraÑ, tattha so BhagavÈ etarahi viharati ArahaÑ SammÈsambuddho. So
hi brÈhmaÓa BhagavÈ imaÒceva
kÈmarÈgÈbhinivesavinibandhapaligedhapariyuÔÔhÈnajjhosÈnaÑ samatikkanto,
imaÒca diÔÔhirÈgÈbhinivesavinibandhapaligedhapariyuÔÔhÈnajjhosÈnaÑ
samatikkantoti.
EvaÑ vutte ŒrÈmadaÓÉo brÈhmaÓo uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ
karitvÈ dakkhiÓaÑ jÈÓumaÓÉalaÑ pathaviyaÑ nihantvÈ yena BhagavÈ
tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ tikkhattuÑ udÈnaÑ udÈnesi–
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“Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa, namo tassa
Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa, namo tassa Bhagavato Arahato
SammÈsambuddhassa, yo hi so BhagavÈ imaÒceva
kÈmarÈgÈbhinivesavinibandhapaligedhapariyuÔÔhÈnajjhosÈnaÑ samatikkanto,
imaÒca diÔÔhirÈgÈbhinivesavinibandhapaligedhapariyuÔÔhÈnajjhosÈnaÑ
samatikkanto”ti.
AbhikkantaÑ bho KaccÈna, abhikkantaÑ bho KaccÈna, seyyathÈpi bho
KaccÈna nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa
vÈ maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya “cakkhumanto
r|pÈni dakkhantÊ”ti. EvamevaÑ bhotÈ KaccÈnena anekapariyÈyena dhammo
pakÈsito. EsÈhaÑ bho KaccÈna taÑ bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈmi
dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ KaccÈno dhÈretu
ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. (6)
39. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ MahÈkaccÈno MadhurÈyaÑ viharati
GundÈvane. Atha kho KandarÈyano1 brÈhmaÓo yenÈyasmÈ MahÈkaccÈno
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ MahÈkaccÈnena saddhiÑ -paekamantaÑ nisinno kho KandarÈyano brÈhmaÓo ÈyasmantaÑ
MahÈkaccÈnaÑ etadavoca “sutaÑ metaÑ bho KaccÈna na samaÓo KaccÈno
brÈhmaÓe jiÓÓe vuddhe mahallake addhagate vayo-anuppatte abhivÈdeti vÈ
paccuÔÔheti vÈ Èsanena vÈ nimantetÊ”ti. TayidaÑ bho KaccÈna tatheva, na hi
bhavaÑ KaccÈno brÈhmaÓe jiÓÓe vuddhe mahallake addhagate
vayo-anuppatte abhivÈdeti vÈ paccuÔÔheti vÈ Èsanena vÈ nimanteti, tayidaÑ
bho KaccÈna na sampannamevÈti.
Atthi brÈhmaÓa tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ
SammÈsambuddhena vuddhabh|mi ca akkhÈtÈ daharabh|mi ca. Vuddho
cepi brÈhmaÓa hoti ÈsÊtiko vÈ nÈvutiko vÈ vassasatiko vÈ jÈtiyÈ, so ca kÈme
paribhuÒjati, kÈmamajjhÈvasati, kÈmapariÄÈhena pariÉayhati, kÈmavitakkehi
khajjati, kÈmapariyesanÈya ussuko. Atha kho so bÈlo na therotveva
sa~khyaÑ gacchati. Daharo cepi brÈhmaÓa hoti yuvÈ susukÈÄakeso bhadrena
yobbanena samannÈgato paÔhamena
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vayasÈ, so ca na kÈme paribhuÒjati, na kÈmamajjhÈvasati, na
kÈmapariÄÈhena pariÉayhati, na kÈmavitakkehi khajjati, na
kÈmapariyesanÈya ussuko. Atha kho so paÓÉito therotveva sa~khyaÑ
gacchatÊti.
EvaÑ vutte KandarÈyano brÈhmaÓo uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ
karitvÈ daharÈnaÑ sataÑ1 bhikkh|naÑ pÈde sirasÈ vandati “vuddhÈ
bhavanto vuddhabh|miyaÑ ÔhitÈ, daharÈ mayaÑ daharabh|miyaÑ ÔhitÈ”ti.
AbhikkantaÑ bho KaccÈna -pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ KaccÈno
dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. (7)
40. YasmiÑ bhikkhave samaye corÈ balavanto honti, rÈjÈno tasmiÑ
samaye dubbalÈ honti. TasmiÑ bhikkhave samaye raÒÒo na phÈsu hoti
atiyÈtuÑ vÈ niyyÈtuÑ vÈ paccantime vÈ janapade anusaÒÒÈtuÑ,
brÈhmaÓagahapatikÈnampi tasmiÑ samaye na phÈsu hoti atiyÈtuÑ vÈ
niyyÈtuÑ vÈ bÈhirÈni vÈ kammantÈni paÔivekkhituÑ. EvamevaÑ kho
bhikkhave yasmiÑ samaye pÈpabhikkh| balavanto honti, pesalÈ bhikkh|
tasmiÑ samaye dubbalÈ honti. TasmiÑ bhikkhave samaye pesalÈ bhikkh|
tuÓhÊbh|tÈ tuÓhÊbh|tÈva saÑghamajjhe sa~kasÈyanti2. Paccantime vÈ
janapade acchanti3, tayidaÑ bhikkhave hoti bahujanÈhitÈya
bahujanÈsukhÈya bahuno janassa anatthÈya ahitÈya dukkhÈya
devamanussÈnaÑ.
YasmiÑ bhikkhave samaye rÈjÈno balavanto honti, corÈ tasmiÑ samaye
dubbalÈ honti. TasmiÑ bhikkhave samaye raÒÒo phÈsu hoti atiyÈtuÑ vÈ
niyyÈtuÑ vÈ paccantime vÈ janapade anusaÒÒÈtuÑ,
brÈhmaÓagahapatikÈnampi tasmiÑ samaye phÈsu hoti atiyÈtuÑ vÈ niyyÈtuÑ
vÈ bÈhirÈni vÈ kammantÈni paÔivekkhituÑ. EvamevaÑ kho bhikkhave
yasmiÑ samaye pesalÈ bhikkh| balavanto honti. PÈpabhikkh| tasmiÑ
samaye dubbalÈ honti. TasmiÑ bhikkhave samaye pÈpabhikkh| tuÓhÊbh|tÈ
tuÓhÊbh|tÈva saÑghamajjhe sa~kasÈyanti. Yena vÈ pana tena pakkamanti4.
TayidaÑ bhikkhave hoti bahujanahitÈya bahujanasukhÈya bahuno janassa
atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnanti. (8)
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41. DvinnÈhaÑ bhikkhave micchÈpaÔipattiÑ na vaÓÓemi gihissa vÈ
pabbajitassa vÈ. GihÊ vÈ bhikkhave pabbajito vÈ micchÈpaÔipanno
micchÈpaÔipattÈdhikaraÓahetu na ÈrÈdhako hoti ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ.
DvinnÈhaÑ bhikkhave sammÈpaÔipattiÑ vaÓÓemi gihissa vÈ
pabbajitassa vÈ. GihÊ vÈ bhikkhave pabbajito vÈ sammÈpaÔipanno
sammÈpaÔipattÈdhikaraÓahetu ÈrÈdhako hoti ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalanti. (9)
42. Ye te bhikkhave bhikkh| duggahitehi suttantehi
byaÒjanappatir|pakehi atthaÒca dhammaÒca paÔibÈhanti, te bhikkhave
bhikkh| bahujanÈhitÈya paÔipannÈ bahujanÈsukhÈya bahuno janassa
anatthÈya ahitÈya dukkhÈya devamanussÈnaÑ. BahuÒca te bhikkhave
bhikkh| apuÒÒaÑ pasavanti, te cimaÑ saddhammaÑ antaradhÈpenti.
Ye te bhikkhave bhikkh| suggahitehi suttantehi byaÒjanappatir|pakehi
atthaÒca dhammaÒca anulomenti, te bhikkhave bhikkh| bahujanahitÈya
paÔipannÈ bahujanasukhÈya bahuno janassa atthÈya hitÈya sukhÈya
devamanussÈnaÑ. BahuÒca te bhikkhave bhikkh| puÒÒaÑ pasavanti, te
cimaÑ saddhammaÑ ÔhapentÊti. (10)
Samacittavaggo catuttho.
_____
5. Parisavagga
43. DvemÈ bhikkhave parisÈ. KatamÈ dve? UttÈnÈ ca parisÈ, gambhÊrÈ
ca parisÈ. KatamÈ ca bhikkhave uttÈnÈ parisÈ? Idha bhikkhave yassaÑ
parisÈyaÑ bhikkh| uddhatÈ honti unnaÄÈ capalÈ mukharÈ vikiÓÓavÈcÈ
muÔÔhassatÊ asampajÈnÈ asamÈhitÈ vibbhantacittÈ pÈkatindriyÈ. AyaÑ
vuccati bhikkhave uttÈnÈ parisÈ.
KatamÈ ca bhikkhave gambhÊrÈ parisÈ? Idha bhikkhave yassaÑ
parisÈyaÑ bhikkh| anuddhatÈ honti anunnaÄÈ acapalÈ amukharÈ
avikiÓÓavÈcÈ upaÔÔhitassatÊ sampajÈnÈ samÈhitÈ ekaggacittÈ saÑvutindriyÈ.
AyaÑ

5. Parisavagga

71

vuccati bhikkhave gambhÊrÈ parisÈ. ImÈ kho bhikkhave dve parisÈ.
EtadaggaÑ bhikkhave imÈsaÑ dvinnaÑ parisÈnaÑ yadidaÑ gambhÊrÈ
parisÈti. (1)
44. DvemÈ bhikkhave parisÈ. KatamÈ dve? VaggÈ ca parisÈ, samaggÈ ca
parisÈ. KatamÈ ca bhikkhave vaggÈ parisÈ? Idha bhikkhave yassaÑ
parisÈyaÑ bhikkh| bhaÓÉanajÈtÈ kalahajÈtÈ vivÈdÈpannÈ aÒÒamaÒÒaÑ
mukhasattÊhi vitudantÈ viharanti. AyaÑ vuccati bhikkhave vaggÈ parisÈ.
KatamÈ ca bhikkhave samaggÈ parisÈ? Idha bhikkhave yassaÑ
parisÈyaÑ bhikkh| samaggÈ sammodamÈnÈ avivadamÈnÈ khÊrodakÊbh|tÈ
aÒÒamaÒÒaÑ piyacakkh|hi sampassantÈ viharanti. AyaÑ vuccati bhikkhave
samaggÈ parisÈ. ImÈ kho bhikkhave dve parisÈ. EtadaggaÑ bhikkhave
imÈsaÑ dvinnaÑ parisÈnaÑ yadidaÑ samaggÈ parisÈti. (2)
45. DvemÈ bhikkhave parisÈ. KatamÈ dve? AnaggavatÊ ca parisÈ,
aggavatÊ ca parisÈ. KatamÈ ca bhikkhave anaggavatÊ parisÈ? Idha bhikkhave
yassaÑ parisÈyaÑ therÈ bhikkh| bÈhulikÈ1 honti sÈthalikÈ, okkamane
pubba~gamÈ, paviveke nikkhittadhurÈ, na vÊriyaÑ Èrabhanti appattassa
pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya, tesaÑ
pacchimÈ janatÈ diÔÔhinugatiÑ Èpajjati. SÈpi hoti bÈhulikÈ sÈthalikÈ,
okkamane pubba~gamÈ, paviveke nikkhittadhurÈ, na vÊriyaÑ Èrabhati
appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya.
AyaÑ vuccati bhikkhave anaggavatÊ parisÈ.
KatamÈ ca bhikkhave aggavatÊ parisÈ? Idha bhikkhave yassaÑ
parisÈyaÑ therÈ bhikkh| na bÈhulikÈ honti na sÈthalikÈ, okkamane
nikkhittadhurÈ, paviveke pubba~gamÈ, vÊriyaÑ Èrabhanti appattassa pattiyÈ
anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya. TesaÑ pacchimÈ
janatÈ diÔÔhÈnugatiÑ Èpajjati. SÈpi hoti na bÈhulikÈ na sÈthalikÈ, okkamane
nikkhittadhurÈ, paviveke pubba~gamÈ, vÊriyaÑ Èrabhati appattassa pattiyÈ
anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya. AyaÑ vuccati
bhikkhave aggavatÊ parisÈ. ImÈ kho bhikkhave
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dve parisÈ. EtadaggaÑ bhikkhave imÈsaÑ dvinnaÑ parisÈnaÑ yadidaÑ
aggavatÊ parisÈti. (3)
46. DvemÈ bhikkhave parisÈ. KatamÈ dve? AnariyÈ ca parisÈ, ariyÈ ca
parisÈ. KatamÈ ca bhikkhave anariyÈ parisÈ? Idha bhikkhave yassaÑ
parisÈyaÑ bhikkh| “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnanti, “ayaÑ
dukkhasamudayo”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnanti, “ayaÑ dukkhanirodho”ti
yathÈbh|taÑ nappajÈnanti, “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti
yathÈbh|taÑ nappajÈnanti. AyaÑ vuccati bhikkhave anariyÈ parisÈ.
KatamÈ ca bhikkhave ariyÈ parisÈ? Idha bhikkhave yassaÑ parisÈyaÑ
bhikkh| “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnanti, ayaÑ
“dukkhasamudayo”ti yathÈbh|taÑ pajÈnanti, “ayaÑ dukkhanirodho”ti
yathÈbh|taÑ pajÈnanti, “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti
yathÈbh|taÑ pajÈnanti. AyaÑ vuccati bhikkhave ariyÈ parisÈ. ImÈ kho
bhikkhave dve parisÈ. EtadaggaÑ bhikkhave imÈsaÑ dvinnaÑ parisÈnaÑ
yadidaÑ ariyÈ parisÈti. (4)
47. DvemÈ bhikkhave parisÈ. KatamÈ dve? ParisÈkasaÔo ca parisÈmaÓÉo
ca. Katamo ca bhikkhave parisÈkasaÔo? Idha bhikkhave yassaÑ parisÈyaÑ
bhikkh| chandÈgatiÑ gacchanti, dosÈgatiÑ gacchanti, mohÈgatiÑ gacchanti,
bhayÈgatiÑ gacchanti. AyaÑ vuccati bhikkhave parisÈkasaÔo.
Katamo ca bhikkhave parisÈmaÓÉo? Idha bhikkhave yassaÑ parisÈyaÑ
bhikkh| na chandÈgatiÑ gacchanti, na dosÈgatiÑ gacchanti, na mohÈgatiÑ
gacchanti, na bhayÈgatiÑ gacchanti. AyaÑ vuccati bhikkhave parisÈmaÓÉo.
ImÈ kho bhikkhave dve parisÈ. EtadaggaÑ bhikkhave imÈsaÑ dvinnaÑ
parisÈnaÑ yadidaÑ parisÈmaÓÉoti. (5)
48. DvemÈ bhikkhave parisÈ. KatamÈ dve? OkkÈcitavinÊtÈ parisÈ
nopaÔipucchÈvinÊtÈ, paÔipucchÈvinÊtÈ parisÈ no-okkÈcitavinÊtÈ. KatamÈ ca
bhikkhave okkÈcitavinÊtÈ parisÈ nopaÔipucchÈvinÊtÈ? Idha bhikkhave yassaÑ
parisÈyaÑ bhikkh| ye te suttantÈ TathÈgatabhÈsitÈ
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gambhÊrÈ gambhÊratthÈ lokuttarÈ suÒÒatÈpaÔisaÑyuttÈ, tesu bhaÒÒamÈnesu
na suss|santi, na sotaÑ odahanti, na aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhapenti, na ca te
dhamme uggahetabbaÑ pariyÈpuÓitabbaÑ maÒÒanti. Ye pana te suttantÈ
kavitÈ1 kÈveyyÈ cittakkharÈ cittabyaÒjanÈ bÈhirakÈ sÈvakabhÈsitÈ, tesu
bhaÒÒamÈnesu suss|santi, sotaÑ odahanti, aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhapenti, te
dhamme uggahetabbaÑ pariyÈpuÓitabbaÑ maÒÒanti. Te ca taÑ dhammaÑ
pariyÈpuÓitvÈ na ceva aÒÒamaÒÒaÑ paÔipucchanti, na ca paÔivicaranti “idaÑ
kathaÑ, imassa ko attho”ti. Te avivaÔaÒceva na vivaranti, anuttÈnÊkataÒca na
uttÈnÊkaronti, anekavihitesu ca ka~khÈÔhÈniyesu dhammesu ka~khaÑ
nappaÔivinodenti. AyaÑ vuccati bhikkhave okkÈcitavinÊtÈ parisÈ
nopaÔipucchÈvinÊtÈ.
KatamÈ ca bhikkhave paÔipucchÈvinÊtÈ parisÈ no-okkÈcitavinÊtÈ? Idha
bhikkhave yassaÑ parisÈyaÑ bhikkh| ye te suttantÈ kavitÈ kÈveyyÈ
cittakkharÈ cittabyaÒjanÈ bÈhirakÈ sÈvakabhÈsitÈ, tesu bhaÒÒamÈnesu na
suss|santi, na sotaÑ odahanti, na aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhapenti, na ca te dhamme
uggahetabbaÑ pariyÈpuÓitabbaÑ maÒÒanti. Ye pana te suttantÈ
TathÈgatabhÈsitÈ gambhÊrÈ gambhÊratthÈ lokuttarÈ suÒÒatÈpaÔisaÑyuttÈ, tesu
bhaÒÒamÈnesu suss|santi, sotaÑ odahanti, aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhapenti, te ca
dhamme uggahetabbaÑ pariyÈpuÓitabbaÑ maÒÒanti. Te taÑ dhammaÑ
pariyÈpuÓitvÈ aÒÒamaÒÒaÑ paÔipucchanti, paÔivicaranti “idaÑ kathaÑ,
imassa ko attho”ti. Te avivaÔaÒceva vivaranti, anuttÈnÊkataÒca uttÈnÊkaronti,
anekavihitesu ca ka~khÈÔhÈniyesu dhammesu ka~khaÑ paÔivinodenti. AyaÑ
vuccati bhikkhave paÔipucchÈvinÊtÈ parisÈ no-okkÈcitavinÊtÈ. ImÈ kho
bhikkhave dve parisÈ. EtadaggaÑ bhikkhave imÈsaÑ dvinnaÑ parisÈnaÑ
yadidaÑ paÔipucchÈvinÊtÈ parisÈ no-okkÈcitavinÊtÈti. (6)
49. DvemÈ bhikkhave parisÈ. KatamÈ dve? Œmisagaru parisÈ
nosaddhammagaru, saddhammagaru parisÈ no-Èmisagaru. KatamÈ ca
bhikkhave Èmisagaru parisÈ nosaddhammagaru? Idha bhikkhave yassaÑ
parisÈyaÑ bhikkh| gihÊnaÑ odÈtavasanÈnaÑ sammukhÈ aÒÒamaÒÒassa
vaÓÓaÑ bhÈsanti “asuko bhikkhu ubhatobhÈgavimutto, asuko paÒÒÈvimutto,
asuko
______________________________________________________________
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kÈyasakkhÊ, asuko duÔÔhippatto, asuko saddhÈvimutto, asuko dhammÈnusÈrÊ,
asuko saddhÈnusÈrÊ, asuko sÊlavÈ kalyÈÓadhammo, asuko dussÊlo
pÈpadhammo”ti. Te tena lÈbhaÑ labhanti, te taÑ lÈbhaÑ labhitvÈ gathitÈ1
mucchitÈ ajjhopannÈ2 anÈdÊnavadassÈvino anissaraÓapaÒÒÈ paribhuÒjanti.
AyaÑ vuccati bhikkhave Èmisagaru parisÈ nosaddhammagaru.
KatamÈ ca bhikkhave saddhammagaru parisÈ no-Èmisagaru? Idha
bhikkhave yassaÑ parisÈyaÑ bhikkh| gihÊnaÑ odÈtavasanÈnaÑ sammukhÈ
aÒÒamaÒÒassa vaÓÓaÑ na bhÈsanti “asuko bhikkhu ubhatobhÈgavimutto,
asuko paÒÒÈvimutto, asuko kÈyasakkhÊ, asuko diÔÔhippatto, asuko
saddhÈvimutto, asuko dhammÈnusÈrÊ, asuko saddhÈnusÈrÊ, asuko sÊlavÈ
kalyÈÓadhammo, asuko dussÊlo pÈpadhammo”ti. Te tena lÈbhaÑ labhanti, te
taÑ lÈbhaÑ labhitvÈ agathitÈ amucchitÈ anajjhosannÈ ÈdÊnavadassÈvino
nissaraÓapaÒÒÈ paribhuÒjanti. AyaÑ vuccati bhikkhave saddhammagaru
parisÈ no-Èmisagaru. ImÈ kho bhikkhave dve parisÈ. EtadaggaÑ bhikkhave
imÈsaÑ dvinnaÑ parisÈnaÑ yadidaÑ saddhammagaru parisÈ
no-Èmisagar|ti. (7)
50. DvemÈ bhikkhave parisÈ. KatamÈ dve? VisamÈ ca parisÈ, samÈ ca
parisÈ. KatamÈ ca bhikkhave visamÈ parisÈ? Idha bhikkhave yassaÑ
parisÈyaÑ adhammakammÈni pavattanti, dhammakammÈni nappavattanti,
avinayakammÈni pavattanti, vinayakammÈni nappavattanti.
AdhammakammÈni dippanti, dhammakammÈni na dippanti.
AvinayakammÈni dippanti, vinayakammÈni na dippanti. AyaÑ vuccati
bhikkhave visamÈ parisÈ. ( )3
KatamÈ ca bhikkhave samÈ parisÈ? Idha bhikkhave yassaÑ parisÈyaÑ
dhammakammÈni pavattanti, adhammakammÈni nappavattanti,
vinayakammÈni pavattanti, avinayakammÈni nappavattanti.
DhammakammÈni dippanti, adhammakammÈni na dippanti. VinayakammÈni
dippanti, avinayakammÈni na dippanti. AyaÑ vuccati bhikkhave
______________________________________________________________
1. GadhitÈ (Ka)
2. AjjhosÈnÈ (Ka), anajjhopannÈ (SÊ, SyÈ, Ka) tikanipÈte KusinÈravagge
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samÈ parisÈ. ( )1 ImÈ kho bhikkhave dve parisÈ. EtadaggaÑ bhikkhave
imÈsaÑ dvinnaÑ parisÈnaÑ yadidaÑ samÈ parisÈti. (8)
51. DvemÈ bhikkhave parisÈ. KatamÈ dve? AdhammikÈ ca parisÈ,
dhammikÈ ca parisÈ -pa-. ImÈ kho bhikkhave dve parisÈ. EtadaggaÑ
bhikkhave imÈsaÑ dvinnaÑ parisÈnaÑ yadidaÑ dhammikÈ parisÈti. (9)
52. DvemÈ bhikkhave parisÈ. KatamÈ dve? AdhammavÈdinÊ ca parisÈ,
dhammavÈdinÊ ca parisÈ. KatamÈ ca bhikkhave adhammavÈdinÊ parisÈ, idha
bhikkhave yassaÑ parisÈyaÑ bhikkh| adhikaraÓaÑ Èdiyanti dhammikaÑ vÈ
adhammikaÑ vÈ, te taÑ adhikaraÓaÑ ÈdiyitvÈ na ceva aÒÒamaÒÒaÑ
saÒÒÈpenti, na ca saÒÒattiÑ upagacchanti, na ca nijjhÈpenti, na ca nijjhattiÑ
upagacchanti. Te asaÒÒattibalÈ anijjhattibalÈ appaÔinissaggamantino tameva
adhikaraÓaÑ thÈmasÈ parÈmÈsÈ2 abhinivissa voharanti “idameva saccaÑ
moghamaÒÒan”ti. AyaÑ vuccati bhikkhave adhammavÈdinÊ parisÈ.
KatamÈ ca bhikkhave dhammavÈdinÊ parisÈ? Idha bhikkhave yassaÑ
parisÈyaÑ bhikkh| adhikaraÓaÑ Èdiyanti dhammikaÑ vÈ adhammikaÑ vÈ,
te taÑ adhikaraÓaÑ ÈdiyitvÈ aÒÒamaÒÒaÑ saÒÒÈpenti ceva saÒÒattiÒca
upagacchanti, nijjhÈpenti ceva nijjhattiÒca upagacchanti. Te saÒÒattibalÈ
nijjhattibalÈ paÔinissaggamantino na tameva adhikaraÓaÑ thÈmasÈ parÈmÈsÈ
abhinivissa voharanti “idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. AyaÑ vuccati
bhikkhave dhammavÈdinÊ parisÈ. ImÈ kho bhikkhave dve parisÈ. EtadaggaÑ
bhikkhave imÈsaÑ dvinnaÑ parisÈnaÑ yadidaÑ dhammavÈdinÊ parisÈti.
(10)
Parisavaggo paÒcamo.
TassuddÈnaÑ
UttÈnÈ VaggÈ AggavatÊ, AriyÈ KasaÔo ca paÒcamo.
OkkÈcita-ÈmisaÒceva, VisamÈ AdhammÈdhammiyena cÈti.

PaÔhamo paÓÓÈsako samatto.
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1. (SamattÈ bhikkhave parisÈya dhammakammÈni pavattanti, ... avinayakammÈni na
dippanti.) (SÊ, I)
2. ParÈmassa (SÊ, I)

2. DutiyapaÓÓÈsaka
(6) 1. Puggalavagga
53. Dveme bhikkhave puggalÈ loke uppajjamÈnÈ uppajjanti
bahujanahitÈya bahujanasukhÈya bahuno janassa atthÈya hitÈya sukhÈya
devamanussÈnaÑ. Katame dve? TathÈgato ca ArahaÑ SammÈsambuddho,
rÈjÈ ca cakkavattÊ. Ime kho bhikkhave dve puggalÈ loke uppajjamÈnÈ
uppajjanti bahujanahitÈya bahujanasukhÈya bahuno janassa atthÈya hitÈya
sukhÈya devamanussÈnanti. (1)
54. Dveme bhikkhave puggalÈ loke uppajjamÈnÈ uppajjanti
acchariyamanussÈ. Katame dve? TathÈgato ca ArahaÑ SammÈsambuddho,
rÈjÈ ca cakkavattÊ. Ime kho bhikkhave dve puggalÈ loke uppajjamÈnÈ
uppajjanti acchariyamanussÈti. (2)
55. DvinnaÑ bhikkhave puggalÈnaÑ kÈlakiriyÈ bahuno janassa
anutappÈ hoti. KatamesaÑ dvinnaÑ? TathÈgatassa ca Arahato
SammÈsambuddhassa, raÒÒo ca cakkavattissa. ImesaÑ kho bhikkhave
dvinnaÑ puggalÈnaÑ kÈlakiriyÈ bahuno janassa anutappÈ hotÊti. (3)
56. Dveme bhikkhave th|pÈrahÈ. Katame dve? TathÈgato ca ArahaÑ
SammÈsambuddho, rÈjÈ ca cakkavattÊ. Ime kho bhikkhave dve th|pÈrahÈti.
(4)
57. Dveme bhikkhave BuddhÈ. Katame dve? TathÈgato ca ArahaÑ
SammÈsambuddho, Paccekabuddho ca. Ime kho bhikkhave dve BuddhÈti.
(5)
58. Dveme bhikkhave asaniyÈ phalantiyÈ na santasanti. Katame dve?
Bhikkhu ca khÊÓÈsavo, hatthÈjÈnÊyo ca. Ime kho bhikkhave dve asaniyÈ
phalantiyÈ na santasantÊti. (6)
59. Dveme bhikkhave asaniyÈ phalantiyÈ na santasanti. Katame dve?
Bhikkhu ca khÊÓÈsavo, assÈjÈnÊyo ca. Ime kho bhikkhave dve asaniyÈ
phalantiyÈ na santasantÊti. (7)

(6) 1. Puggalavagga
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60. Dveme bhikkhave asaniyÈ phalantiyÈ na santasanti. Katame dve?
Bhikkhu ca khÊÓÈsavo, sÊho ca migarÈjÈ. Ime kho bhikkhave dve asaniyÈ
phalantiyÈ na santasantÊti. (8)
61. Dveme bhikkhave atthavase sampassamÈnÈ kiÑpurisÈ mÈnusiÑ
vÈcaÑ na bhÈsanti. Katame dve? MÈ ca musÈ bhaÓimhÈ, mÈ ca paraÑ
abh|tena abbhÈcikkhimhÈti. Ime kho bhikkhave dve atthavase
sampassamÈnÈ kiÑpurisÈ mÈnusiÑ vÈcaÑ na bhÈsantÊti. (9)
62. DvinnaÑ dhammÈnaÑ bhikkhave atitto appaÔivÈno mÈtugÈmo kÈlaÑ
karoti. KatamesaÑ dvinnaÑ? MethunasamÈpattiyÈ ca vijÈyanassa ca.
ImesaÑ kho bhikkhave dvinnaÑ dhammÈnaÑ atitto appaÔivÈno mÈtugÈmo
kÈlaÑ karotÊti. (10)
63. AsantasannivÈsaÒca vo bhikkhave desessÈmi santasannivÈsaÒca, taÑ
suÓÈtha, sÈdhukaÑ manasi karotha bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te
bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
KathaÒca bhikkhave asantasannivÈso hoti, kathaÒca asanto sannivasanti?
Idha bhikkhave therassa bhikkhuno evaÑ hoti “theropi maÑ na vadeyya,
majjhimopi maÑ na vadeyya, navopi maÑ na vadeyya. TherampÈhaÑ na
vadeyyaÑ, majjhimampÈhaÑ na vadeyyaÑ, navampÈhaÑ na vadeyyaÑ.
Thero cepi maÑ vadeyya, ahitÈnukampÊ maÑ vadeyya no hitÈnukampÊ.
“No”ti naÑ vadeyyaÑ, viheÔheyyaÑ1, passampissa nappaÔikareyyaÑ.
Majjhimo cepi maÑ vadeyya -pa-. Navo cepi maÑ vadeyya, ahitÈnukampÊ
maÑ vadeyya no hitÈnukampÊ. “No”ti naÑ vadeyyaÑ, viheÔheyyaÑ,
passampissa nappaÔikareyyaÑ”. Majjhimassapi bhikkhuno evaÑ hoti -pa-.
Navassapi bhikkhuno evaÑ hoti “theropi maÑ na vadeyya, majjhimopi
maÑ na vadeyya, navopi maÑ na vadeyya. TherampÈhaÑ na vadeyyaÑ,
majjhimampÈhaÑ na vadeyyaÑ, navampÈhaÑ na vadeyyaÑ. Thero cepi
maÑ vadeyya, ahitÈnukampÊ maÑ vadeyya no hitÈnukammÊ. “No”ti naÑ
vadeyyaÑ, viheÔheyyaÑ, passampissa nappaÔikareyyaÑ. Majjhimo cepi
maÑ vadeyya, navo cepi
______________________________________________________________
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maÑ vadeyya, ahitÈnukampÊ maÑ vadeyya no hitÈnukampÊ. “No”ti naÑ
vadeyyaÑ, viheÔheyyaÑ, passampissa nappaÔikareyyaÑ”. EvaÑ kho
bhikkhave asantasannivÈso hoti, evaÒca asanto sannivasanti.
KathaÒca bhikkhave santasannivÈso hoti, kathaÒca santo sannivasanti.
Idha bhikkhave therassa bhikkhuno evaÑ hoti “theropi maÑ vadeyya,
majjhimopi maÑ vadeyya, navopi maÑ vadeyya. TherampÈhaÑ vadeyyaÑ,
majjhimampÈhaÑ vadeyyaÑ, navampÈhaÑ vadeyyaÑ. Thero cepi maÑ
vadeyya, hitÈnukampÊ maÑ vadeyya no ahitÈnukampi. “SÈdh|”ti naÑ
vadeyyaÑ, na naÑ viheÔheyyaÑ, passampissa paÔikareyyaÑ. Majjhimo cepi
maÑ vadeyya -pa-. Navo cepi maÑ vadeyya, hitÈnukampÊ maÑ vadeyya no
ahitÈnukampÊ. “SÈdh|”ti naÑ vadeyyaÑ, na naÑ viheÔheyyaÑ, passampissa
paÔikareyyaÑ”. Majjhimassapi bhikkhuno evaÑ hoti -pa-. Navassapi
bhikkhuno evaÑ hoti “theropi maÑ vadeyya, majjhimopi maÑ vadeyya,
navopi maÑ vadeyya. TherampÈhaÑ vadeyyaÑ, majjhimampÈhaÑ
vadeyyaÑ, navampÈhaÑ vadeyyaÑ. Thero cepi maÑ vadeyya, hitÈnukampÊ
maÑ vadeyya, no ahitÈnukampÊ. “SÈdh|”ti naÑ vadeyyaÑ, na naÑ
viheÔheyyaÑ, passampissa paÔikareyyaÑ. Majjhimo cepi maÑ vadeyya -pa-.
Navo cepi maÑ vadeyya, hitÈnukampÊ maÑ vadeyya no ahitÈnukampÊ.
“SÈdh|”ti naÑ vadeyyaÑ, na naÑ viheÔheyyaÑ, passampissa
paÔikareyyaÑ”. EvaÑ kho bhikkhave santasannivÈso hoti, evaÒca santo
sannivasantÊti. (11)
64. YasmiÑ bhikkhave adhikaraÓe ubhato vacÊsaÑsÈro diÔÔhipaÄÈso
cetaso ÈghÈto appaccayo anabhiraddhi ajjhattaÑ av|pasantaÑ hoti,
tasmetaÑ bhikkhave adhikaraÓe pÈÔika~khaÑ–dÊghattÈya kharattÈya
vÈÄattÈya saÑvattissati, bhikkh| ca na phÈsuÑ1 viharissanti. YasmiÒca kho
bhikkhave adhikaraÓe ubhato vacÊsaÑsÈro diÔÔhipaÄÈso cetaso ÈghÈto
appaccayo anabhiraddhi ajjhattaÑ suv|pasantaÑ hoti, tasmetaÑ bhikkhave
adhikaraÓe pÈÔika~khaÑ–na dÊghattÈya kharattÈya vÈÄattÈya saÑvattissati,
bhikkh| ca phÈsuÑ viharissantÊti. (12)
Puggalavaggo paÔhamo.
______________________________________________________________
1. PhÈsu (Ka)
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(7) 2. Sukhavagga
65. DvemÈni bhikkhave sukhÈni. KatamÈni dve? GihisukhaÒca
pabbajitasukhaÒca. ImÈni kho bhikkhave dve sukhÈni. EtadaggaÑ bhikkhave
imesaÑ dvinnaÑ sukhÈnaÑ yadidaÑ pabbajitasukhanti. (1)
66. DvemÈni bhikkhave sukhÈni. KatamÈni dve? KÈmasukhaÒca
nekkhammasukhaÒca. ImÈni kho bhikkhave dve sukhÈni. EtadaggaÑ
bhikkhave imesaÑ dvinnaÑ sukhÈnaÑ yadidaÑ nekkhammasukhanti. (2)
67. DvemÈni bhikkhave sukhÈni. KatamÈni dve? UpadhisukhaÒca
nirupadhisukhaÒca. ImÈni kho bhikkhave dve sukhÈni. EtadaggaÑ
bhikkhave imesaÑ dvinnaÑ sukhÈnaÑ yadidaÑ nirupadhisukhanti. (3)
68. DvemÈni bhikkhave sukhÈni. KatamÈni dve? SÈsavasukhaÒca
anÈsavasukhaÒca. ImÈni kho bhikkhave dve sukhÈni. EtadaggaÑ bhikkhave
imesaÑ dvinnaÑ sukhÈnaÑ yadidaÑ anÈsavasukhanti. (4)
69. DvemÈni bhikkhave sukhÈni. KatamÈni dve? SÈmisaÒca sukhaÑ,
nirÈmisaÒca sukhaÑ. ImÈni kho bhikkhave dve sukhÈni. EtadaggaÑ
bhikkhave imesaÑ dvinnaÑ sukhÈnaÑ yadidaÑ nirÈmisaÑ sukhanti. (5)
70. DvemÈni bhikkhave sukhÈni. KatamÈni dve? AriyasukhaÒca
anariyasukhaÒca. ImÈni kho bhikkhave dve sukhÈni. EtadaggaÑ bhikkhave
imesaÑ dvinnaÑ sukhÈnaÑ yadidaÑ ariyasukhanti. (6)
71. DvemÈni bhikkhave sukhÈni. KatamÈni dve? KÈyikaÒca sukhaÑ,
cetasikaÒca sukhaÑ. ImÈni kho bhikkhave dve sukhÈni. EtadaggaÑ
bhikkhave imesaÑ dvinnaÑ sukhÈnaÑ yadidaÑ cetasikaÑ sukhanti. (7)
72. DvemÈni bhikkhave sukhÈni. KatamÈni dve? SappÊtikaÒca sukhaÑ,
nippÊtikaÒca sukhaÑ. ImÈni kho bhikkhave dve sukhÈni. EtadaggaÑ
bhikkhave imesaÑ dvinnaÑ sukhÈnaÑ yadidaÑ nippÊtikaÑ sukhanti. (8)
73. DvemÈni bhikkhave sukhÈni. KatamÈni dve? SÈtasukhaÒca
upekkhÈsukhaÒca. ImÈni kho bhikkhave dve sukhÈni. EtadaggaÑ bhikkhave
imesaÑ dvinnaÑ sukhÈnaÑ yadidaÑ upekkhÈsukhanti. (9)
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74. DvemÈni bhikkhave sukhÈni. KatamÈni dve? SamÈdhisukhaÒca
asamÈdhisukhaÒca. ImÈni kho bhikkhave dve sukhÈni. EtadaggaÑ
bhikkhave imesaÑ dvinnaÑ sukhÈnaÑ yadidaÑ samÈdhisukhanti. (10)
75. DvemÈni bhikkhave sukhÈni. KatamÈni dve? SappÊtikÈrammaÓaÒca
sukhaÑ, nippÊtikÈrammaÓaÒca sukhaÑ. ImÈni kho bhikkhave dve sukhÈni.
EtadaggaÑ bhikkhave imesaÑ dvinnaÑ sukhÈnaÑ yadidaÑ
nippÊtikÈrammaÓaÑ sukhanti. (11)
76. DvemÈni bhikkhave sukhÈni. KatamÈni dve? SÈtÈrammaÓaÒca
sukhaÑ, upekkhÈrammaÓaÒca sukhaÑ. ImÈni kho bhikkhave dve sukhÈni.
EtadaggaÑ bhikkhave imesaÑ dvinnaÑ sukhÈnaÑ yadidaÑ
upekkhÈrammaÓaÑ sukhanti. (12)
77. DvemÈni bhikkhave sukhÈni. KatamÈni dve? R|pÈrammaÓaÒca
sukhaÑ, ar|pÈrammaÓaÒca sukhaÑ. ImÈni kho bhikkhave dve sukhÈni.
EtadaggaÑ bhikkhave imesaÑ dvinnaÑ sukhÈnaÑ yadidaÑ
ar|pÈrammaÓaÑ sukhanti. (13)
Sukhavaggo dutiyo.
_____
(8) 3. Sanimittavagga
78. SanimittÈ bhikkhave uppajjanti pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ, no
animittÈ, tasseva nimittassa pahÈnÈ evaÑ te pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ na
hontÊti. (1)
79. SanidÈnÈ bhikkhave uppajjanti pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ, no anidÈnÈ,
tasseva nidÈnassa pahÈnÈ evaÑ te pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ na hontÊti. (2)
80. SahetukÈ bhikkhave uppajjanti pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ, no ahetukÈ,
tasseva hetussa pahÈnÈ evaÑ te pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ na hontÊti. (3)
81. Sasa~khÈrÈ bhikkhave uppajjanti pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ, no
asa~khÈrÈ, tesaÑyeva sa~khÈrÈnaÑ pahÈnÈ evaÑ te pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ
na hontÊti. (4)
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82. SappaccayÈ bhikkhave uppajjanti pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ, no
appaccayÈ, tasseva paccayassa pahÈnÈ evaÑ te pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ na
hontÊti. (5)
83. Sar|pÈ bhikkhave uppajjanti pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ, no ar|pÈ,
tasseva r|passa pahÈnÈ evaÑ te pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ na hontÊti. (6)
84. SavedanÈ bhikkhave uppajjanti pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ, no
avedanÈ, tassÈyeva vedanÈya pahÈnÈ evaÑ te pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ na
hontÊti. (7)
85. SasaÒÒÈ bhikkhave uppajjanti pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ, no asaÒÒÈ,
tassÈyeva saÒÒÈya pahÈnÈ evaÑ te pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ na hontÊti. (8)
86. SaviÒÒÈÓÈ bhikkhave uppajjanti pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ, no
aviÒÒÈÓÈ, tasseva viÒÒÈÓassa pahÈnÈ evaÑ te pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ na
hontÊti. (9)
87. Sa~khatÈrammaÓÈ bhikkhave uppajjanti pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ, no
asa~khatÈrammaÓÈ, tasseva sa~khatassa pahÈnÈ evaÑ te pÈpakÈ akusalÈ
dhammÈ na hontÊti. (10)
Sanimittavaggo tatiyo.
_____
(9) 4. Dhammavagga
88. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? Cetovimutti ca
paÒÒÈvimutti ca. Ime kho bhikkhave dve dhammÈti. (1)
89. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? PaggÈho ca avikkhepo ca.
Ime kho bhikkhave dve dhammÈti. (2)

82

DukakanipÈtapÈÄi

90. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? NÈmaÒca r|paÒca. Ime
kho bhikkhave dve dhammÈti. (3)
91. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? VijjÈ ca vimutti ca. Ime
kho bhikkhave dve dhammÈti. (4)
92. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? BhavadiÔÔhi ca
vibhavadiÔÔhi ca. Ime kho bhikkhave dve dhammÈti. (5)
93. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? AhirikaÒca anottappaÒca.
Ime kho bhikkhave dve dhammÈti. (6)
94. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? HirÊ ca ottappaÒca. Ime
kho bhikkhave dve dhammÈti. (7)
95. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? DovacassatÈ ca
pÈpamittatÈ ca. Ime kho bhikkhave dve dhammÈti. (8)
96. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? SovacassatÈ ca
kalyÈÓÈmittatÈ ca. Ime kho bhikkhave dve dhammÈti. (9)
97. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? DhÈtukusalatÈ ca
manasikÈrakusalatÈ ca. Ime kho bhikkhave dve dhammÈti. (10)
98. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? ŒpattikusalatÈ ca
ÈpattivuÔÔhÈnakusalatÈ ca. Ime kho bhikkhave dve dhammÈti. (11)
Dhammavaggo catuttho.
_____
(10) 5. BÈlavagga
99. Dveme bhikkhave bÈlÈ. Katame dve? Yo ca anÈgataÑ bhÈraÑ
vahati, yo ca ÈgataÑ bhÈraÑ na vahati. Ime kho bhikkhave dve bÈlÈti. (1)
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100. Dveme bhikkhave paÓÉitÈ. Katame dve? Yo ca anÈgataÑ bhÈraÑ
na vahati, yo ca ÈgataÑ bhÈraÑ vahati. Ime kho bhikkhave dve paÓÉitÈti.
(2)
101. Dveme bhikkhave bÈlÈ. Katame dve? Yo ca akappiye
kappiyasaÒÒÊ, yo ca kappiye akappiyasaÒÒÊ. Ime kho bhikkhave dve bÈlÈti.
(3)
102. Dveme bhikkhave paÓÉitÈ. Katame dve? Yo ca akappiye
akappiyasaÒÒÊ, yo ca kappiye kappiyasaÒÒÊ. Ime kho bhikkhave dve
paÓÉitÈti. (4)
103. Dveme bhikkhave bÈlÈ. Katame dve? Yo ca anÈpattiyÈ ÈpattisaÒÒÊ,
yo ca ÈpattiyÈ anÈpattisaÒÒÊ. Ime kho bhikkhave dve bÈlÈti. (5)
104. Dveme bhikkhave paÓÉitÈ. Katame dve? Yo ca anÈpattiyÈ
anÈpattisaÒÒÊ, yo ca ÈpattiyÈ ÈpattisaÒÒÊ. Ime kho bhikkhave dve paÓÉitÈti.
(6)
105. Dveme bhikkhave bÈlÈ. Katame dve? Yo ca adhamme
dhammasaÒÒÊ, yo ca dhamme adhammasaÒÒÊ. Ime kho bhikkhave dve bÈlÈti.
(7)
106. Dveme bhikkhave paÓÉitÈ. Katame dve? Yo ca dhamme
dhammasaÒÒÊ, yo ca adhamme adhammasaÒÒÊ. Ime kho bhikkhave dve
paÓÉitÈti. (8)
107. Dveme bhikkhave bÈlÈ. Katame dve? Yo ca avinaye vinayasaÒÒÊ,
yo ca vinaye avinayasaÒÒÊ. Ime kho bhikkhave dve bÈlÈti. (9)
108. Dveme bhikkhave paÓÉitÈ. Katame dve? Yo ca avinaye
avinayasaÒÒÊ, yo ca vinaye vinayasaÒÒÊ. Ime kho bhikkhave dve paÓÉitÈti.
(10)
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109. DvinnaÑ bhikkhave ÈsavÈ vaÉÉhanti. KatamesaÑ dvinnaÑ? Yo ca
na kukkuccÈyitabbaÑ kukkuccÈyati, yo ca kukkuccÈyitabbaÑ na
kukkuccÈyati. ImesaÑ kho bhikkhave dvinnaÑ ÈsavÈ vaÉÉhantÊti. (11)
110. DvinnaÑ bhikkhave ÈsavÈ na vaÉÉhanti. KatamesaÑ dvinnaÑ? Yo
ca na kukkuccÈyitabbaÑ na kukkuccÈyati, yo ca kukkuccÈyitabbaÑ
kukkuccÈyati. ImesaÑ kho bhikkhave dvinnaÑ ÈsavÈ na vaÉÉhantÊti. (12)
111. DvinnaÑ bhikkhave ÈsavÈ vaÉÉhanti. KatamesaÑ dvinnaÑ? Yo ca
akappiye kappiyasaÒÒÊ, yo ca kappiye akappiyasaÒÒÊ. ImesaÑ kho
bhikkhave dvinnaÑ ÈsavÈ vaÉÉhantÊti. (13)
112. DvinnaÑ bhikkhave ÈsavÈ na vaÉÉhanti. KatamesaÑ dvinnaÑ? Yo
ca akappiye akappiyasaÒÒÊ, yo ca kappiye kappiyasaÒÒÊ. ImesaÑ kho
bhikkhave dvinnaÑ ÈsavÈ na vaÉÉhantÊti. (14)
113. DvinnaÑ bhikkhave ÈsavÈ vaÉÉhanti. KatamesaÑ dvinnaÑ? Yo ca
ÈpattiyÈ anÈpattisaÒÒÊ yo ca anÈpattiyÈ ÈpattisaÒÒÊ. ImesaÑ kho bhikkhave
dvinnaÑ ÈsavÈ vaÉÉhantÊti. (15)
114. DvinnaÑ bhikkhave ÈsavÈ na vaÉÉhanti. KatamesaÑ dvinnaÑ? Yo
ca ÈpattiyÈ ÈpattisaÒÒÊ, yo ca anÈpattiyÈ anÈpattisaÒÒÊ. ImesaÑ kho
bhikkhave dvinnaÑ ÈsavÈ na vaÉÉhantÊti. (16)
115. DvinnaÑ bhikkhave ÈsavÈ vaÉÉhanti. KatamesaÑ dvinnaÑ? Yo ca
adhamme dhammasaÒÒÊ, yo ca dhamme adhammasaÒÒÊ. ImesaÑ kho
bhikkhave dvinnaÑ ÈsavÈ vaÉÉhantÊti. (17)
116. DvinnaÑ bhikkhave ÈsavÈ na vaÉÉhanti. KatamesaÑ dvinnaÑ? Yo
ca dhamme dhammasaÒÒÊ, yo ca adhamme adhammasaÒÒÊ. ImesaÑ kho
bhikkhave dvinnaÑ ÈsavÈ na vaÉÉhantÊti. (18)
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117. DvinnaÑ bhikkhave ÈsavÈ vaÉÉhanti. KatamesaÑ dvinnaÑ? Yo ca
avinaye vinayasaÒÒÊ, yo ca vinaye avinayasaÒÒÊ. ImesaÑ kho bhikkhave
dvinnaÑ ÈsavÈ vaÉÉhantÊti. (19)
118. DvinnaÑ bhikkhave ÈsavÈ na vaÉÉhanti. KatamesaÑ dvinnaÑ? Yo
ca avinaye avinayasaÒÒÊ, yo ca vinaye vinayasaÒÒÊ. ImesaÑ kho bhikkhave
dvinnaÑ ÈsavÈ na vaÉÉhantÊti. (20)
BÈlavaggo paÒcamo.

Dutiyo paÓÓÈsako samatto.

3. TatiyapaÓÓÈsaka
(11) 1. ŒsÈduppajahavagga
119. DvemÈ bhikkhave ÈsÈ duppajahÈ. KatamÈ dve? LÈbhÈsÈ ca jÊvitÈsÈ
ca. ImÈ kho bhikkhave dve ÈsÈ duppajahÈti. (1)
120. Dveme bhikkhave puggalÈ dullabhÈ lokasmiÑ. Katame dve? Yo ca
pubbakÈrÊ, yo ca kataÒÒ| katavedÊ. Ime kho bhikkhave dve puggalÈ dullabhÈ
lokasminti. (2)
121. Dveme bhikkhave puggalÈ dullabhÈ lokasmiÑ. Katame dve? Titto
ca tappetÈ ca. Ime kho bhikkhave dve puggalÈ dullabhÈ lokasminti. (3)
122. Dveme bhikkhave puggalÈ duttappayÈ. Katame dve? Yo ca
laddhaÑ laddhaÑ nikkhipati, yo ca laddhaÑ laddhaÑ vissajjeti. Ime kho
bhikkhave dve puggalÈ duttappayÈti. (4)
123. Dveme bhikkhave puggalÈ sutappayÈ. Katame dve? Yo ca laddhaÑ
laddhaÑ na nikkhipati, yo ca laddhaÑ laddhaÑ na vissajjeti. Ime kho
bhikkhave dve puggalÈ sutappayÈti. (5)
124. Dveme bhikkhave paccayÈ rÈgassa uppÈdÈya. Katame dve?
SubhanimittaÒca, ayoniso ca manasikÈro. Ime kho bhikkhave dve paccayÈ
rÈgassa uppÈdÈyÈti. (6)
125. Dveme bhikkhave paccayÈ dosassa uppÈdÈya. Katame dve?
PaÔighanimittaÒca, ayoniso ca manasikÈro. Ime kho bhikkhave dve paccayÈ
dosassa uppÈdÈyÈti. (7)
126. Dveme bhikkhave paccayÈ micchÈdiÔÔhiyÈ uppÈdÈya. Katame dve?
Parato ca ghoso, ayoniso ca manasikÈro. Ime kho bhikkhave dve paccayÈ
micchÈdiÔÔhiyÈ uppÈdÈyÈti. (8)
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127. Dveme bhikkhave paccayÈ sammÈdiÔÔhiyÈ uppÈdÈya. Katame dve?
Parato ca ghoso, yoniso ca manasikÈro. Ime kho bhikkhave dve paccayÈ
sammÈdiÔÔhiyÈ uppÈdÈyÈti. (9)
128. DvemÈ bhikkhave Èpattiyo. KatamÈ dve? LahukÈ ca Èpatti, garukÈ
ca Èpatti. ImÈ kho bhikkhave dve Èpattiyoti. (10)
129. DvemÈ bhikkhave Èpattiyo. KatamÈ dve? DuÔÔhullÈ ca Èpatti,
aduÔÔhullÈ ca Èpatti. ImÈ kho bhikkhave dve Èpattiyoti. (11)
130. DvemÈ bhikkhave Èpattiyo. KatamÈ dve? SÈvasesÈ ca Èpatti,
anavasesÈ ca Èpatti. ImÈ kho bhikkhave dve Èpattiyoti. (12)
ŒsÈduppajahavaggo paÔhamo.
_____
(12) 2. ŒyÈcanavagga
131. Saddho bhikkhave bhikkhu evaÑ sammÈ ÈyÈcamÈno ÈyÈceyya
“tÈdiso homi, yÈdisÈ SÈriputtamoggallÈnÈ”ti. EsÈ bhikkhave tulÈ etaÑ
pamÈÓaÑ mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ yadidaÑ SÈriputtamoggallÈnÈti.
(1)
132. SaddhÈ bhikkhave bhikkhunÊ evaÑ sammÈ ÈyÈcamÈnÈ ÈyÈceyya
“tÈdisÊ homi, yÈdisÊ KhemÈ ca bhikkhunÊ UppalavaÓÓÈ cÈ”ti. EsÈ bhikkhave
tulÈ etaÑ pamÈÓaÑ mama sÈvikÈnaÑ bhikkhunÊnaÑ yadidaÑ KhemÈ ca
bhikkhunÊ UppalavaÓÓÈ cÈti. (2)
133. Saddho bhikkhave upÈsako evaÑ sammÈ ÈyÈcamÈno ÈyÈceyya
“tÈdiso homi, yÈdiso Citto ca gahapati, Hatthako ca ŒÄavako”ti. EsÈ
bhikkhave tulÈ etaÑ pamÈÓaÑ mama sÈvakÈnaÑ upÈsakÈnaÑ yadidaÑ Citto
ca gahapati, Hatthako ca ŒÄavakoti. (3)
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134. SaddhÈ bhikkhave upÈsikÈ evaÑ sammÈ ÈyÈcamÈnÈ ÈyÈceyya
“tÈdisÊ homi, yÈdisÊ KhujjuttarÈ ca upÈsikÈ, VeÄukaÓÉakiyÈ1 ca
NandamÈtÈ”ti. EsÈ bhikkhave tulÈ etaÑ pamÈÓaÑ mama sÈvikÈnaÑ
upÈsikÈnaÑ yadidaÑ KhujjuttarÈ ca upÈsikÈ, VeÄukaÓÉakiyÈ ca
NandamÈtÈti. (4)
135. DvÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato bÈlo abyatto asappuriso
khataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca hoti sÈnuvajjo ca viÒÒ|naÑ,
bahuÒca apuÒÒaÑ pasavati. Katamehi dvÊhi? Ananuvicca apariyogÈhetvÈ
avaÓÓÈrahassa vaÓÓaÑ bhÈsati, ananuvicca apariyogÈhetvÈ vaÓÓÈrahassa
avaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi kho bhikkhave dvÊhi dhammehi samannÈgato bÈlo
abyatto asappuriso khataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca hoti
sÈnuvajjo ca viÒÒ|naÑ, bahuÒca apuÒÒaÑ pasavatÊti.
DvÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato paÓÉito viyatto sappuriso
akkhataÑ anupahataÑ attÈnaÑ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca
viÒÒ|naÑ, bahuÒca puÒÒaÑ pasavati. Katamehi dvÊhi? Anuvicca
pariyogÈhetvÈ avaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsati, anuvicca pariyogÈhetvÈ
vaÓÓÈrahassa vaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi kho bhikkhave dvÊhi dhammehi
samannÈgato paÓÉito viyatto sappuriso akkhataÑ anupahataÑ attÈnaÑ
pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca viÒÒ|naÑ, bahuÒca puÒÒaÑ
pasavatÊti. (5)
136. DvÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato bÈlo abyatto asappuriso
khataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca hoti sÈnuvajjo ca viÒÒ|naÑ,
bahuÒca apuÒÒaÑ pasavati. Katamehi dvÊhi? Ananuvicca apariyogÈhetvÈ
appasÈdanÊye ÔhÈne pasÈdaÑ upadaÑseti, ananuvicca apariyogÈhetvÈ
pasÈdanÊye ÔhÈne appasÈdaÑ upadaÑseti. Imehi kho bhikkhave dvÊhi
dhammehi samannÈgato bÈlo abyatto asappuriso khataÑ upahataÑ attÈnaÑ
pariharati, sÈvajjo ca hoti sÈnuvajjo ca viÒÒ|naÑ, bahuÒca apuÒÒaÑ
pasavatÊti.
______________________________________________________________
1. VeÄukaÓÉakÊ (AÑ 2. 295 piÔÔhe; AÑ 1. 483 piÔÔhepi ÈgataÑ.)
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DvÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato paÓÉito viyatto sappuriso
akkhataÑ anupahataÑ attÈnaÑ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca
viÒÒ|naÑ, bahuÒca puÒÒaÑ pasavati. Katamehi dvÊhi? Anuvicca
pariyogÈhetvÈ appasÈdanÊye ÔhÈne appasÈdaÑ upadaÑseti, anuvicca
pariyogÈhetvÈ pasÈdanÊye ÔhÈne pasÈdaÑ upadaÑseti. Imehi kho bhikkhave
dvÊhi dhammehi samannÈgato paÓÉito viyatto sappuriso akkhataÑ
anupahataÑ attÈnaÑ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca viÒÒ|naÑ,
bahuÒca puÒÒaÑ pasavatÊti. (6)
137. DvÊsu bhikkhave micchÈpaÔipajjamÈno bÈlo abyatto asappuriso
khataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca hoti sÈnuvajjo ca viÒÒ|naÑ,
bahuÒca apuÒÒaÑ pasavati. Katamesu dvÊsu? MÈtari ca pitari ca. Imesu kho
bhikkhave dvÊsu micchÈpaÔipajjamÈno bÈlo abyatto asappuriso khataÑ
upahataÑ attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca hoti sÈnuvajjo ca viÒÒ|naÑ,
bahuÒca apuÒÒaÑ pasavatÊti.
DvÊsu bhikkhave sammÈpaÔipajjamÈno paÓÉito viyatto sappuriso
akkhataÑ anupahataÑ attÈnaÑ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca
viÒÒ|naÑ, bahuÒca puÒÒaÑ pasavati. Katamesu dvÊsu? MÈtari ca pitari ca.
Imesu kho bhikkhave dvÊsu sammÈpaÔipajjamÈno paÓÉito viyatto sappuriso
akkhataÑ anupahataÑ attÈnaÑ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca
viÒÒ|naÑ, bahuÒca puÒÒaÑ pasavatÊti. (7)
138. DvÊsu bhikkhave micchÈpaÔipajjamÈno bÈlo abyatto asappuriso
khataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca hoti sÈnuvajjo ca viÒÒ|naÑ,
bahuÒca apuÒÒaÑ pasavati. Katamesu dvÊsu? TathÈgate ca TathÈgatasÈvake
ca. Imesu kho bhikkhave micchÈpaÔipajjamÈno bÈlo abyatto asappuriso
khataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca hoti sÈnuvajjo ca viÒÒ|naÑ,
bahuÒca apuÒÒaÑ pasavatÊti.
DvÊsu bhikkhave sammÈpaÔipajjamÈno paÓÉito viyatto sappuriso
akkhataÑ anupahataÑ attÈnaÑ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca
viÒÒ|naÑ, bahuÒca puÒÒaÑ pasavati. Katamesu dvÊsu? TathÈgate ca
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TathÈgatasÈvake ca. Imesu kho bhikkhave dvÊsu sammÈpaÔipajjamÈno
paÓÉito viyatto sappuriso akkhataÑ anupahataÑ attÈnaÑ pariharati, anavajjo
ca hoti ananuvajjo ca viÒÒ|naÑ, bahuÒca puÒÒaÑ pasavatÊti. (8)
139. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? SacittavodÈnaÒca na ca
kiÒci loke upÈdiyati. Ime kho bhikkhave dve dhammÈti. (9)
140. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? Kodho ca upanÈho ca.
Ime kho bhikkhave dve dhammÈti. (10)
141. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? Kodhavinayo ca
upanÈhavinayo ca. Ime kho bhikkhave dve dhammÈti. (11)
ŒyÈcanavaggo dutiyo.
_____
(13) 3. DÈnavagga
142. DvemÈni bhikkhave dÈnÈni. KatamÈni dve? ŒmisadÈnaÒca
dhammadÈnaÒca. ImÈni kho bhikkhave dve dÈnÈni. EtadaggaÑ bhikkhave
imesaÑ dvinnaÑ dÈnÈnaÑ, yadidaÑ dhammadÈnanti. (1)
143. Dveme bhikkhave yÈgÈ. Katame dve? ŒmisayÈgo ca dhammayÈgo
ca. Ime kho bhikkhave dve yÈgÈ. EtadaggaÑ bhikkhave imesaÑ dvinnaÑ
yÈgÈnaÑ, yadidaÑ dhammayÈgoti. (2)
144. Dveme bhikkhave cÈgÈ. Katame dve? ŒmisacÈgo ca dhammacÈgo
ca. Ime kho bhikkhave dve cÈgÈ. EtadaggaÑ bhikkhave imesaÑ dvinnaÑ
cÈgÈnaÑ, yadidaÑ dhammacÈgoti. (3)
145. Dveme bhikkhave pariccÈgÈ. Katame dve? ŒmisapariccÈgo ca
dhammapariccÈgo ca. Ime kho bhikkhave dve pariccÈgÈ. EtadaggaÑ
bhikkhave imesaÑ dvinnaÑ pariccÈgÈnaÑ, yadidaÑ dhammapariccÈgoti. (4)

(14) 4. SanthÈravagga
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146. Dveme bhikkhave bhogÈ. Katame dve? Œmisabhogo ca
dhammabhogo ca. Ime kho bhikkhave dve bhogÈ. EtadaggaÑ bhikkhave
imesaÑ dvinnaÑ bhogÈnaÑ, yadidaÑ dhammabhogoti. (5)
147. Dveme bhikkhave sambhogÈ. Katame dve? Œmisasambhogo ca
dhammasambhogo ca. Ime kho bhikkhave dve sambhogÈ. EtadaggaÑ
bhikkhave imedaÑ dvinnaÑ sambhogÈnaÑ, yadidaÑ dhammasambhogoti.
(6)
148. Dveme bhikkhave saÑvibhÈgÈ. Katame dve? ŒmisasaÑvibhÈgo ca
dhammasaÑvibhÈgo ca. Ime kho bhikkhave dve saÑvibhÈgÈ. EtadaggaÑ
bhikkhave imesaÑ dvinnaÑ saÑvibhÈgÈnaÑ, yadidaÑ
dhammasaÑvibhÈgoti. (7)
149. Dveme bhikkhave sa~gahÈ. Katame dve? Œmisasa~gaho ca
dhammasa~gaho ca. Ime kho bhikkhave dve sa~gahÈ. EtadaggaÑ bhikkhave
imesaÑ dvinnaÑ sa~gahÈnaÑ, yadidaÑ dhammasa~gahoti. (8)
150. Dveme bhikkhave anuggahÈ. Katame dve? ŒmisÈnuggaho ca
dhammÈnuggaho ca. Ime kho bhikkhave dve anuggahÈ. EtadaggaÑ
bhikkhave imesaÑ dvinnaÑ anuggahÈnaÑ, yadidaÑ dhammÈnuggahoti. (9)
151. DvemÈ bhikkhave anukampÈ. KatamÈ dve? ŒmisÈnukampÈ ca
dhammÈnukampÈ ca. ImÈ kho bhikkhave dve anukampÈ. EtadaggaÑ
bhikkhave imÈsaÑ dvinnaÑ anukampÈnaÑ, yadidaÑ dhammÈnukampÈti.
(10)
DÈnavaggo tatiyo.
_____
(14) 4. SanthÈravagga
152. Dveme bhikkhave santhÈrÈ1. Katame dve? ŒmisasanthÈro ca
dhammasanthÈro ca. Ime kho bhikkhave dve santhÈrÈ. EtadaggaÑ
bhikkhave imesaÑ dvinnaÑ santhÈrÈnaÑ, yadidaÑ dhammasanthÈroti. (1)
______________________________________________________________
1. SandhÈrÈ (Ka)
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153. Dveme bhikkhave paÔisanthÈrÈ1. Katame dve? ŒmisapaÔisanthÈro
ca dhammapaÔisanthÈro ca. Ime kho bhikkhave dve paÔisanthÈrÈ. EtadaggaÑ
bhikkhave imesaÑ dvinnaÑ paÔisanthÈrÈnaÑ, yadidaÑ
dhammapaÔisanthÈroti. (2)
154. DvemÈ bhikkhave esanÈ. KatamÈ dve? ŒmisesanÈ ca dhammesanÈ
ca. ImÈ kho bhikkhave dve esanÈ. EtadaggaÑ bhikkhave imÈsaÑ dvinnaÑ
esanÈnaÑ, yadidaÑ dhammesanÈti. (3)
155. DvemÈ bhikkhave pariyesanÈ. KatamÈ dve? ŒmisapariyesanÈ ca
dhammapariyesanÈ ca. ImÈ kho bhikkhave dve pariyesanÈ. EtadaggaÑ
bhikkhave imÈsaÑ dvinnaÑ pariyesanÈnaÑ, yadidaÑ dhammapariyesanÈti.
(4)
156. DvemÈ bhikkhave pariyeÔÔhiyo. KatamÈ dve? ŒmisapariyeÔÔhi ca
dhammapariyeÔÔhi ca. ImÈ kho bhikkhave dve pariyeÔÔhiyo. EtadaggaÑ
bhikkhave imÈsaÑ dvinnaÑ pariyeÔÔhÊnaÑ, yadidaÑ dhammapariyeÔÔhÊti. (5)
157. DvemÈ bhikkhave p|jÈ. KatamÈ dve? Œmisap|jÈ ca dhammap|jÈ
ca. ImÈ kho bhikkhave dve p|jÈ. EtadaggaÑ bhikkhave imÈsaÑ dvinnaÑ
p|jÈnaÑ, yadidaÑ dhammap|jÈti. (6)
158. DvemÈni bhikkhave ÈtitheyyÈni. KatamÈni dve? ŒmisÈtitheyyaÒca
dhammÈtitheyyaÒca. ImÈni kho bhikkhave dve ÈtitheyyÈni. EtadaggaÑ
bhikkhave imesaÑ dvinnaÑ ÈtitheyyÈnaÑ, yadidaÑ dhammÈtitheyyanti. (7)
159. DvemÈ bhikkhave iddhiyo. KatamÈ dve? Œmisiddhi ca
dhammiddhi ca. ImÈ kho bhikkhave dve iddhiyo. EtadaggaÑ bhikkhave
imÈsaÑ dvinnaÑ iddhÊnaÑ, yadidaÑ dhammiddhÊti. (8)
160. DvemÈ bhikkhave vuddhiyo. KatamÈ dve? Œmisavuddhi ca
dhammavuddhi ca. ImÈ kho bhikkhave dve vuddhiyo. EtadaggaÑ bhikkhave
imÈsaÑ dvinnaÑ vuddhÊnaÑ, yadidaÑ dhammavuddhÊti. (9)
______________________________________________________________
1. PaÔisandhÈrÈ (Ka)

(15) 5. SamÈpattivagga

93

161. DvemÈni bhikkhave ratanÈni. KatamÈni dve? ŒmisaratanaÒca
dhammaratanaÒca. ImÈni kho bhikkhave dve ratanÈni. EtadaggaÑ
bhikkhave imesaÑ dvinnaÑ ratanÈnaÑ, yadidaÑ dhammaratananti. (10)
162. Dveme bhikkhave sannicayÈ. Katame dve? Œmisasannicayo ca
dhammasannicayo ca. Ime kho bhikkhave dve sannicayÈ. EtadaggaÑ
bhikkhave imesaÑ dvinnaÑ sannicayÈnaÑ, yadidaÑ dhammasannicayoti.
(11)
163. DvemÈni bhikkhave vepullÈni. KatamÈni dve? ŒmisavepullaÒca
dhammavepullaÒca. ImÈni kho bhikkhave dve vepullÈni. EtadaggaÑ
bhikkhave imesaÑ dvinnaÑ vepullÈnaÑ, yadidaÑ dhammavepullanti. (12)
SanthÈravaggo catuttho.
_____
(15) 5. SamÈpattivagga
164. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? SamÈpattikusalatÈ ca
samÈpattivuÔÔhÈnakusalatÈ ca. Ime kho bhikkhave dve dhammÈti. (1)
165. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? AjjavaÒca maddavaÒca.
Ime kho bhikkhave dve dhammÈ. (2)
166. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? Khanti ca soraccaÒca.
Ime kho bhikkhave dve dhammÈ. (3)
167. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? SÈkhalyaÒca paÔisanthÈro
ca. Ime kho bhikkhave dve dhammÈ. (4)
168. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? AvihiÑsÈ ca soceyyaÒca.
Ime kho bhikkhave dve dhammÈ. (5)
169. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? Indriyesu aguttadvÈratÈ
ca, bhojane amattaÒÒutÈ ca. Ime kho bhikkhave dve dhammÈ. (6)
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170. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? Indriyesu guttadvÈratÈ
ca, bhojane mattaÒÒutÈ ca. Ime kho bhikkhave dve dhammÈ. (7)
171. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? PaÔisa~khÈnabalaÒca
bhÈvanÈbalaÒca. Ime kho bhikkhave dve dhammÈ. (8)
172. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? SatibalaÒca
samÈdhibalaÒca. Ime kho bhikkhave dve dhammÈ. (9)
173. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? Samatho ca vipassanÈ ca.
Ime kho bhikkhave dve dhammÈ. (10)
174. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? SÊlavipatti ca diÔÔhivipatti
ca. Ime kho bhikkhave dve dhammÈ. (11)
175. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? SÊlasampadÈ ca
diÔÔhisampadÈ ca. Ime kho bhikkhave dve dhammÈ. (12)
176. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? SÊlavisuddhi ca
diÔÔhivisuddhi ca. Ime kho bhikkhave dve dhammÈ. (13)
177. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? DiÔÔhivisuddhi ca,
yathÈdiÔÔhissa ca padhÈnaÑ. Ime kho bhikkhave dve dhammÈ. (14)
178. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? AsantuÔÔhitÈ ca kusalesu
dhammesu, appaÔivÈnitÈ ca padhÈnasmiÑ. Ime kho bhikkhave dve dhammÈ.
(15)
179. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? MuÔÔhassaccaÒca
asampajaÒÒaÒca. Ime kho bhikkhave dve dhammÈ. (16)
180. Dveme bhikkhave dhammÈ, katame dve? Sati ca sampajaÒÒaÒca.
Ime kho bhikkhave dve dhammÈti. (17)
SamÈpattivaggo paÒcamo.

Tatiyo paÓÓÈsako samatto.

1. KodhapeyyÈla
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1. KodhapeyyÈla
181. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? Kodho ca upanÈho ca.
Makkho ca paÄÈso1 ca. IssÈ ca macchariyaÒca. MÈyÈ ca sÈÔheyyaÒca.
AhirikaÒca anottappaÒca. Ime kho bhikkhave dve dhammÈ. (1-5)
182. Dveme bhikkhave dhammÈ. Katame dve? Akkodho ca anupanÈho
ca. Amakkho ca apaÄÈso ca. AnissÈ ca amacchariyaÒca. AmÈyÈ ca
asÈÔheyyaÒca. HirÊ ca ottappaÒca. Ime kho bhikkhave dve dhammÈ. (6-10)
183. DvÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato dukkhaÑ viharati.
Katamehi dvÊhi? Kodhena ca upanÈhena ca. Makkhena ca paÄÈsena ca.
IssÈya ca macchariyena ca. MÈyÈya ca sÈÔheyyena ca. Ahirikena ca
anottappena ca. Imehi kho bhikkhave dvÊhi dhammehi samannÈgato
dukkhaÑ viharati. (11-15)
184. DvÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato sukhaÑ viharati.
Katamehi dvÊhi? Akkodhena ca anupanÈhena ca. Amakkhena ca apaÄÈsena
ca. AnissÈya ca amacchariyena ca. AmÈyÈya ca asÈÔheyyena ca. HiriyÈ ca
ottappena ca. Imehi kho bhikkhave dvÊhi dhammehi samannÈgato sukhaÑ
viharati. (16-20)
185. Dveme bhikkhave dhammÈ sekhassa bhikkhuno parihÈnÈya
saÑvattanti. Katame dve? Kodho ca upanÈho ca. Makkho ca paÄÈso ca. IssÈ
ca macchariyaÒca. MÈyÈ ca sÈÔheyyaÒca. AhirikaÒca anottappaÒca. Ime kho
bhikkhave dve dhammÈ sekhassa bhikkhuno parihÈnÈya saÑvattanti. (21-25)
186. Dveme bhikkhave dhammÈ sekhassa bhikkhuno aparihÈnÈya
saÑvattanti. Katame dve? Akkodho ca anupanÈho ca. Amakkho ca apaÄÈso
ca. AnissÈ ca amacchariyaÒca. AmÈyÈ ca asÈÔheyyaÒca. HirÊ ca ottappaÒca.
Ime kho bhikkhave dve dhammÈ sekhassa bhikkhuno aparihÈnÈya
saÑvattanti. (26-30)
187. DvÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto,
evaÑ niraye. Katamehi dvÊhi? Kodhena ca upanÈhena ca. Makkhena ca
paÄÈsena ca. IssÈya ca macchariyena ca. MÈyÈya ca sÈÔheyyena ca.
Ahirikena ca anottappena ca. Imehi kho bhikkhave dvÊhi dhammehi
samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto, evaÑ niraye. (31-35)
______________________________________________________________
1. PalÈso (Ka)
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188. DvÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto,
evaÑ sagge. Katamehi dvÊhi? Akkodhena ca anupanÈhena ca. Amakkhena
ca apaÄÈsena ca. AnissÈya ca amacchariyena ca. AmÈyÈya ca asÈÔheyyena
ca. HiriyÈ ca ottappena ca. Imehi kho bhikkhave dvÊhi dhammehi
samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto, evaÑ sagge. (36-40)
189. DvÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato idhekacco kÈyassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. Katamehi
dvÊhi? Kodhena ca upanÈhena ca. Makkhena ca paÄÈsena ca. IssÈya ca
macchariyena ca. MÈyÈya ca sÈÔheyyena ca. Ahirikena ca anottappena ca.
Imehi kho bhikkhave dvÊhi dhammehi samannÈgato idhekacco kÈyassa
bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. (4145)
190. DvÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato idhekacco kÈyassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. Katamehi dvÊhi?
Akkodhena ca anupanÈhena ca. Amakkhena ca apaÄÈsena ca. AnissÈya ca
amacchariyena ca. AmÈyÈya ca asÈÔheyyena ca. HiriyÈ ca ottappena ca.
Imehi kho bhikkhave dvÊhi dhammehi samannÈgato idhekacco kÈyassa
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. (46-50)
KodhapeyyÈlaÑ niÔÔhitaÑ.
_____
2. AkusalapeyyÈla
191-200. Dveme bhikkhave dhammÈ akusalÈ. Dveme bhikkhave
dhammÈ kusalÈ. Dveme bhikkhave dhammÈ sÈvajjÈ. Dveme bhikkhave
dhammÈ anavajjÈ. Dveme bhikkhave dhammÈ dukkhudrayÈ. Dveme
bhikkhave dhammÈ sukhudrayÈ. Dveme bhikkhave dhammÈ dukkhavipÈkÈ.
Dveme bhikkhave dhammÈ sukhavipÈkÈ. Dveme bhikkhave dhammÈ
sabyÈbajjhÈ. Dveme bhikkhave dhammÈ abyÈbajjhÈ. Katame dve? Akkodho
ca anupanÈho ca. Amakkho ca apaÄÈso ca. AnissÈ ca amacchariyaÒca.
AmÈyÈ ca asÈÔheyyaÒca. HirÊ ca ottappaÒca. Ime kho bhikkhave dve
dhammÈ abyÈbajjhÈti. (1-50)
AkusalapeyyÈlaÑ niÔÔhitaÑ.

3. VinayapeyyÈla
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201. Dveme bhikkhave atthavase paÔicca TathÈgatena sÈvakÈnaÑ
sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ. Katame dve? SaÑghasuÔÔhutÈya, saÑghaphÈsutÈya.
Dumma~k|naÑ puggalÈnaÑ niggahÈya, pesalÈnaÑ bhikkh|naÑ
phÈsuvihÈrÈya. DiÔÔhadhammikÈnaÑ ÈsavÈnaÑ saÑvarÈya, samparÈyikÈnaÑ
ÈsavÈnaÑ paÔighÈtÈya. DiÔÔhadhammikÈnaÑ verÈnaÑ saÑvarÈya,
samparÈyikÈnaÑ verÈnaÑ paÔighÈtÈya. DiÔÔhadhammikÈnaÑ vajjÈnaÑ
saÑvarÈya, samparÈyikÈnaÑ vajjÈnaÑ paÔighÈtÈya. DiÔÔhadhammikÈnaÑ
bhayÈnaÑ saÑvarÈya, samparÈyikÈnaÑ bhayÈnaÑ paÔighÈtÈya.
DiÔÔhadhammikÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ saÑvarÈya, samparÈyikÈnaÑ
akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ paÔighÈtÈya. GihÊnaÑ anukampÈya, pÈpicchÈnaÑ
bhikkh|naÑ pakkhupacchedÈya. AppasannÈnaÑ pasÈdÈya, pasannÈnaÑ
bhiyyobhÈvÈya. SaddhammaÔÔhitiyÈ, vinayÈnuggahÈya. Ime kho bhikkhave
dve atthavase paÔicca TathÈgatena sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattanti. (110)
202-230. Dveme bhikkhave atthavase paÔicca TathÈgatena sÈvakÈnaÑ
pÈtimokkhaÑ paÒÒattaÑ -pa- pÈtimokkhuddeso paÒÒatto.
PÈtimokkhaÔÔhapanaÑ paÒÒattaÑ. PavÈraÓÈ paÒÒattÈ. PavÈraÓaÔÔhapanaÑ
paÒÒattaÑ. TajjanÊyakammaÑ paÒÒattaÑ. NiyassakammaÑ paÒÒattaÑ.
PabbÈjanÊyakammaÑ paÒÒattaÑ. PaÔisÈraÓÊyakammaÑ paÒÒattaÑ.
UkkhepanÊyakammaÑ paÒÒattaÑ. ParivÈsadÈnaÑ paÒÒattaÑ. M|lÈya
paÔikassanaÑ paÒÒattaÑ. MÈnattadÈnaÑ paÒÒattaÑ. AbbhÈnaÑ paÒÒattaÑ.
OsÈraÓÊyaÑ paÒÒattaÑ. NissÈraÓÊyaÑ paÒÒattaÑ. UpasampadÈ paÒÒattÈ.
©attikammaÑ paÒÒattaÑ. ©attidutiyakammaÑ paÒÒattaÑ.
©atticatutthakammaÑ paÒÒattaÑ. ApaÒÒatte paÒÒattaÑ. PaÒÒatte
anupaÒÒattaÑ. SammukhÈvinayo paÒÒatto. Sativinayo paÒÒatto.
Am|Ähavinayo paÒÒatto. PaÔiÒÒÈtakaraÓaÑ paÒÒattaÑ. YebhuyyasikÈ
paÒÒattÈ. TassapÈpiyasikÈ paÒÒattÈ. TiÓavatthÈrako paÒÒatto. Katame dve?
SaÑghasuÔÔhutÈya, saÑghaphÈsutÈya. Dumma~k|naÑ puggalÈnaÑ
niggahÈya, pesalÈnaÑ bhikkh|naÑ phÈsuvihÈrÈya. DiÔÔhadhammikÈnaÑ
ÈsavÈnaÑ saÑvarÈya, samparÈyikÈnaÑ ÈsavÈnaÑ paÔighÈtÈya.
DiÔÔhadhammikÈnaÑ verÈnaÑ saÑvarÈya, samparÈyikÈnaÑ verÈnaÑ
paÔighÈtÈya. DiÔÔhadhammikÈnaÑ vajjÈnaÑ saÑvarÈya, samparÈyikÈnaÑ
vajjÈnaÑ paÔighÈtÈya. DiÔÔhadhammikÈnaÑ bhayÈnaÑ saÑvarÈya,
samparÈyikÈnaÑ bhayÈnaÑ paÔighÈtÈya. DiÔÔhadhammikÈnaÑ akusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ saÑvarÈya, samparÈyikÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ
paÔighÈtÈya. GihÊnaÑ anukampÈya, pÈpicchÈnaÑ bhikkh|naÑ
pakkhupacchedÈya.
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AppasannÈnaÑ pasÈdÈya, pasannÈnaÑ bhiyyobhÈvÈya. SaddhammaÔÔhitiyÈ
vinayÈnuggahÈya. Ime kho bhikkhave dve atthavase paÔicca TathÈgatena
sÈvakÈnaÑ tiÓavatthÈrako paÒÒattoti. (11-300)
VinapeyyÈlaÑ niÔÔhitaÑ.
_____
4. RÈgapeyyÈla
231. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya dve dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame
dve? Samatho ca vipassanÈ ca. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya ime dve
dhammÈ bhÈvetabbÈti. (1)
RÈgassa bhikkhave pariÒÒÈya. ParikkhayÈya. PahÈnÈya. KhayÈya.
VayÈya. VirÈgÈya. NirodhÈya. CÈgÈya. PaÔinissaggÈya dve dhammÈ
bhÈvetabbÈ -pa-. (1-10)
232-246. Dosassa -pa-. Mohassa. Kodhassa. UpanÈhÈssa. Makkhassa.
PaÄÈsassa. IssÈya. Macchariyassa. MÈyÈya. SÈÔheyyassa. Thambhassa.
SÈrambhassa. MÈnassa. AtimÈnassa. Madassa. PamÈdassa. AbhiÒÒÈya.
PariÒÒÈya. ParikkhayÈya. PahÈnÈya. KhayÈya. VayÈya. VirÈgÈya.
NirodhÈya. CÈgÈya. PaÔinissaggÈya dve dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame dve,
samatho ca vipassanÈ ca. PamÈdassa bhikkhave paÔinissaggÈya ime dve
dhammÈ bhÈvetabbÈti. (11-170)
(Idamavoca BhagavÈ, attamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ
abhinandunti.)1
RÈgapeyyÈlaÑ niÔÔhitaÑ.

DukanipÈtapÈÄi niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. ( ) Etthantare pÈÔho SÊ-SyÈ-KaÑ-I-potthakesu natthi.

A~guttaranikÈya

TikanipÈtapÈÄi
_____
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.

1. PaÔhamapaÓÓÈsaka
1. BÈlavagga
1. Bhayasutta
1. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi
“bhikkhavo”ti. “Bhadante1”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 bhikkhave naÄÈgÈrÈ vÈ tiÓÈgÈrÈ vÈ2 aggi
mutto3 k|ÔÈgÈrÈnipi Éahati ullittÈvalittÈni nivÈtÈni phusitaggaÄÈni
pihitavÈtapÈnÈni. EvamevaÑ kho bhikkhave yÈni kÈnici bhÈyÈni 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.
______________________________________________________________
1. Bhaddante (Ka)
3. Aggimukko (SÊ), aggi mukko (SyÈ, KaÑ, I)

2. NaÄÈgÈraÑ vÈ tiÓÈgÈraÑ vÈ (SÊ)
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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 evaÑ sikkhitabbaÑ “yehi tÊhi dhammehi
samannÈgato bÈlo veditabbo, te tayo dhamme abhinivajjetvÈ, yehi tÊhi
dhammehi samannÈgato paÓÉito veditabbo, te tayo dhamme samÈdÈya
vattissÈmÈ”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti. . PaÔhamaÑ.
2. LakkhaÓasutta
2. KammalakkhaÓo bhikkhave bÈlo, kammalakkhaÓo paÓÉito,
apadÈnasobhanÊ1 paÒÒÈti2. TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato bÈlo
veditabbo. Katamehi tÊhi? KÈyaduccaritena vacÊduccaritena
manoduccaritena. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato bÈlo
veditabbo.
TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato paÓÉito veditabbo. Katamehi
tÊhi? KÈyasucaritena vacÊsucaritena manosucaritena. Imehi kho bhikkhave
tÊhi dhammehi samannÈgato paÓÉito veditabbo.
TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “yehi tÊhi dhammehi
samannÈgato bÈlo veditabbo, te tayo dhamme abhinivajjetvÈ, yehi tÊhi
dhammehi samannÈgato paÓÉito veditabbo, te tayo dhamme samÈdÈya
vattissÈmÈ”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti. . DutiyaÑ.
3. CintÊsutta
3. TÊÓimÈni bhikkhave bÈlassa bÈlalakkhaÓÈni bÈlanimittÈni
bÈlÈpadÈnÈni. KatamÈni tÊÓi? Idha bhikkhave bÈlo duccintitacintÊ ca hoti
dubbhÈsitabhÈsÊ ca dukkaÔakammakÈrÊ ca. No cedaÑ3 bhikkhave bÈlo
duccintitacintÊ ca abhavissa dubbhÈsitabhÈsÊ ca dukkaÔakammakÈrÊ ca, kena
naÑ paÓÉitÈ jÈneyyuÑ4 “bÈlo ayaÑ bhavaÑ asappuriso”ti.
______________________________________________________________
1. ApadÈne sobhati (SyÈ, KaÑ, I) 2. PaÒÒatti (?) 3. No cetaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)
4. Tena naÑ paÓÉitÈ na jÈneyyuÑ (Ka), na naÑ paÓÉitÈ jÈneyyuÑ (?)
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YasmÈ ca kho bhikkhave bÈlo duccintitacintÊ ca hoti dubbhÈsitabhÈsÊ ca
dukkaÔakammakÈrÊ ca, tasmÈ naÑ paÓÉitÈ jÈnanti “bÈlo ayaÑ bhavaÑ
asappuriso”ti. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi bÈlassa bÈlalakkhaÓÈni bÈlanimittÈni
bÈlÈpadÈnÈni.
TÊÓimÈni bhikkhave paÓÉitassa paÓÉitalakkhaÓÈni paÓÉitanimittÈni
paÓÉitÈpadÈnÈni. KatamÈni tÊÓi? Idha bhikkhave paÓÉito sucintitacintÊ ca
hoti subhÈsitabhÈsÊ ca sukatakammakÈrÊ ca. No cedaÑ bhikkhave paÓÉito
sucintitacintÊ ca abhavissa subhÈsitabhÈsÊ ca sukatakammakÈrÊ ca, kena naÑ
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. ImÈni
kho bhikkhave tÊÓi paÓÉitassa paÓÉitalakkhaÓÈni paÓÉitanimittÈni
paÓÉitÈpadÈnÈni. TasmÈtiha -pa-. . TatiyaÑ.
4. Accaya sutta
4. TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato bÈlo veditabbo. Katamehi
tÊhi? AccayaÑ accayato na passati, accayaÑ accayato disvÈ yathÈdhammaÑ
nappaÔikaroti, parassa kho pana accayaÑ desentassa yathÈdhammaÑ
nappaÔiggaÓhÈti. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato bÈlo
veditabbo.
TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato paÓÉito veditabbo. Katamehi
tÊhi? AccayaÑ accayato passati, accayaÑ accayato disvÈ yathÈdhammaÑ
napaÔikaroti, parassa kho pana accayaÑ desentassa yathÈdhammaÑ
paÔiggaÓhÈti. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato paÓÉito
veditabbo. TasmÈtiha -pa-. . CatutthaÑ.
5. Ayonisosutta
5. TÊhi bhakkhave dhammehi samannÈgato bÈlo veditabbo. Katamehi
tÊhi? Ayoniso paÒhaÑ kattÈ hoti, ayoniso paÒhaÑ vissajjetÈ hoti, parassa
kho pana yoniso paÒhaÑ vissajjitaÑ
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parimaÓÉalehi padabyaÒjanehi siliÔÔhehi upagatehi nÈbbhanumoditÈ hoti.
Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato bÈlo veditabbo.
TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato paÓÉito veditabbo. Katamehi
tÊhi? Yoniso paÒhaÑ kattÈ hoti, yoniso paÒhaÑ vissajjetÈ hoti, parassa kho
pana yoniso paÒhaÑ vissajjitaÑ parimaÓÉalehi padabyaÒjanehi siliÔÔhehi
upagatehi abbhanumoditÈ hoti. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi
samannÈgato paÓÉito veditabbo. TasmÈtiha -pa-. . PaÒcamaÑ.
6. Akusalasutta
6. TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato bÈlo veditabbo. Katamehi
tÊhi? Akusalena kÈyakammena, akusalena vacÊkammena, akusalena
manokammena. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato bÈlo
veditabbo.
TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato paÓÉito veditabbo. Katamehi
tÊhi? Kusalena kÈyakammena, kusalena vacÊkammena, kusalena
manokammena. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato paÓÉito
veditabbo. TasmÈtiha -pa-. ChaÔÔhaÑ.
7. SÈvajjasutta
7. TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato bÈlo veditabbo. Katamehi
tÊhi? SÈvajjena kÈyakammena, sÈvajjena vacÊkammena, sÈvajjena
manokammena -pa- anavajjena kÈyakammena, anavajjena vacÊkammena,
anavajjena manokammena -pa-. . SattamaÑ.
8. SabyÈbajjhasutta
8. TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato bÈlo veditabbo. Katamehi
tÊhi? SabyÈbajjhena kÈyakammena, sabyÈbajjhena vacÊkammena,
sabyÈbajjhena manokammena -pa- abyÈbajjhena kÈyakammena, abyÈbajjena
vacÊ-
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kammena, abyÈbajjena manokammena. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi
samannÈgato paÓÉito veditabbo.
TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “yehi tÊhi dhammehi
samannÈgato bÈlo veditabbo, te tayo dhamme abhinivajjetvÈ, yehi tÊhi
dhammehi samannÈgato paÓÉito veditabbo, te tayo dhamme samÈdÈya
vattissÈmÈ”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti. . AÔÔhamaÑ.
9. Khatasutta
9. TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato bÈlo abyatto asappuriso
khataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca hoti sÈnuvajjo ca viÒÒ|naÑ,
bahuÒca apuÒÒaÑ pasavati. Katamehi tÊhi? KÈyaduccaritena vacÊduccaritena
manoduccaritena. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato bÈlo
abyatto asappuriso khataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca hoti
sÈnuvajjo ca viÒÒ|naÑ, bahuÒca apuÒÒaÑ pasavati.
TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato paÓÉito viyatto sappuriso
akkhataÑ anupahataÑ attÈnaÑ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca
viÒÒ|naÑ, bahuÒca puÒÒaÑ pasavati. Katamehi tÊhi? KÈyasucaritena
vacÊsucaritena manosucaritena. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi
samannÈgato paÓÉito viyatto appuriso akkhataÑ anupahataÑ attÈnaÑ
pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca viÒÒ|naÑ, bahuÒca puÒÒaÑ
pasavatÊti. . NavamaÑ.
10. Malasutta
10. TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato tayo male appahÈya
yathÈbhataÑ nikkhitto, evaÑ niraye. Katamehi tÊhi? DussÊlo ca hoti,
dussÊlyamalaÒcassa appahÊnaÑ hoti. IssukÊ ca hoti, issÈmalaÒcassa
appahÊnaÑ hoti. MaccharÊ ca hoti, maccheramalaÒcassa appahÊnaÑ hoti.
Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato ime tayo male appahÈya
yathÈbhataÑ nikkhitto, evaÑ niraye.
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TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato tayo male pahÈya yathÈbhataÑ
nikkhitto, evaÑ sagge. Katamehi tÊhi? SÊlavÈ ca hoti, dussÊlyamalaÒcassa
pahÊnaÑ hoti. AnissukÊ ca hoti, issÈmalaÒcassa pahÊnaÑ hoti. AmaccharÊ ca
hoti, maccheramalaÒcassa pahÊnaÑ hoti. Imehi kho bhikkhave tÊhi
dhammehi samannÈgato ime tayo male pahÈya yathÈbhataÑ nikkhitto, evaÑ
saggeti. . DasamaÑ.
BÈlavaggo paÔhamo.
TassuddÈnaÑ
BhayaÑ LakkhaÓacintÊ ca, AccayaÒca Ayoniso.
AkusalaÒca SÈvajjaÑ, SabyÈbajjhakhataÑ Malanti.
_____
2. RathakÈravagga
1. ©Ètasutta
11. TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato ÒÈto bhikkhu
bahujana-ahitÈya paÔipanno hoti bahujanadukkhÈya bahuno janassa
anatthÈya ahitÈya dukkhÈya devamanussÈnaÑ. Katamehi tÊhi? Ananulomike
kÈyakamme samÈdapeti, ananulomike vacÊkamme samÈdapeti,
ananulomikesu dhammesu samÈdapeti. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi
samannÈgato ÒÈto bhikkhu bahujana-ahitÈya paÔipanno hoti
bahujanadukkhÈya bahuno janassa anatthÈya ahitÈya dukkhÈya
devamanussÈnaÑ.
TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato ÒÈto bhikkhu bahujanahitÈya
paÔipanno hoti bahujanasukhÈya bahuno janassa atthÈya hitÈya sukhÈya
devamanussÈnaÑ. Katamehi tÊhi? Anulomike kÈyakamme samÈdapeti,
anulomike vacÊkamme samÈdapeti, anulomikesu dhammesu samÈdapeti.
Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato ÒÈto bhikkhu
bahujanahitÈya paÔipanno hoti bahujanasukhÈya bahuno janassa atthÈya
hitÈya sukhÈya devamanussÈnanti. . PaÔhamaÑ.
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2. SÈraÓÊyasutta
12. TÊÓimÈni bhikkhave raÒÒo khattiyassa muddhÈvasittassa yÈvajÊvaÑ
sÈraÓÊyÈni1 bhavanti. KatamÈni tÊÓi? YasmiÑ bhikkhave padese rÈjÈ
khattiyo muddhÈvasitto jÈto hoti, idaÑ bhikkhave paÔhamaÑ raÒÒo
khattiyassa muddhÈvasittassa yÈvajÊvaÑ sÈraÓÊyaÑ hoti.
Puna caparaÑ bhikkhave yasmiÑ padese rÈjÈ khattiyo muddhÈvasitto
hoti, idaÑ bhikkhave dutiyaÑ raÒÒo khattiyassa muddhÈvasittassa
yÈvajÊvaÑ sÈraÓÊyaÑ hoti.
Puna caparaÑ bhikkhave yasmiÑ padese rÈjÈ khattiyo muddhÈvasitto
sa~gÈmaÑ abhivijinitvÈ vijitasa~gÈmo tameva sa~gÈmasÊsaÑ ajjhÈvasati,
idaÑ bhikkhave tatiyaÑ raÒÒo khattiyassa muddhavasittassa yÈvajÊvaÑ
sÈraÓÊyaÑ hoti. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi raÒÒo khattiyassa
muddhÈvasittassa yÈvajÊvaÑ sÈraÓÊyÈni bhavanti.
EvamevaÑ kho bhikkhave tÊÓimÈni bhikkhussa yÈvajÊvaÑ sÈraÓÊyÈni
bhavanti. KatamÈni tÊÓi? YasmiÑ bhikkhave padese bhikkhu kesamassuÑ
ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito hoti,
idaÑ bhikkhave paÔhamaÑ bhikkhussa yÈvajÊvaÑ sÈraÓÊyaÑ hoti.
Puna caparaÑ bhikkhave yasmiÑ padese bhikkhu “idaÑ dukkhan”ti
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhasamudayo”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti,
“ayaÑ dukkhanirodho”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, idaÑ bhikkhave dutiyaÑ bhikkhussa
yÈvajÊvaÑ sÈraÓÊyaÑ hoti.
Puna caparaÑ bhikkhave yasmiÑ padese bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ
anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ
sacchikatvÈ upasampajja viharati, idaÑ bhikkhave tatiyaÑ bhikkhussa
yÈvajÊvaÑ sÈraÓÊyaÑ hoti. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi bhikkhussa yÈvajÊvaÑ
sÈraÓÊyÈni bhavantÊti. . DutiyaÑ.
______________________________________________________________
1. SaraÓÊyÈni (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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13. Tayome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame

tayo? NirÈso ÈsaÑso vigatÈso. Katamo ca bhikkhave puggalo nirÈso? Idha
bhikkhave ekacco puggalo nÊce kule paccÈjÈto hoti caÓÉÈlakule vÈ
venakule1 vÈ nesÈdakule vÈ rathakÈrakule vÈ pukkusakule vÈ dalidde
appannapÈnabhojane kasiravuttike, yattha kasirena ghÈsacchÈdo labbhati. So
ca hoti dubbaÓÓo duddasiko okoÔimako bavhÈbÈdho2 kÈÓo vÈ kuÓÊ vÈ
khaÒjo vÈ pakkhahato vÈ, na lÈbhÊ annassa pÈnassa vatthassa yÈnassa
mÈlÈgandhavilepanassa seyyÈvasathapadÊpeyyassa. So suÓÈti “itthannÈmo
kira khattiyo khattiyehi khattiyÈbhisekena abhisitto”ti. Tassa na evaÑ hoti
“kudÈssu nÈma mampi khattiyÈ khattiyÈbhisekena abhisiÒcissantÊ”ti. AyaÑ
vuccati bhikkhave puggalo nirÈso.
Katamo ca bhikkhave puggalo ÈsaÑso? Idha bhikkhave raÒÒo
khattiyassa muddhÈvasittassa jeÔÔho putto hoti Èbhiseko anabhisitto
acalappatto3. So suÓÈti “itthannÈmo kira khattiyo khattiyehi
khattiyÈbhisekena abhisitto”ti. Tassa evaÑ hoti “kudÈssu nÈma mampi
khattiyÈ khattiyÈbhisekena abhisiÒcissantÊ”ti. AyaÑ vuccati bhikkhave
puggalo ÈsaÑso.
Katamo ca bhikkhave puggalo vigatÈso? Idha bhikkhave rÈjÈ hoti
khattiyo muddhÈvasitto. So suÓÈti “itthannÈmo kira khattiyo khattiyehi
khattiyÈbhisekena abhisitto”ti. Tassa na evaÑ hoti “kudÈssu nÈma mampi
khattiyÈ khattiyÈbhisekena abhisiÒcissantÊ”ti. TaÑ kissa hetu? YÈ hissa
bhikkhave pubbe anabhisittassa abhisekÈsÈ, sÈ4 paÔippassaddhÈ. AyaÑ
vuccati bhikkhave puggalo vigatÈso. Ime kho bhikkhave tayo puggalÈ santo
saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
______________________________________________________________
1. VeÓakule (SyÈ, KaÑ, I)

2. BahvÈbÈdho (SyÈ, KaÑ, I, Ka)

3. Macalappatto (SÊ, I)

4. SÈssa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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EvamevaÑ kho bhikkhave tayo puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ bhikkh|su.
Katame tayo? NirÈso ÈsaÑso vigatÈso. Katamo ca bhikkhave puggalo
nirÈso? Idha bhikkhave ekacco puggalo dussÊlo hoti pÈpadhammo asuci
sa~kassarasamÈcÈro paÔicchannakammanto assamaÓo samaÓapaÔiÒÒo
abrahmacÈrÊ brahmacÈripaÔiÒÒo antop|ti avassuto kasambujÈto. So suÓÈti
“itthannÈmo kira bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharatÊ”ti. Tassa na evaÑ hoti “kudÈssu nÈma ahampi ÈsavÈnaÑ khayÈ
anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ
sacchikatvÈ upasampajja viharissÈmÊ”ti. AyaÑ vuccati bhikkhave puggalo
nirÈso.
Katamo ca bhikkhave puggalo ÈsaÑso? Idha bhikkhave bhikkhu sÊlavÈ
hoti kalyÈÓadhammo. So suÓÈti “itthannÈmo kira bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ
anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ
sacchikatvÈ upasampajja viharatÊ”ti. Tassa evaÑ hoti “kudÈssu nÈma ahampi
ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharissÈmÊ”ti. AyaÑ vuccati
bhikkhave puggalo ÈsaÑso.
Katamo ca bhikkhave puggalo vigatÈso? Idha bhikkhave bhikkhu
arahaÑ hoti khÊÓÈsavo. So suÓÈti “itthannÈmo kira bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ
anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ
sacchikatvÈ upasampajja viharatÊ”ti. Tassa na evaÑ hoti “kudÈssu nÈma
ahampi ÈsavÈnaÑ khayÈ -pa- sacchikatvÈ upasampajja viharissÈmÊ”ti. TaÑ
kissa hetu, yÈ hissa bhikkhave pubbe avimuttassa vimuttÈsÈ, sÈ
paÔippassaddhÈ. AyaÑ vuccati bhikkhave puggalo vigatÈso. Ime kho
bhikkhave tayo puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ bhikkh|s|ti. . TatiyaÑ.
4. Cakkavattisutta
14. Yopi so bhikkhave rÈjÈ cakkavattÊ dhammiko dhammarÈjÈ, sopi na
arÈjakaÑ cakkaÑ vattetÊti. EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu BhagavantaÑ
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etadavoca “ko pana bhante raÒÒo cakkavattissa dhammikassa dhammaraÒÒo
rÈjÈ”ti1. “Dhammo bhikkh|”ti BhagavÈ avoca, idha bhikkhu rÈjÈ cakkavattÊ
dhammiko dhammarÈjÈ dhammaÑyeva nissÈya dhammaÑ sakkaronto
dhammaÑ garuÑ karonto2 dhammaÑ apacÈyamÈno dhammaddhajo
dhammaketu dhammÈdhipateyyo dhammikaÑ rakkhÈvaraÓaguttiÑ
saÑvidahati antojanasmiÑ.
Puna caparaÑ bhikkhu rÈjÈ cakkavattÊ dhammiko dhammarÈjÈ
dhammaÑyeva nissÈya dhammaÑ sakkaronto dhammaÑ garuÑ karonto
dhammaÑ apacÈyamÈno dhammaddhajo dhammaketu dhammÈdhipateyyo
dhammikaÑ rakkhÈvaraÓaguttiÑ saÑvidahati khattiyesu, anuyantesu3,
balakÈyasmiÑ, brÈhmaÓagahapatikesu, negamajÈnapadesu,
samaÓabrÈhmaÓesu, migapakkhÊsu. Sa kho so bhikkhu rÈjÈ cakkavattÊ
dhammiko dhammarÈjÈ dhammaÑyeva nissÈya dhammaÑ sakkaronto
dhammaÑ garuÑ karonto dhammaÑ apacÈyamÈno dhammaddhajo
dhammaketu dhammÈdhipateyyo dhammikaÑ rakkhÈvaraÓaguttiÑ
saÑvidahitvÈ antojanasmiÑ, dhammikaÑ rakkhÈvaraÓaguttiÑ saÑvidahitvÈ
khattiyesu -pa- anuyantesu. BalakÈyasmiÑ. BrÈhmaÓagahapatikesu.
NegamajÈnapadesu. SamaÓabrÈhmaÓesu. MigapakkhÊsu dhammeneva
cakkaÑ vatteti, taÑ hoti cakkaÑ appaÔivattiyaÑ kenaci manussabh|tena
paccatthikena pÈÓinÈ.
EvamevaÑ kho bhikkhu4 TathÈgato ArahaÑ SammÈsambuddho
dhammiko dhammarÈjÈ dhammaÑyeva nissÈya dhammaÑ sakkaronto
dhammaÑ garuÑ karonto dhammaÑ apacÈyamÈno dhammaddhajo
dhammaketu dhammÈdhipateyyo dhammikaÑ rakkhÈvaraÓaguttiÑ
saÑvidahati kÈyakammasmiÑ “evar|paÑ kÈyakammaÑ sevitabbaÑ,
evar|paÑ kÈyakammaÑ na sevitabban”ti.
Puna caparaÑ bhikkhu TathÈgato ArahaÑ SammÈsambuddho
dhammiko dhammarÈjÈ dhammaÑyeva nissÈya dhammaÑ sakkaronto
dhammaÑ garuÑ karonto dhammaÑ apacÈyamÈno dhammaddhajo
dhammaketu dhammÈdhipateyyo dhammikaÑ rakkhÈvaraÓaguttiÑ
saÑvidahati vacÊkammasmiÑ “evar|paÑ vacÊkammaÑ sevitabbaÑ,
evar|paÑ vacÊkammaÑ na sevitabban”ti -pa- manokammasmiÑ “evar|paÑ
manokammaÑ sevitabbaÑ, evar|paÑ manokammaÑ na sevitabban”ti.
______________________________________________________________
1. Cakkanti (Ka)
3. Anuyuttesu (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. Garukaronto (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
4. Bhikkhave (Ka)
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Sa kho so bhikkhu TathÈgato ArahaÑ SammÈsambuddho dhammiko
dhammarÈjÈ dhammaÑyeva nissÈya dhammaÑ sakkaronto dhammaÑ
garuÑ karonto dhammaÑ apacÈyamÈno dhammaddhajo dhammaketu
dhammÈdhipateyyo dhammikaÑ rakkhÈvaraÓaguttiÑ saÑvidahitvÈ
kÈyakammasmiÑ, dhammikaÑ rakkhÈvaraÓaguttiÑ saÑvidahitvÈ
vacÊkammasmiÑ, dhammikaÑ rakkhÈvaraÓaguttiÑ saÑvidahitvÈ
manokammasmiÑ dhammeneva anuttaraÑ dhammacakkaÑ pavatteti, taÑ
hoti cakkaÑ appaÔivattiyaÑ samaÓena vÈ brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena
vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ lokasminti. . CatutthaÑ.
5. Sacetanasutta
5. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ BÈrÈÓasiyaÑ viharati Isipatane migadÈye.
Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te
bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
Bh|tapubbaÑ bhikkhave rÈjÈ ahosi Sacetano1 nÈma. Atha kho
bhikkhave rÈjÈ Sacetano rathakÈraÑ Èmantesi “ito me samma rathakÈra
channaÑ mÈsÈnaÑ accayena sa~gÈmo bhavissati, sakkhissasi2 me samma
rathakÈra navaÑ cakkayugaÑ kÈtun”ti. “Sakkomi devÈ”ti kho bhikkhave
rathakÈro raÒÒo Sacetanassa paccassosi. Atha kho bhikkhave rathakÈro
chahi mÈsehi chÈratt|nehi ekaÑ cakkaÑ niÔÔhÈpesi. Atha kho bhikkhave rÈjÈ
Sacetano rathakÈraÑ Èmantesi “ito me samma rathakÈra channaÑ
divasÈnaÑ accayena sa~gÈmo bhavissati, niÔÔhitaÑ navaÑ cakkayugan”ti.
Imehi kho deva chahi mÈsehi chÈratt|nehi ekaÑ cakkaÑ niÔÔhitanti.
Sakkhissasi pana me samma rathakÈra imehi chahi divasehi dutiyaÑ cakkaÑ
niÔÔhÈpetunti. “Sakkomi devÈ”ti kho bhikkhave rathakÈro chahi divasehi
dutiyaÑ cakkaÑ niÔÔhÈpetvÈ navaÑ cakkayugaÑ ÈdÈya yena rÈjÈ Sacetano
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ rÈjÈnaÑ SacetanaÑ etadavoca “idaÑ te deva
navaÑ cakkayugaÑ niÔÔhitan”ti. YaÒca te idaÑ samma rathakÈra cakkaÑ
chahi mÈsehi niÔÔhitaÑ chÈratt|nehi, yaÒca te idaÑ cakkaÑ chahi divasehi
niÔÔhitaÑ, imesaÑ kiÑ nÈnÈkaraÓaÑ, nesÈhaÑ kiÒci nÈnÈkaraÓaÑ passÈmÊti.
AtthesaÑ deva nÈnÈkaraÓaÑ, passatu devo nÈnÈkaraÓanti.
______________________________________________________________
1. Pacetano (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. Sakkhasi (SyÈ, KaÑ, I)
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Atha kho bhikkhave rathakÈro yaÑ taÑ cakkaÑ chahi divasehi
niÔÔhitaÑ, taÑ pavattesi. TaÑ pavattitaÑ samÈnaÑ yÈvatikÈ abhisa~khÈrassa
gati, tÈvatikaÑ gantvÈ ci~gulÈyitvÈ bh|miyaÑ papati. YaÑ pana taÑ
cakkaÑ chahi mÈsehi niÔÔhitaÑ chÈratt|nehi, taÑ pavattesi. TaÑ pavattitaÑ
samÈnaÑ yÈvatikÈ abhisa~khÈrassa gati, tÈvatikaÑ gantvÈ akkhÈhataÑ
maÒÒe aÔÔhÈsi.
Ko nu kho samma rathakÈra hetu ko paccayo, yamidaÑ1 cakkaÑ chahi
divasehi niÔÔhitaÑ, taÑ pavattitaÑ samÈnaÑ yÈvatikÈ abhisa~khÈrassa gati,
tÈvatikaÑ gantvÈ ci~gulÈyitvÈ bh|miyaÑ papati. Ko pana samma rathakÈra
hetu ko paccayo, yamidaÑ cakkaÑ chahi mÈsehi niÔÔhitaÑ chÈratt|nehi, taÑ
pavattitaÑ samÈnaÑ yÈvatikÈ abhisa~khÈrassa gati, tÈvatikaÑ gantvÈ
akkhÈhataÑ maÒÒe aÔÔhÈsÊti. YamidaÑ deva cakkaÑ chahi divasehi
niÔÔhitaÑ, tassa nemipi sava~kÈ sadosÈ sakasÈvÈ arÈpi sava~kÈ sadosÈ
sakasÈvÈ, nÈbhipi sava~kÈ sadosÈ sakasÈvÈ. TaÑ nemiyÈpi sava~kattÈ
sadosattÈ sakasÈvattÈ, arÈnampi sava~kattÈ sadosattÈ sakasÈvattÈ, nÈbhiyÈpi
sava~kattÈ sadosattÈ sakasÈvattÈ pavattitaÑ samÈnaÑ yÈvatikÈ
abhisa~khÈrassa gati, tÈvatikaÑ gantvÈ ci~gulÈyitvÈ bh|miyaÑ papati. YaÑ
pana taÑ deva cakkaÑ chahi mÈsehi niÔÔhitaÑ chÈratt|nehi, tassa nemipi
ava~kÈ adosÈ akasÈvÈ, arÈpi ava~kÈ adosÈ akasÈvÈ, nÈbhipi ava~kÈ adosÈ
akasÈvÈ. TaÑ nemiyÈpi ava~kattÈ adosattÈ akasÈvattÈ, arÈnampi ava~kattÈ
adosattÈ akasÈvattÈ, nÈbhiyÈpi ava~kattÈ adosattÈ akasÈvattÈ pavattitaÑ
samÈnaÑ yÈvatikÈ abhisa~khÈrassa gati, tÈvatikaÑ gantvÈ akkhÈhataÑ
maÒÒe aÔÔhÈsÊti.
SiyÈ kho pana bhikkhave tumhÈkaÑ evamassa “aÒÒo n|na tena
samayena so rathakÈro ahosÊ”ti. Na kho panetaÑ bhikkhave evaÑ
daÔÔhabbaÑ, ahaÑ tena samayena so rathakÈro ahosiÑ, tadÈhaÑ bhikkhave
kusalo dÈruva~kÈnaÑ dÈrudosÈnaÑ dÈrukasÈvÈnaÑ. Etarahi kho panÈhaÑ
bhikkhave ArahaÑ SammÈsambuddho kusalo kÈyava~kÈnaÑ
______________________________________________________________
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kÈyadosÈnaÑ kÈyakasÈvÈnaÑ, kusalo vacÊva~kÈnaÑ vacÊdosÈnaÑ
vacÊkasÈvÈnaÑ, kusalo manova~kÈnaÑ manodosÈnaÑ manokasÈvÈnaÑ.
Yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ kÈyava~ko appahÊno
kÈyadoso kÈyakasÈvo, vacÊva~ko appahÊno vacÊdoso vacÊkasÈvo,
manova~ko appahÊno manodoso manokasÈvo. EvaÑ papatitÈ te bhikkhave
imasmÈ dhammavinayÈ, seyyathÈpi taÑ cakkaÑ chahi divasehi niÔÔhitaÑ.
Yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ kÈyava~ko
pahÊno kÈyadoso kÈyakasÈvo, vacÊva~ko pahÊno vacÊdoso vacÊkasÈvo,
manova~ko pahÊno manodoso manokasÈvo. EvaÑ patiÔÔhitÈ te bhikkhave
imasmiÑ dhammavinaye, seyyathÈpi taÑ cakkaÑ chahi mÈsehi niÔÔhitaÑ
chÈratt|nehi.
TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “kÈyava~kaÑ pajahissÈma
kÈyadosaÑ kÈyakasÈvaÑ, vacÊva~kaÑ pajahissÈma vacÊdosaÑ vacÊkasÈvaÑ,
manova~kaÑ pajahissÈma manodosaÑ manokasÈvan”ti. EvaÑ hi vo
bhikkhave sikkhitabbanti. . PaÒcamaÑ.
6. ApaÓÓakasutta
16. TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu
apaÓÓakapaÔipadaÑ1 paÔipanno hoti, yoni cassa ÈraddhÈ hoti ÈsavÈnaÑ
khayÈya. Katamehi tÊhi? Idha bhikkhave bhikkhu indriyesu guttadvÈro hoti,
bhojane mattaÒÒ| hoti, jÈgariyaÑ anuyutto hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu indriyesu guttadvÈro hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ na nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ,
yatvÈdhikaraÓamenaÑ2 cakkhundriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ
abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa
saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati cakkhundriyaÑ, cakkhundriye saÑvaraÑ
Èpajjati. Sotena saddaÑ sutvÈ. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ. JivhÈya rasaÑ
sÈyitvÈ. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya na
nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ,
______________________________________________________________
1. ApaÓÓakataÑ paÔipadaÑ (SÊ, I) ®ÊkÈya pana sameti.
2. YatvÈdhikaraÓametaÑ (SÊ)
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yatvÈdhikaraÓamenaÑ manindriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ
abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa
saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati manindriyaÑ, manindriye saÑvaraÑ Èpajjati.
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu indriyesu guttadvÈro hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu bhojane mattaÒÒ| hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu. paÔisa~khÈ yoniso ÈhÈraÑ ÈhÈreti neva davÈya na madÈya na
maÓÉÈnÈya na vibh|sanÈya, yÈvadeva imassa kÈyassa ÔhitiyÈ yÈpanÈya
vihiÑs|paratiyÈ brahmacariyÈnuggahÈya, iti purÈÓaÒca vedanaÑ
paÔiha~khÈmi, navaÒca vedanaÑ na uppÈdessÈmi, yÈtrÈ ca me bhavissati,
anavajjatÈ ca phÈsuvihÈro cÈti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu bhojane
mattaÒÒ| hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu jÈgariyaÑ anuyutto hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu divasaÑ ca~kamena nisajjÈya ÈvaraÓÊyehi dhammehi cittaÑ
parisodheti, rattiyÈ paÔhamaÑ yÈmaÑ ca~kamena nisajjÈya ÈvaraÓÊyehi
dhammehi cittaÑ parisodheti, rattiyÈ majjhimaÑ yÈmaÑ dakkhiÓena
passena sÊhaseyyaÑ kappeti pÈde pÈdaÑ accÈdhÈya sato sampajÈno
uÔÔhÈnasaÒÒaÑ manasi karitvÈ, rattiyÈ pacchimaÑ yÈmaÑ paccuÔÔhÈya
ca~kamena nisajjÈya ÈvaraÓÊyehi dhammehi cittaÑ parisodheti. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu jÈgariyaÑ anuyutto hoti. Imehi kho bhikkhave tÊhi
dhammehi samannÈgato bhikkhu apaÓÓakapaÔipadaÑ paÔipanno hoti, yoni
cassa ÈraddhÈ hoti ÈsavÈnaÑ khayÈyÈti. . ChaÔÔhaÑ.
7. AttabyÈbÈdhasutta
17. Tayome bhikkhave dhammÈ attabyÈbÈdhÈyapi saÑvattanti,
parabyÈbÈdhÈyapi saÑvattanti, ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattanti. Katame
tayo? KÈyaduccaritaÑ vacÊduccaritaÑ manoduccaritaÑ. Ime kho bhikkhave
tayo dhammÈ attabyÈbÈdhÈyapi saÑvattanti, parabyÈbÈdhÈyapi saÑvattanti,
ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattanti.
Tayome bhikkhave dhammÈ nevattabyÈbÈdhÈyapi saÑvattanti, na
parabyÈbÈdhÈyapi saÑvattanti, na ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattanti. Katame
tayo? KÈyasucaritaÑ vacÊsucaritaÑ manosucaritaÑ. Ime kho bhikkhave
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tayo dhammÈ nevattabyÈbÈdhÈyapi saÑvattanti, na parabyÈbÈdhÈyapi
saÑvattanti, na ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattantÊti. . SattamaÑ.
8. Devalokasutta
18. Sace vo bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ puccheyyuÑ
“devalok|papattiyÈ Èvuso samaÓe Gotame brahmacariyaÑ vussathÈ”ti.
Nanu tumhe bhikkhave evaÑ puÔÔhÈ aÔÔÊyeyyÈtha harÈyeyyÈtha
jiguccheyyÈthÈti. EvaÑ bhante. Iti kira tumhe bhikkhave dibbena ÈyunÈ
aÔÔÊyatha harÈyatha jigucchatha, dibbena vaÓÓena, dibbena sukhena, dibbena
yasena, dibbenÈdhipateyyena aÔÔÊyatha harÈyatha jigucchatha, pageva kho
pana bhikkhave tumhehi kÈyaduccaritena aÔÔÊyitabbaÑ harÈyitabbaÑ
jigucchitabbaÑ. VacÊduccaritena. Manoduccaritena aÔÔÊyitabbaÑ
harÈyitabbaÑ jigucchitabbanti. . AÔÔhamaÑ.
9. PaÔhamapÈpaÓikasutta
19. TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgato pÈpaÓiko abhabbo anadhigataÑ
vÈ bhogaÑ adhigantuÑ, adhigataÑ vÈ bhogaÑ phÈtiÑ kÈtuÑ. Katamehi
tÊhi? Idha bhikkhave pÈpaÓiko pubbaÓhasamayaÑ na sakkaccaÑ
kammantaÑ adhiÔÔhÈti, majjhanhikasamayaÑ1 na sakkaccaÑ kammantaÑ
adhiÔÔhÈti, sÈyanhasamayaÑ na sakkaccaÑ kammantaÑ adhiÔÔhÈti. Imehi
kho bhikkhave tÊhi a~gehi samannÈgato pÈpaÓiko abhabbo anadhigataÑ vÈ
bhogaÑ adhigantuÑ, adhigataÑ vÈ bhogaÑ phÈtiÑ kÈtuÑ2.
EvamevaÑ kho bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato bhikkhu
abhabbo anadhigataÑ vÈ kusalaÑ dhammaÑ adhigantuÑ, adhigataÑ vÈ
kusalaÑ dhammaÑ phÈtiÑ kÈtuÑ. Katamehi tÊhi? Idha bhikkhave bhikkhu
pubbaÓhasamayaÑ na sakkaccaÑ samÈdhinimittaÑ adhiÔÔhÈti,
majjhanhikasamayaÑ na sakkaccaÑ samÈdhinimittaÑ adhiÔÔhÈti,
sÈyanhasamayaÑ na sakkaccaÑ samÈdhinimittaÑ adhiÔÔhÈti. Imehi kho
bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato bhikkhu abhabbo anadhigataÑ vÈ
kusalaÑ dhammaÑ adhigantuÑ, adhigataÑ vÈ kusalaÑ dhammaÑ phÈtiÑ
kÈtuÑ.
______________________________________________________________
1. MajjhantikasamayaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
2. PhÈtikattuÑ (SÊ), phÈtikÈtuÑ (SyÈ, KaÑ, I)
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TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgato pÈpaÓiko bhabbo anadhigataÑ vÈ
bhogaÑ adhigantuÑ, adhigataÑ vÈ bhogaÑ phÈtiÑ kÈtuÑ. Katamehi tÊhi?
Idha bhikkhave pÈpaÓiko pubbaÓhasamayaÑ sakkaccaÑ kammantaÑ
adhiÔÔhÈti, majjhanhikasamayaÑ -pa- sÈyanhasamayaÑ sakkaccaÑ
kammantaÑ adhiÔÔhÈti. Imehi kho bhikkhave tÊhi a~gehi samannÈgato
pÈpaÓiko bhabbo anadhigataÑ vÈ bhogaÑ adhigantuÑ, adhigataÑ vÈ
bhogaÑ phÈtiÑ kÈtuÑ.
EvamevaÑ kho bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato bhikkhu bhabbo
anadhigataÑ vÈ kusalaÑ dhammaÑ adhigantuÑ, adhigataÑ vÈ kusalaÑ
dhammaÑ phÈtiÑ kÈtuÑ. Katamehi tÊhi? Idha bhikkhave bhikkhu
pubbaÓhasamayaÑ sakkaccaÑ samÈdhinimittaÑ adhiÔÔhÈti,
majjhanhikasamayaÑ -pa- sÈyanhasamayaÑ sakkaccaÑ samÈdhinimittaÑ
adhiÔÔhÈti. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato bhikkhu
bhabbo anadhigataÑ vÈ kusalaÑ dhammaÑ adhigantuÑ, adhigataÑ vÈ
kusalaÑ dhammaÑ phÈtiÑ kÈtunti. . NavamaÑ.
10. DutiyapÈpaÓikasutta
20. TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgato pÈpaÓiko nacirasseva mahattaÑ
vepullattaÑ1 pÈpuÓÈti bhogesu. Katamehi tÊhi? Idha bhikkhave pÈpaÓiko
cakkhumÈ ca hoti vidhuro ca nissayasampanno ca. KathaÒca bhikkhave
pÈpaÓiko cakkhumÈ hoti? Idha bhikkhave pÈpaÓiko paÓiyaÑ jÈnÈti “idaÑ
paÓiyaÑ evaÑ kÊtaÑ, evaÑ vikkayamÈnaÑ2 ettakaÑ m|laÑ bhavissati
ettako udayo”ti3. EvaÑ kho bhikkhave pÈpaÓiko cakkhumÈ hoti.
KathaÒca bhikkhave pÈpaÓiko vidhuro hoti? Idha bhikkhave pÈpaÓiko
kusalo hoti paÓiyaÑ ketuÒca vikketuÒca. EvaÑ kho bhikkhave pÈpaÓiko
vidhuro hoti.
KathaÒca bhikkhave pÈpaÓiko nissayasampanno hoti? Idha bhikkhave
pÈpaÓikaÑ ye te gahapatÊ vÈ gahapatiputtÈ vÈ aÉÉhÈ mahaddhanÈ
mahÈbhogÈ, te evaÑ jÈnanti “ayaÑ kho bhavaÑ pÈpaÓiko cakkhumÈ
______________________________________________________________
1. MahantattaÑ vÈ vepullattaÑ vÈ (I, Ka)

2. VikkÊyamÈnaÑ (?)
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vidhuro ca paÔibalo puttadÈraÒca posetuÑ, amhÈkaÒca kÈlena kÈlaÑ
anuppadÈtun”ti. Te naÑ bhogehi nipatanti “ito samma pÈpaÓika bhoge
karitvÈ1 puttadÈraÒca posehi, amhÈkaÒca kÈlena kÈlaÑ anuppadehÊ”ti. EvaÑ
kho bhikkhave pÈpaÓiko nissayasampanno hoti. Imehi kho bhikkhave tÊhi
a~gehi samannÈgato pÈpaÓiko nacirasseva mahattaÑ vepullattaÑ pÈpuÓÈti
bhogesu.
EvamevaÑ kho bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato bhikkhu
nacirasseva mahattaÑ vepullattaÑ pÈpuÓÈti kusalesu dhammesu. Katamehi
tÊhi? Idha bhikkhave bhikkhu cakkhumÈ ca hoti vidhuro ca
nissayasampanno ca. KathaÒca bhikkhave bhikkhu cakkhumÈ hoti? Idha
bhikkhave bhikkhu “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ
dukkhasamudayo”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhanirodho”ti
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ
pajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu cakkhumÈ hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu vidhuro hoti? Idha bhikkhave bhikkhu
ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya, kusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ upasampadÈya thÈmavÈ daÄhaparakkamo anikkhittadhuro
kusalesu dhammesu. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu vidhuro hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu nissayasampanno hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu ye te bhikkh| bahussutÈ ÈgatÈgamÈ dhammadharÈ vinayadharÈ
mÈtikÈdharÈ, te kÈlena kÈlaÑ upasa~kamitvÈ paripucchati paripaÒhati “idaÑ
bhante kathaÑ, imassa ko attho”ti. Tassa te Èyasmanto avivaÔaÑ ceva
vivaranti, anuttÈnÊkataÒca uttÈnÊkaronti, anekavihitesu ca ka~khÈÔhÈniyesu
dhammesu ka~khaÑ paÔivinodenti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu
nissayasampanno hoti. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato
bhikkhu nacirasseva mahattaÑ vepullattaÑ pÈpuÓÈti kusalesu dhammes|ti.
. DasamaÑ.
RathakÈravaggo dutiyo.
PaÔhamabhÈÓavÈro niÔÔhito.
______________________________________________________________
1. HaritvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ)
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TassuddÈnaÑ
©Èto1 SÈraÓÊyo bhikkhu, CakkavattÊ Sacetano.
ApaÓÓakattÈ Devo ca, duve PÈpaÓikena cÈti.
_____
3. Puggalavagga
1. Samiddhasutta

21. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ ca Samiddho,2 ÈyasmÈ
ca MahÈkoÔÔhiko3 yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ
ÈyasmatÈ SÈriputtena saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ kathaÑ
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnaÑ kho
ÈyasmantaÑ SamiddhaÑ ÈyasmÈ SÈriputto etadavoca–
“Tayome Èvuso Samiddha puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame tayo? KÈyasakkhÊ diÔÔhippatto4 saddhÈvimutto. Ime kho Èvuso tayo
puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. ImesaÑ Èvuso tiÓÓaÑ puggalÈnaÑ
katamo te puggalo khamati abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈ”ti.
Tayome Èvuso SÈriputta puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame
tayo? KÈyasakkhÊ diÔÔhippatto saddhÈvimutto. Ime kho Èvuso tayo puggalÈ
santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. ImesaÑ Èvuso tiÓÓaÑ puggalÈnaÑ yvÈyaÑ5
puggalo saddhÈvimutto, ayaÑ me puggalo khamati imesaÑ tiÓÓaÑ
puggalÈnaÑ abhikkantataro ca paÓÊtataro ca. TaÑ kissa hetu? Imassa Èvuso
puggalassa saddhindriyaÑ adhimattanti.
Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ MahÈkoÔÔhikaÑ etadavoca
“tayome Èvuso KoÔÔhika puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ
______________________________________________________________
1. ©Ètako (SyÈ, KaÑ)
3. MahÈkoÔÔhito (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
5. YoyaÑ (Ka)

2. SaviÔÔho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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lokasmiÑ. Katame tayo? KÈyasakkhÊ diÔÔhippatto saddhÈvimutto. Ime kho
Èvuso tayo puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. ImesaÑ Èvuso tiÓÓaÑ
puggalÈnaÑ katamo te puggalo khamati abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈ”ti.
Tayome Èvuso SÈriputta puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame
tayo? KÈyasakkhÊ diÔÔhippatto saddhÈvimutto. Ime kho Èvuso tayo puggalÈ
santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. ImesaÑ Èvuso tiÓÓaÑ puggalÈnaÑ yvÈyaÑ
puggalo kÈyasakkhÊ, ayaÑ me puggalo khamati imesaÑ tiÓÓaÑ puggalÈnaÑ
abhikkantataro ca paÓÊtataro ca. TaÑ kissa hetu? Imassa Èvuso puggalassa
samÈdhindriyaÑ adhimattanti.
Atha kho ÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca
“tayome Èvuso SÈriputta puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame
tayo? KÈyasakkhÊ diÔÔhippatto saddhÈvimutto. Ime kho Èvuso tayo puggalÈ
santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. ImesaÑ Èvuso tiÓÓaÑ puggalÈnaÑ katamo te
puggalo khamati abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈ”ti.
Tayome Èvuso KoÔÔhika puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame
tayo? KÈyasakkhÊ diÔÔhippatto saddhÈvimutto. Ime kho Èvuso tayo puggalÈ
santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. ImesaÑ Èvuso tiÓÓaÑ puggalÈnaÑ yvÈyaÑ
puggalo diÔÔhippatto, ayaÑ me puggalo khamati imesaÑ tiÓÓaÑ puggalÈnaÑ
abhikkantataro ca paÓÊtataro ca. TaÑ kissa hetu? Imassa Èvuso puggalassa
paÒÒindriyaÑ adhimattanti.
Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÒca SamiddhaÑ, ÈyasmantaÒca
MahÈkoÔÔhikaÑ etadavoca “byÈkataÑ kho Èvuso amhehi sabbeheva
yathÈsakaÑ paÔibhÈnaÑ, ÈyÈmÈvuso, yena BhagavÈ tenupasa~kamissÈma,
upasa~kamitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocessÈma, yathÈ no BhagavÈ
byÈkarissati, tathÈ naÑ dhÈressÈmÈ”ti. “EvamÈvuso”ti kho ÈyasmÈ ca
Samiddho, ÈyasmÈ ca MahÈkoÔÔhiko Èyasmato
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SÈriputtassa paccassosuÑ. Atha kho ÈyasmÈ ca SÈriputto, ÈyasmÈ ca
Samiddho, ÈyasmÈ ca MahÈkoÔÔhiko yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ
nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto yÈvatako ahosi ÈyasmatÈ ca Samiddhena,
ÈyasmatÈ ca MahÈkoÔÔhikena saddhiÑ kathÈsallÈpo, taÑ sabbaÑ Bhagavato
Èrocesi.
Na khvettha SÈriputta sukaraÑ ekaÑsena byÈkÈtuÑ “ayaÑ imesaÑ
tiÓÓaÑ puggalÈnaÑ abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈ”ti. ®hÈnaÑ hetaÑ
SÈriputta vijjati. YvÈyaÑ puggalo saddhÈvimutto, svÈssa1 arahattÈya
paÔipanno, yvÈyaÑ puggalo kÈyasakkhÊ, svÈssa sakadÈgÈmÊ vÈ anÈgÈmÊ vÈ,
yo cÈyaÑ puggalo diÔÔhippatto, sopassa2 sakadÈgÈmÊ vÈ anÈgÈmÊ vÈ.
Na khvettha SÈriputta sukaraÑ ekaÑsena byÈkÈtuÑ “ayaÑ imesaÑ
tiÓÓaÑ puggalÈnaÑ abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈ”ti. ®hÈnaÑ hetaÑ
SÈriputta vijjati, yvÈyaÑ puggalo kÈyasakkhÊ, svÈssa arahattÈya paÔipanno,
yvÈyaÑ puggalo saddhÈvimutto, svÈssa sakadÈgÈmÊ vÈ anÈgÈmÊ vÈ, yo
cÈyaÑ puggalo diÔÔhippatto, sopassa sakadÈgÈmÊ vÈ anÈgÈmÊ vÈ.
Na khvettha SÈriputta sukaraÑ ekaÑsena byÈkÈtuÑ “ayaÑ imesaÑ
tiÓÓaÑ puggalÈnaÑ abhikkantaro ca paÓÊtataro cÈ”ti. ®hÈnaÑ hetaÑ
SÈriputta vijjati, yvÈyaÑ puggalo diÔÔhippatto, svÈssa arahattÈya paÔipanno,
yvÈyaÑ puggalo saddhÈvimutto, svÈssa sakadÈgÈmÊ vÈ anÈgÈmÊ vÈ, yo
cÈyaÑ puggalo kÈyasakkhÊ, sopassa sakadÈgÈmÊ vÈ anÈgÈmÊ vÈ.
Na khvettha SÈriputta sukaraÑ ekaÑsena byÈkÈtuÑ “ayaÑ imesaÑ
tiÓÓaÑ puggalÈnaÑ abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈ”ti. . PaÔÔhamaÑ.
2. GilÈnasutta
22. 3 Tayome bhikkhave gilÈnÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame
tayo? Idha bhikkhave ekacco gilÈno labhanto vÈ sappÈyÈni bhojanÈni
alabhanto vÈ sappÈyÈni bhojanÈni, labhanto vÈ sappÈyÈni bhesajjÈni
alabhanto vÈ sappÈyÈni bhesajjÈni, labhanto
______________________________________________________________
1. SvÈyaÑ (SyÈ, KaÑ, I), soyaÑ (Ka)

2. SoyaÑ (Ka)
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vÈ patir|paÑ upaÔÔhÈkaÑ alabhanto vÈ patir|paÑ upaÔÔhÈkaÑ neva vuÔÔhÈti
tamhÈ ÈbÈdhÈ.
Idha pana bhikkhave ekacco gilÈno labhanto vÈ sappÈyÈni bhojanÈni
alabhanto vÈ sappÈyÈni bhojanÈni, labhanto vÈ sappÈyÈni bhesajjÈni
alabhanto vÈ sappÈyÈni bhesajjÈni, labhanto vÈ patir|paÑ upaÔÔhÈkaÑ
alabhanto vÈ patir|paÑ upaÔÔhÈkaÑ vuÔÔhÈti tamhÈ ÈbÈdhÈ.
Idha pana bhikkhave ekacco gilÈno labhantova sappÈyÈni bhojanÈni no
alabhanto, labhantova sappÈyÈni bhesajjÈni no alabhanto, labhantova
patir|paÑ upaÔÔhÈkaÑ no alabhanto vuÔÔhÈti tamhÈ ÈbÈdhÈ.
Tatra bhikkhave yvÈyaÑ gilÈno labhantova sappÈyÈni bhojanÈni no
alabhanto, labhantova sappÈyÈni bhesajjÈni no alabhanto, labhantova
patir|paÑ upaÔÔhÈkaÑ no alabhanto vuÔÔhÈti tamhÈ ÈbÈdhÈ. ImaÑ kho
bhikkhave gilÈnaÑ paÔicca gilÈnabhattaÑ anuÒÒÈtaÑ, gilÈnabhesajjaÑ
anuÒÒÈtaÑ, gilÈnupaÔÔhÈko anuÒÒÈto. ImaÒca pana bhikkhave gilÈnaÑ
paÔicca aÒÒepi gilÈnÈ upaÔÔhÈtabbÈ. Ime kho bhikkhave tayo gilÈnÈ santo
saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
EvamevaÑ kho bhikkhave tayome gilÈn|pamÈ puggalÈ santo
saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame tayo? Idha bhikkhave ekacco puggalo
labhanto vÈ TathÈgataÑ dassanÈya alabhanto vÈ TathÈgataÑ dassanÈya,
labhanto vÈ TathÈgatappaveditaÑ dhammavinayaÑ savanÈya alabhanto vÈ
TathÈgatappaveditaÑ dhammavinayaÑ savanÈya neva okkamati niyÈmaÑ
kusalesu dhammesu sammattaÑ.
Idha pana bhikkhave ekacco puggalo labhanto vÈ TathÈgataÑ dassanÈya
alabhanto vÈ TathÈgataÑ dassanÈya, labhanto vÈ TathÈgatappaveditaÑ
dhammavinayaÑ savanÈya alabhanto vÈ TathÈgatappaveditaÑ
dhammavinayaÑ savanÈya okkamati niyÈmaÑ kusalesu dhammesu
sammataÑ.
Idha pana bhikkhave ekacco puggalo labhantova TathÈgataÑ dassÈnÈya
no alabhanto, labhantova TathÈgatappaveditaÑ dhammavinayaÑ savanÈya
no alabhanto okkamati niyÈmaÑ kusalesu dhammesu sammattaÑ.
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Tatra bhikkhave yvÈyaÑ puggalo labhantova TathÈgataÑ dassanÈya no
alabhanto, labhantova TathÈgatappaveditaÑ dhammavinayaÑ savanÈya no
alabhanto okkamati niyÈmaÑ kusalesu dhammesu sammattaÑ. ImaÑ kho
bhikkhave puggalaÑ paÔicca dhammadesanÈ anuÒÒÈtÈ, imaÒca pana
bhikkhave puggalaÑ paÔicca aÒÒesampi dhammo desetabbo. Ime kho
bhikkhave tayo gilÈn|pamÈ puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. .
DutiyaÑ.
3. Sa~khÈrasutta
23. Tayome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame
tayo? Idha bhikkhave ekacco puggalo sabyÈbajjhaÑ1 kÈyasa~khÈraÑ
abhisa~kharoti, sabyÈbajjhaÑ vacÊsa~khÈraÑ abhisa~kharoti, sabyÈbajjhaÑ
manosa~khÈraÑ abhisa~kharoti. So sabyÈbajjhaÑ kÈyasa~khÈraÑ
abhisa~kharitvÈ sabyÈbajjhaÑ vacÊsa~khÈraÑ abhisa~kharitvÈ sabyÈbajjhaÑ
manosa~khÈraÑ abhisa~kharitvÈ sabyÈbajjhaÑ lokaÑ upapajjati. TamenaÑ
sabyÈbajjhaÑ lokaÑ upapannaÑ samÈnaÑ sabyÈbajjhÈ phassÈ phusanti. So
sabyÈbajjhehi phassehi phuÔÔho samÈno sabyÈbajjhaÑ vedanaÑ vedayati
ekantadukkhaÑ, seyyathÈpi sattÈ nerayikÈ.
Idha pana bhikkhave ekacco puggalo abyÈbajjhaÑ kÈyasa~khÈraÑ
abhisa~kharoti, abyÈbajjhaÑ vacÊsa~khÈraÑ abhisa~kharoti, abyÈbajjhaÑ
manosa~khÈraÑ abhisa~kharoti. So abyÈbajjhaÑ kÈyasa~khÈraÑ
abhisa~kharitvÈ abyÈbajjhaÑ vacÊsa~khÈraÑ abhisa~kharitvÈ abyÈbajjhaÑ
manosa~khÈraÑ abhisa~kharitvÈ abyÈbajjhaÑ lokaÑ upapajjati. TamenaÑ
abyÈbajjhaÑ lokaÑ upapannaÑ samÈnaÑ abyÈbajjhÈ phassÈ phusanti. So
abyÈbajjhehi phassehi phuÔÔho samÈno abyÈbajjhaÑ vedanaÑ vedayati
ekantasukhaÑ, seyyathÈpi devÈ SubhakiÓhÈ.
Idha pana bhikkhave ekacco puggalo sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi
kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharoti, sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi
vacÊsa~khÈraÑ abhisa~kharoti, sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi
manosa~khÈraÑ abhisa~kharoti. So sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi
kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharitvÈ sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi
vacÊsa~khÈraÑ abhisa~kharitvÈ sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi
manosa~khÈraÑ abhisa~kharitvÈ sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi lokaÑ
upapajjati. TamenaÑ sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi
______________________________________________________________
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lokaÑ upapannaÑ samÈnaÑ sabyÈbajjhÈpi abyÈbajjhÈpi phassÈ phusanti. So
sabyÈbajjhehipi abyÈbajjhehipi phassehi phuÔÔho samÈno sabyÈbajjhampi
abyÈbajjhampi vedanaÑ vedayati vokiÓÓasukhadukkhaÑ, seyyathÈpi
manussÈ ekacce ca devÈ ekacce ca vinipÈtikÈ. Ime kho bhikkhave tayo
puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . TatiyaÑ.
4. BahukÈrasutta
24. Tayome bhikkhave puggalÈ puggalassa bahukÈrÈ. Katame tayo?
YaÑ bhikkhave puggalaÑ Ègamma puggalo BuddhaÑ saraÓaÑ gato hoti,
dhammaÑ saraÓaÑ gato hoti, saÑghaÑ saraÓaÑ gato hoti. AyaÑ bhikkhave
puggalo imassa puggalassa bahukÈro.
Puna caparaÑ bhikkhave yaÑ puggalaÑ Ègamma puggalo “idaÑ
dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhasamudayo”ti yathÈbh|taÑ
pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhanirodho”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. AyaÑ bhikkhave
puggalo imassa puggalassa bahukÈro.
Puna caparaÑ bhikkhave yaÑ puggalaÑ Ègamma puggalo ÈsavÈnaÑ
khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. AyaÑ bhikkhave puggalo imassa
puggalassa bahukÈro. Ime kho bhikkhave tayo puggalÈ puggalassa bahukÈrÈ.
Imehi ca pana bhikkhave tÊhi puggalehi imassa puggalassa natthaÒÒo
puggalo bahukÈroti vadÈmi. ImesaÑ pana bhikkhave tiÓÓaÑ puggalÈnaÑ
iminÈ puggalena na suppatikÈraÑ vadÈmi, yadidaÑ
abhivÈdanapaccuÔÔhÈna-aÒjalikammasÈmÊcikammacÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈrÈnuppadÈnenÈti. . CatutthaÑ.
5. Vajir|pamasutta
25. Tayome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame
tayo? Aruk|pamacitto puggalo, vijj|pamacitto puggalo, vajir|pamacitto
puggalo. Katamo ca bhikkhave aruk|pamacitto puggalo? Idha bhikkhave
ekacco puggalo kodhano hoti upÈyÈsabahulo,
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appampi vutto samÈno abhisajjati kuppati byÈpajjati patitthÊyati, kopaÒca
dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti. SeyyathÈpi bhikkhave duÔÔhÈruko1
kaÔÔhena vÈ kaÔhalÈya2 vÈ ghaÔÔito3 bhiyyoso mattÈya ÈsavaÑ deti4.
EvamevaÑ kho bhikkhave idhekacco puggalo kodhano hoti upÈyÈsabahulo,
appampi vutto samÈno abhisajjati kuppati byÈpajjati patitthÊyati, kopaÒca
dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti. AyaÑ vuccati bhikkhave aruk|pamacitto
puggalo.
Katamo ca bhikkhave vijj|pamacitto puggalo? Idha bhikkhave ekacco
puggalo “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhasamudayo”ti
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhanirodho”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti,
“ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. SeyyathÈpi
bhikkhave cakkhumÈ puriso rattandhakÈratimisÈyaÑ vijjantarikÈya r|pÈni
passeyya. EvamevaÑ kho bhikkhave idhekacco puggalo “idaÑ dukkhan”ti
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. AyaÑ vuccati bhikkhave vijj|pamacitto puggalo.
Katamo ca bhikkhave vajir|pamacitto puggalo? Idha bhikkhave ekacco
puggalo ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. SeyyathÈpi
bhikkhave vajirassa natthi kiÒci abhejjaÑ maÓi vÈ pÈsÈÓo vÈ. EvamevaÑ
kho bhikkhave idhekacco puggalo ÈsavÈnaÑ khayÈ -pa- upasampajja
viharati. AyaÑ vuccati bhikkhave vajir|pamacitto puggalo. Ime kho
bhikkhave tayo puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti5. . PaÒcamaÑ.
6. Sevitabbasutta
26. Tayome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame
tayo? Atthi bhikkhave puggalo na sevitabbo na bhajitabbo na
payirupÈsitabbo, atthi bhikkhave puggalo sevitabbo bhajitabbo
payirupÈsitabbo, atthi bhikkhave puggalo sakkatvÈ garuÑ katvÈ sevitabbo
bhajitabbo payirupÈsitabbo. Katamo ca bhikkhave
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1. DuÔÔhÈrukÈ (SÊ)
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puggalo na sevitabbo na bhajitabbo na payirupÈsitabbo? Idha bhikkhave
ekacco puggalo hÊno hoti sÊlena samÈdhinÈ paÒÒÈya. Evar|po bhikkhave
puggalo na sevitabbo na bhajitabbo na payirupÈsitabbo aÒÒatra anuddayÈ
aÒÒatra anukampÈ.
Katamo ca bhikkhave puggalo sevitabbo bhajitabbo payirupÈsitabbo?
Idha bhikkhave ekacco puggalo sadiso hoti sÊlena samÈdhinÈ paÒÒÈya,
evar|po bhikkhave puggalo sevitabbo bhajitabbo payirupÈsitabbo. TaÑ
kissa hetu? SÊlasÈmaÒÒagatÈnaÑ sataÑ sÊlakathÈ ca no bhavissati, sÈ ca no
pavattinÊ1 bhavissati, sÈ ca no phÈsu bhavissati. SamÈdhisÈmaÒÒagatÈnaÑ
sataÑ samÈdhikathÈ ca no bhavissati, sÈ ca no pavattinÊ bhavissati, sÈ ca no
phÈsu bhavissati. PaÒÒÈsÈmaÒÒagatÈnaÑ sataÑ paÒÒÈkathÈ ca no bhavissati,
sÈ ca no pavattinÊ bhavissati, sÈ ca no phÈsu bhavissatÊti. TasmÈ evar|po
puggalo sevitabbo bhajitabbo payirupÈsitabbo.
Katamo ca bhikkhave puggalo sakkatvÈ garuÑ katvÈ sevitabbo
bhajitabbo payirupÈsitabbo? Idha bhikkhave ekacco puggalo adhiko hoti
sÊlena samÈdhinÈ paÒÒÈya. Evar|po bhikkhave puggalo sakkatvÈ garuÑ
katvÈ sevitabbo bhajitabbo payirupÈsitabbo. TaÑ kissa hetu? Iti aparip|raÑ
vÈ sÊlakkhandhaÑ parip|ressÈmi, parip|raÑ vÈ sÊlakkhandhaÑ tattha tattha
paÒÒÈya anuggahessÈmi. Aparip|raÑ vÈ samÈdhikkhandhaÑ parip|ressÈmi,
parip|raÑ vÈ samÈdhikkhandhaÑ tattha tattha paÒÒÈya anuggahessÈmi.
Aparip|raÑ vÈ paÒÒÈkkhandhaÑ parip|ressÈmi, parip|raÑ vÈ
paÒÒÈkkhandhaÑ tattha tattha paÒÒÈya anuggahessÈmÊti. TasmÈ evar|po
puggalo sakkatvÈ garuÑ katvÈ sevitabbo bhajitabbo payirupÈsitabbo. Ime
kho bhikkhave tayo puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti.
NihÊyati puriso nihÊnasevÊ,
Na ca hÈyetha kadÈci tulyasevÊ.
SeÔÔhamupanamaÑ udeti khippaÑ,
TasmÈ attano uttariÑ bhajethÈti. . ChaÔÔhaÑ.
______________________________________________________________
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7. Jigucchitabbasutta

27. Tayome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame
tayo? Atthi bhikkhave puggalo jigucchitabbo na sevitabbo na bhajitabbo na
payirupÈsitabbo, atthi bhikkhave puggalo ajjhupekkhitabbo na sevitabbo na
bhajitabbo na payirupÈsitabbo, atthi bhikkhave puggalo sevitabbo bhajitabbo
payirupÈsitabbo. Katamo ca bhikkhave puggalo jigucchitabbo na sevitabbo
na bhajitabbo na payirupÈsitabbo? Idha bhikkhave ekacco puggalo dussÊlo
hoti pÈpadhammo asuci sa~kassarasamÈcÈro paÔicchannakammanto
assamaÓo samaÓapaÔiÒÒo abrahmacÈrÊ brahmacÈripaÔiÒÒo antop|ti avassuto
kasambujÈto, evar|po bhikkhave puggalo jigucchitabbo na sevitabbo na
bhajitabbo na payirupÈsitabbo. TaÑ kissa hetu? KiÒcÈpi bhikkhave
evar|passa puggalassa na diÔÔhÈnugatiÑ Èpajjati, atha kho naÑ pÈpako
kittisaddo abbhuggacchati “pÈpamitto purisapuggalo pÈpasahÈyo
pÈpasampava~ko”ti. SeyyathÈpi bhikkhave ahi g|thagato kiÒcÈpi na
daÑsati1, atha kho naÑ makkheti. EvamevaÑ kho bhikkhave kiÒcÈpi
evar|passa puggalassa na diÔÔhÈnugatiÑ Èpajjati, atha kho naÑ pÈpako
kittisaddo abbhuggacchati “pÈpamitto purisapuggalo pÈpasahÈyo
pÈpasampava~ko”ti. TasmÈ evar|po puggalo jigucchitabbo na sevitabbo na
bhajitabbo na payir|pÈsitabbo.
Katamo ca bhikkhave puggalo ajjhupekkhitabbo na sevitabbo na
bhajitabbo na payirupÈsitabbo? Idha bhikkhave ekacco puggalo kodhano
hoti upÈyÈsabahulo, appampi vutto samÈno abhisajjati kuppati byÈpajjati
patitthÊyati, kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti. SeyyathÈpi
bhikkhave duÔÔhÈruko kaÔÔhena vÈ kaÔhalÈya vÈ ghaÔÔito bhiyyoso mattÈya
ÈsavaÑ deti. EvamevaÑ kho bhikkhave -pa-. SeyyathÈpi bhikkhave
tindukÈlÈtaÑ kaÔÔhena vÈ kaÔhalÈya vÈ ghaÔÔitaÑ bhiyyoso mattÈya
cicciÔÈyati ciÔiciÔÈyati. EvamevaÑ kho bhikkhave -pa-. SeyyathÈpi
bhikkhave g|thak|po kaÔÔhena vÈ kaÔhalÈya vÈ ghaÔÔito bhiyyoso mattÈya
duggandho hoti. EvamevaÑ kho bhikkhave idhekacco
______________________________________________________________
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puggalo kodhano hoti upÈyÈsabahulo, appampi vutto samÈno abhisajjati
kuppati byÈpajjati patitthÊyati, kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti.
Evar|po bhikkhave puggalo ajjhupekkhitabbo na sevitabbo na bhajitabbo na
payirupÈsitabbo. TaÑ kissa hetu? Akkoseyyapi maÑ, paribhÈseyyapi maÑ,
anatthampi maÑ kareyyÈti. TasmÈ evar|po puggalo ajjhupekkhitabbo na
sevitabbo na bhajitabbo na payirupÈsitabbo.
Katamo ca bhikkhave puggalo sevitabbo bhajitabbo payirupÈsitabbo?
Idha bhikkhave ekacco puggalo sÊlavÈ hoti kalyÈÓadhammo, evar|po
bhikkhave puggalo sevitabbo bhajitabbo payirupÈsitabbo. TaÑ kissa hetu?
KiÒcÈpi bhikkhave evar|passa puggalassa na diÔÔhÈnugatiÑ Èpajjati, atha
kho naÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggacchati “kalyÈÓamitto purisapuggalo
kalyÈÓasahÈyo kalyÈÓasampava~ko”ti. TasmÈ evar|po puggalo sevitabbo
bhajitabbo payirupÈsitabbo. Ime kho bhikkhave tayo puggalÈ santo
saÑvijjamÈnÈ lokasminti.
NihÊyati puriso nihÊnasevÊ,
Na ca hÈyetha kadÈci tulyasevÊ.
SeÔÔhamupanamaÑ udeti khippaÑ,
TasmÈ attano uttariÑ bhajethÈti. . SattamaÑ.
8. G|thabhÈÓÊsutta
28. Tayome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame
tayo? G|thabhÈÓÊ pupphabhÈÓÊ madhubhÈÓÊ. Katamo ca bhikkhave puggalo
g|thabhÈÓÊ? Idha bhikkhave ekacco puggalo sabhaggato vÈ parisaggato vÈ1
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
______________________________________________________________
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“na passÈmÊ”ti1, iti attahetu vÈ parahetu vÈ ÈmisakiÒcikkhahetu vÈ
sampajÈnamusÈ bhÈsitÈ hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave puggalo g|thabhÈÓÊ.
Katamo ca bhikkhave puggalo pupphabhÈÓÊ? Idha bhikkhave ekacco
puggalo sabhaggato vÈ parisaggato vÈ ÒÈtimajjhagato vÈ p|gamajjhagato vÈ
rÈjakulamajjhagato vÈ abhinÊto sakkhipuÔÔho “ehambho purisa, yaÑ
pajÈnÈsi, taÑ vadehÊ”ti. So ajÈnaÑ vÈ Èha “na jÈnÈmÊ”ti, jÈnaÑ vÈ Èha
“jÈnÈmÊ”ti, apassaÑ vÈ Èha “na passamÊ”ti, passaÑ vÈ Èha “passÈmÊ”ti, iti
attahetu vÈ parahetu vÈ ÈmisakiÒcikkhahetu vÈ na sampajÈnamusÈ bhÈsitÈ
hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave puggalo pupphabhÈÓÊ.
Katamo ca bhikkhave puggalo madhubhÈÓÊ? Idha bhikkhave ekacco
puggalo pharusaÑ vÈcaÑ pahÈya pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, yÈ sÈ
vÈcÈ nelÈ kaÓÓasukhÈ pemanÊyÈ hadaya~gamÈ porÊ bahujanakantÈ
bahujanamanÈpÈ, tathÈr|piÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave
puggalo madhubhÈÓÊ. Ime kho bhikkhave tayo puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ
lokasminti. . AÔÔhamaÑ.
9. Andhasutta
29. Tayome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame
tayo? Andho ekacakkhu dvicakkhu. Katamo ca bhikkhave puggalo andho?
Idha bhikkhave ekaccassa puggalassa tathÈr|paÑ cakkhu na hoti,
yathÈr|pena cakkhunÈ anadhigataÑ vÈ bhogaÑ adhigaccheyya, adhigataÑ
vÈ bhogaÑ phÈtiÑ kareyya2. TathÈr|pampissa cakkhu na hoti, yathÈr|pena
cakkhunÈ kusalÈkusale dhamme jÈneyya, sÈvajjÈnavajje dhamme jÈneyya,
hÊnappaÓÊte dhamme jÈneyya, kaÓhasukkasappaÔibhÈge dhamme jÈneyya.
AyaÑ vuccati bhikkhave puggalo andho.
Katamo ca bhikkhave puggalo ekacakkhu? Idha bhikkhave ekaccassa
puggalassa tathÈr|paÑ cakkhu hoti, yathÈr|pena cakkhunÈ anadhigataÑ vÈ
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1. Ma 1. 355; Abhi 3. 13 piÔÔhesupi.

2. PhÈtikareyya (SÊ)

3. Puggalavagga

127

bhogaÑ adhigacceyya, adhigataÑ vÈ bhogaÑ phÈtiÑ kareyya. TathÈr|paÑ
panassa1 cakkhu na hoti, yathÈr|pena cakkhunÈ kusalÈkusale dhamme
jÈneyya, sÈvajjÈnavajje dhamme jÈneyya, hÊnappaÓÊte dhamme jÈneyya,
kaÓhasukkasappaÔibhÈge dhamme jÈneyya. AyaÑ vuccati bhikkhave
puggalo ekacakkhu.
Katamo ca bhikkhave puggalo dvicakkhu? Idha bhikkhave ekaccassa
puggalassa tathÈr|paÑ cakkhu hoti, yathÈr|pena cakkhunÈ anadhigataÑ vÈ
bhogaÑ adhigaccheyya, adhigataÑ vÈ bhogaÑ phÈtiÑ kareyya.
TathÈr|pampissa cakkhu hoti, yathÈr|pena cakkhunÈ kusalÈkusale dhamme
jÈneyya, sÈvajjÈnavajje dhamme jÈneyya, hÊnappaÓÊte dhamme jÈneyya,
kaÓhasukkasappaÔibhÈge dhamme jÈneyya. AyaÑ vuccati bhikkhave
puggalo dvicakkhu. Ime kho bhikkhave tayo puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ
lokasminti.
Na ceva bhogÈ tathÈr|pÈ, na ca puÒÒÈni kubbati.
Ubhayattha kaliggÈho, andhassa hatacakkhuno.
AthÈparÈyaÑ akkhÈto, ekacakkhu ca puggalo.
DhammÈdhammena saÔho so2, bhogÈni pariyesati.
Theyyena k|Ôakammena, musÈvÈdena c|bhayaÑ.
Kusalo hoti sa~ghÈtuÑ3, kÈmabhogÊ ca mÈnavo.
Ito so nirayaÑ gantvÈ, ekacakkhu vihaÒÒati.
Dvicakkhu pana akkhÈto, seÔÔho purisapuggalo.
Dhammaladdhehi bhogehi, uÔÔhÈnÈdhigataÑ dhanaÑ.
DadÈti seÔÔhasa~kappo, abyaggamÈnaso naro.
Upeti bhaddakaÑ ÔhÈnaÑ, yattha gantvÈ na socati.
AndhaÒca ekacakkhuÒca, ÈrakÈ parivajjaye.
DvicakkhuÑ pana sevetha, seÔÔhaÑ purisapuggalanti. . NavamaÑ.
______________________________________________________________
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10. Avakujjasutta

30. Tayome bhikkhave1 puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame
tayo? AvakujjapaÒÒo puggalo, uccha~gapaÒÒo puggalo, puthupaÒÒo
puggalo. Katamo ca bhikkhave avakujjapaÒÒo puggalo? Idha bhikkhave
ekacco puggalo ÈrÈmaÑ gantÈ hoti abhikkhaÓaÑ bhikkh|naÑ santike
dhammassavanÈya, tassa bhikkh| dhammaÑ desenti ÈdikalyÈÓaÑ
majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈsenti. So tasmiÑ Èsane
nisinno tassÈ kathÈya neva ÈdiÑ manasi karoti, na majjhaÑ manasi karoti,
na pariyosÈnaÑ manasi karoti, vuÔÔhitopi tamhÈ ÈsanÈ tassÈ kathÈya neva
ÈdiÑ manasi karoti, na majjhaÑ manasi karoti, na pariyosÈnaÑ manasi
karoti. SeyyathÈpi bhikkhave kumbho nikujjo2 tatra udakaÑ ÈsittaÑ vivaÔÔati
no saÓÔhÈti. EvamevaÑ kho bhikkhave idhekacco puggalo ÈrÈmaÑ gantÈ
hoti abhikkhaÓaÑ bhikkh|naÑ santike dhammassavanÈya, tassa bhikkh|
dhammaÑ desenti ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈnaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ
sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ
pakÈsenti. So tasmiÑ Èsane nisinno tassÈ kathÈya neva ÈdiÑ manasi karoti,
na majjhaÑ manasi karoti, na pariyosÈnaÑ manasi karoti, vuÔÔhitopi tamhÈ
ÈsanÈ tassÈ kathÈya neva ÈdiÑ manasi karoti, na majjhaÑ manasi karoti, na
pariyosÈnaÑ manasi karoti. AyaÑ vuccati bhikkhave avakujjapaÒÒo
puggalo.
Katamo ca bhikkhave uccha~gapaÒÒo puggalo? Idha bhikkhave ekacco
puggalo ÈrÈmaÑ gantÈ hoti abhikkhaÓaÑ bhikkh|naÑ santike
dhammassavanÈya, tassa bhikkh| dhammaÑ desenti ÈdikalyÈÓaÑ
majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈsenti. So tasmiÑ Èsane
nisinno tassÈ kathÈya Èdimpi manasi karoti, majjhampi manasi karoti,
pariyosÈnampi manasi karoti, vuÔÔhito ca kho tamhÈ ÈsanÈ tassÈ kathÈya
neva ÈdiÑ manasi karoti, na majjhaÑ manasi karoti, na pariyosÈnaÑ manasi
karoti. SeyyathÈpi bhikkhave purisassa uccha~ge nÈnÈkhajjakÈni ÈkiÓÓÈni
tilÈ taÓÉulÈ modakÈ badarÈ. So tamhÈ ÈsanÈ vuÔÔhahanto satisammosÈ
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pakireyya. EvamevaÑ kho bhikkhave idhekacco puggalo ÈrÈmaÑ gantÈ hoti
abhikkhaÓaÑ bhikkh|naÑ santike dhammassavanÈya, tassa bhikkh|
dhammaÑ desenti ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ
sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ
pakÈsenti. So tasmiÑ Èsane nisinno tassÈ kathÈya Èdimpi manasi karoti,
majjhampi manasi karoti, pariyosÈnampi manasi karoti, vuÔÔhito ca kho
tamhÈ ÈsanÈ tassÈ kathÈya neva ÈdiÑ manasi karoti, na majjhaÑ manasi
karoti, na pariyosÈnaÑ manasi karoti. AyaÑ vuccati bhikkhave
uccha~gapaÒÒo puggalo.
Katamo ca bhikkhave puthupaÒÒo puggalo? Idha bhikkhave ekacco
puggalo ÈrÈmaÑ gantÈ hoti abhikkhaÓaÑ bhikkh|naÑ santike
dhammassavanÈya, tassa bhikkh| dhammaÑ desenti ÈdikalyÈÓaÑ
majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈsenti. So tasmiÑ Èsane
nisinno tassÈ kathÈya Èdimpi manasi karoti, majjhampi manasi karoti,
pariyosÈnampi manasi karoti, vuÔÔhitopi tamhÈ ÈsanÈ tassÈ kathÈya Èdimpi
manasi karoti, majjhampi manasi karoti, pariyosÈnampi manasi karoti.
SeyyathÈpi bhikkhave kumbho ukkujjo tatra udakaÑ ÈsittaÑ saÓÔhÈti no
vivaÔÔati. EvamevaÑ kho bhikkhave idhekacco puggalo ÈrÈmaÑ gantÈ hoti
abhikkhaÓaÑ bhikkh|naÑ santike dhammassavanÈya, tassa bhikkh|
dhammaÑ desenti ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ
sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ
pakÈsenti. So tasmiÑ Èsane nisinno tassÈ kathÈya Èdimpi manasi karoti,
majjhampi manasi kÈroti, pariyosÈnampi manasi karoti, vuÔÔhitopi tamhÈ
ÈsanÈ tassÈ kathÈya Èdimpi manasi karoti, majjhampi manasi karoti,
pariyosÈnampi manasi karoti. AyaÑ vuccati bhikkhave puthupaÒÒo puggalo.
Ime kho bhikkhave tayo puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti.
AvakujjapaÒÒo puriso, dummedho avicakkhaÓo.
AbhikkhaÓampi ce hoti, gantÈ bhikkh|na santike.
ŒdiÑ kathÈya majjhaÒca, pariyosÈnaÒca tÈdiso.
UggahetuÑ na sakkoti, paÒÒÈ hissa na vijjati.
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Uccha~gapaÒÒo puriso, seyyo etena vuccati.
AbhikkhaÓampi ce hoti, gantÈ bhikkh|na santike.
ŒdiÑ kathÈya majjhaÒca, pariyosÈnaÒca tÈdiso.
Nisinno Èsane tasmiÑ, uggahetvÈna byaÒjanaÑ.
VuÔÔhito nappajÈnÈti, gahitaÑ hissa1 mussati.
PuthupaÒÒo ca puriso, seyyo etehi2 vuccati.
AbhikkhaÓampi ce hoti, gantÈ bhikkh|na santike.
ŒdiÑ kathÈya majjhaÒca, pariyosÈnaÒca tÈdiso.
Nisinno Èsane tasmiÑ, uggahetvÈna byaÒjanaÑ.
DhÈreti seÔÔhasa~kappo, abyaggamÈnaso naro.
DhammÈnudhammappaÔipanno, dukkhassantakaro siyÈti. . DasamaÑ.
Puggalavaggo tatiyo.
TassuddÈnaÑ
Samiddha3 GilÈna Sa~khÈrÈ, BahukÈrÈ Vajirena ca.
Sevi Jiguccha G|thabhÈÓÊ, Andho ca AvakujjatÈti.
_____
4. Devad|tavagga
1. Sabrahmakasutta

31. SabrahmakÈni bhikkhave tÈni kulÈni, yesaÑ puttÈnaÑ mÈtÈpitaro
ajjhÈgÈre p|jitÈ honti. SapubbÈcariyakÈni bhikkhave tÈni kulÈni, yesaÑ
puttÈnaÑ mÈtÈpitaro ajjhÈgÈre p|jitÈ honti. SÈhuneyyÈni bhikkhave tÈni
kulÈni, yesaÑ puttÈnaÑ mÈtÈpitaro ajjhÈgÈre p|jitÈ honti. “BrahmÈ”ti
bhikkhave mÈtÈpit|naÑ etaÑ adhivacanaÑ, “pubbÈcariyÈ”ti bhikkhave
mÈtÈpit|naÑ etaÑ adhivacanaÑ,
______________________________________________________________
1. Gahitampissa (Ka)
3. KÈyasakkhi (SÊ), saviÔÔha (SyÈ, KaÑ), seÔÔha (Ka)

2. Etena (Ka)
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“ahuneyyÈ”ti bhikkhave mÈtÈpit|naÑ etaÑ adhivacanaÑ. TaÑ kissa hetu?
BahukÈrÈ bhikkhave mÈtÈpitaro puttÈnaÑ ÈpÈdakÈ posakÈ imassa lokassa
dassetÈroti.
“BrahmÈ”ti mÈtÈpitaro, “pubbÈcariyÈ”ti vuccare.
ŒhuneyyÈ ca puttÈnaÑ, pajÈya anukampakÈ.
TasmÈ hi ne namasseyya, sakkareyya ca paÓÉito.
Annena atha pÈnena, vatthena sayanena ca.
UcchÈdanena nhÈpanena1, pÈdÈnaÑ dhovanena ca.
TÈya naÑ pÈricariyÈya, mÈtÈpit|su paÓÉitÈ.
Idheva2 naÑ pasaÑsanti, pecca sagge pamodatÊti3. . PaÔhamaÑ.
2. Œnandasutta
32. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca–
“SiyÈ nu kho bhante bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ
imasmiÒca saviÒÒÈÓake kÈye aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ nÈssu,
bahiddhÈ ca sabbanimittesu aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ nÈssu, yaÒca
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ upasampajja viharato
aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ na honti, taÒca setovimuttiÑ
paÒÒÈvimuttiÑ upasampajja vihareyyÈ”ti. Siya Œnanda bhikkhuno tathÈr|po
samÈdhipaÔilÈbho, yathÈ imasmiÒca saviÒÒÈÓake kÈye
aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ nÈssu, bahiddhÈ ca sabbanimittesu
aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ nÈssu, yaÒca cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ
upasampajja viharato aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ na honti, taÒca
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ upasampajja vihareyyÈti.
YathÈ kathaÑ pana bhante siyÈ bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho,
yathÈ imasmiÒca saviÒÒÈÓake kÈye aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ nÈssu,
bahiddhÈ ca sabbanimittesu
______________________________________________________________
1. NahÈpanena (SÊ)
3. Sagge ca modatÊti (SÊ) Khu 1. 269 Itivuttake.

2. Idha ceva (SÊ)
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aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ nÈssu, yaÒca cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ
upasampajja viharato aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ na honti, taÒca
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ upasampajja vihareyyÈti.
IdhÈnanda bhikkhuno evaÑ hoti “etaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ, yadidaÑ
sabbasa~khÈrasamatho sabb|padhipaÔinissaggo taÓhÈkkhayo virÈgo nirodho
nibbÈnan”ti. EvaÑ kho Œnanda siyÈ bhikkhuno tathÈr|po samÈdhipaÔilÈbho,
yathÈ imasmiÒca saviÒÒÈÓake kÈye aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ nÈssu,
bahiddhÈ ca sabbanimittesu aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ nÈssu, yaÒca
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ upasampajja viharato
aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ na honti, taÒca cetovimuttiÑ
paÒÒÈvimuttiÑ upasampajja vihareyyÈti. IdaÒca pana metaÑ Œnanda
sandhÈya bhÈsitaÑ pÈrÈyane puÓÓakapaÒhe–
“Sa~khÈya lokasmiÑ paroparÈni1,
YassiÒjitaÑ natthi kuhiÒci loke.
Santo vidh|mo anÊgho2 nirÈso,
AtÈri so jÈtijaranti br|mÊ”ti. . DutiyaÑ.
3. SÈriputtasutta
33. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ BhagavÈ etadavoca “saÑkhittenapi
kho ahaÑ SÈriputta dhammaÑ deseyyaÑ, vitthÈrenapi kho ahaÑ SÈriputta
dhammaÑ deseyyaÑ, saÑkhittavitthÈrenapi kho ahaÑ SÈriputta dhammaÑ
deseyyaÑ, aÒÒÈtÈro ca dullabhÈ”ti. Etassa BhagavÈ kÈlo, etassa Sugata kÈlo,
yaÑ BhagavÈ saÑkhittenapi dhammaÑ deseyya, vitthÈrenapi dhammaÑ
deseyya, saÑkhittavitthÈrenapi dhammaÑ deseyya, bhavissanti dhammassa
aÒÒÈtÈroti.
TasmÈtiha SÈriputta evaÑ sikkhitabbaÑ “imasmiÒca saviÒÒÈÓake kÈye
aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ na bhavissanti, bahiddhÈ ca sabbanimittesu
aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ na bhavissanti, yaÒca cetonimuttiÑ
______________________________________________________________
1. ParovarÈni (SÊ, I) Khu 1. 436; Khu 8. 8 piÔÔhesu.
2. Anigho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), anagho (?)
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paÒÒÈvimuttiÑ upasampajja viharato aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ na
honti, taÒca cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ upasampajja viharissÈmÈ”ti. EvaÑ
hi kho SÈriputta sikkhitabbaÑ.
Yato ca kho SÈriputta bhikkhuno imasmiÒca saviÒÒÈÓake kÈye
aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ na honti, bahiddhÈ ca sabbanimittesu
aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ na honti, yaÒca cetovimuttiÑ
paÒÒÈvimuttiÑ upasampajja viharato aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ na
honti, taÒca cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ upasampajja viharati. AyaÑ
vuccati SÈriputta bhikkhu acchecchi1 taÓhaÑ, vivattayi2 saÑyojanaÑ,
sammÈ mÈnÈbhisamayÈ antamakÈsi dukkhassa. IdaÒca pana metaÑ SÈriputta
sanddhÈya bhÈsitaÑ pÈrÈyane3 UdayapaÒhe–
“PahÈnaÑ kÈmasaÒÒÈnaÑ, domanassÈna c|bhayaÑ.
Thinassa ca pan|danaÑ, kukkuccÈnaÑ nivÈraÓaÑ.
UpekkhÈsatisaÑsuddhaÑ, dhammatakkapurejavaÑ.
AÒÒÈvimokkhaÑ pabr|mi, avijjÈya pabhedanan”ti4.
TatiyaÑ.
4. NidÈnasutta
34. TÊÓimÈni bhikkhave nidÈnÈni kammÈnaÑ samudayÈya. KatamÈni
tÊÓi? Lobho nidÈnaÑ kammÈnaÑ samudayÈya, doso nidÈnaÑ kammÈnaÑ
samudayÈya, moho nidÈnaÑ kammÈnaÑ samudayÈya.
YaÑ bhikkhave lobhapakataÑ kammaÑ lobhajaÑ lobhanidÈnaÑ
lobhasamudayaÑ. Yatthassa attabhÈvo nibbattati, tattha taÑ kammaÑ
vipaccati. Yattha taÑ kammaÑ vipaccati, tattha tassa kammassa vipÈkaÑ
paÔisaÑvedeti diÔÔhe vÈ dhamme, upapajja vÈ5, apare vÈ6 pariyÈye.
______________________________________________________________
1. Acchejji (SyÈ, KaÑ, Ka)
2. VÈvattayi (SÊ, I)
3. PÈrÈyaÓe (SÊ)
4. Khu 1. 446; Khu 8. 17 piÔÔhesupi.
5. Upapajje vÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) upapajjitvÈti Ma 3. 257 piÔÔhe PÈÄiyÈ saÑvaÓÓanÈ.
6. AparÈpare vÈ (Ka)
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YaÑ bhikkhave dosapakataÑ kammaÑ dosajaÑ dosanidÈnaÑ
dosasamudayaÑ. Yatthassa attabhÈvo nibbattati, tattha taÑ kammaÑ
vipaccati. Yattha taÑ kammaÑ vipaccati, tattha tassa kammassa vipÈkaÑ
paÔisaÑvedeti diÔÔhe vÈ dhamme, upapajja vÈ, apare vÈ pariyÈye.
YaÑ bhikkhave mohapakataÑ kammaÑ mohajaÑ mohanidÈnaÑ
mohasamudayaÑ. Yatthassa attabhÈvo nibbattati, tattha taÑ kammaÑ
vipaccati. Yattha taÑ kammaÑ vipaccati, tattha tassa kammassa vipÈkaÑ
paÔisaÑvedeti diÔÔhe vÈ dhamme, upapajja vÈ, apare vÈ pariyÈye.
SeyyathÈpi bhikkhave bÊjÈni akhaÓÉÈni ap|tÊni avÈtÈtapahatÈni sÈrÈdÈni
sukhasayitÈni sukhette suparikammakatÈya bh|miyÈ nikkhittÈni, devo ca
sammÈdhÈraÑ anuppaveccheyya, evassu tÈni bhikkhave bÊjÈni vuddhiÑ
viruÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjeyyuÑ. EvamevaÑ kho bhikkhave yaÑ
lobhapakataÑ kammaÑ lobhajaÑ lobhanidÈnaÑ lobhasamudayaÑ.
Yatthassa attabhÈvo nibbattati, tattha taÑ kammaÑ vipaccati. Yattha taÑ
kammaÑ vipaccati, tattha tassa kammassa vipÈkaÑ paÔisaÑvedeti diÔÔhe vÈ
dhamme, upapajja vÈ, apare vÈ pariyÈye.
YaÑ dosapakataÑ kammaÑ -pa-. YaÑ mohapakataÑ kammaÑ
mohajaÑ mohanidÈnaÑ mohasamudayaÑ. Yatthassa attabhÈvo nibbattati,
tattha taÑ kammaÑ vipaccati. Yattha taÑ kammaÑ vipaccati, tattha tassa
kammassa vipÈkaÑ paÔisaÑvedeti diÔÔhe vÈ dhamme, upapajja vÈ, apare vÈ
pariyÈye. ImÈni kho bhikkhave tÊÓÊ nidÈnÈni kammÈnaÑ samudayÈya.
TÊÓÊmÈni bhikkhave nidÈnÈni kammÈnaÑ samudayÈya. KatamÈni tÊÓi?
Alobho nidÈnaÑ kammÈnaÑ samudayÈya, adoso nidÈnaÑ kammÈnaÑ
samudayÈya, amoho nidÈnaÑ kammÈnaÑ samudayÈya.
YaÑ bhikkhave alobhapakataÑ kammaÑ alobhajaÑ alobhanidÈnaÑ
alobhasamudayaÑ, lobhe vigate evaÑ taÑ kammaÑ pahÊnaÑ hoti
ucchinnam|laÑ tÈlÈvatthukataÑ anabhÈvaÑkataÑ ÈyatiÑ
anuppÈdadhammaÑ.
YaÑ bhikkhave adosapakataÑ kammaÑ adosajaÑ adosanidÈnaÑ
adosasamudayaÑ, dose vigate evaÑ taÑ kammaÑ pahÊnaÑ hoti
ucchinnam|laÑ tÈlÈvatthukataÑ anabhÈvaÑkataÑ ÈyatiÑ
anuppÈdadhammaÑ.
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YaÑ bhikkhave amohapakataÑ kammaÑ amohajaÑ amohanidÈnaÑ
amohasamudayaÑ, mohe vigate evaÑ taÑ kammaÑ pahÊnaÑ hoti
ucchinnam|laÑ tÈlÈvatthukataÑ anabhÈvaÑkataÑ ÈyatiÑ
anuppÈdadhammaÑ.
SeyyathÈpi bhikkhave bÊjÈni akhaÓÉÈni ap|tÊni avÈtÈtapahatÈni sÈrÈdÈni
sukhasayitÈni, tÈni puriso agginÈ Éaheyya, agginÈ ÉahitvÈ masiÑ kareyya,
masiÑ karitvÈ mahÈvÈte vÈ ophuÓeyya1, nadiyÈ vÈ sÊghasotÈya pavÈheyya.
Evassu tÈni bhikkhave bÊjÈni ucchinnam|lÈni tÈlÈvatthukatÈni
anabhÈvaÑkatÈni2 ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈni. EvamevaÑ kho bhikkhave
yaÑ alobhapakataÑ kammaÑ alobhajaÑ alobhanidÈnaÑ alobhasamudayaÑ,
lobhe vigate evaÑ taÑ kammaÑ pahÊnaÑ hoti ucchinnam|laÑ
tÈlÈvatthukataÑ anabhÈvaÑkataÑ ÈyatiÑ anuppÈdadhammaÑ.
YaÑ adosapakataÑ kammaÑ -pa-. YaÑ amohapakataÑ kammaÑ
amohajaÑ amohanidÈnaÑ amohasamudayaÑ, mohe vigate evaÑ taÑ
kammaÑ pahÊnaÑ hoti -pa- ÈyatiÑ anuppÈdadhammaÑ. ImÈni kho
bhikkhave tÊÓi nidÈnÈni kammÈnaÑ samudayÈyÈti.
LobhajaÑ dosajaÑ ceva3, mohajaÒcÈpaviddasu.
YaÑ tena pakataÑ kammaÑ, appaÑ vÈ yadi vÈ bahuÑ.
Idheva taÑ vedaniyaÑ, vatthu aÒÒaÑ na vijjati.
TasmÈ lobhaÒca dosaÒca, mohajaÒcÈpi viddasu.
VijjaÑ uppÈdayaÑ bhikkhu, sabbÈ duggatiyo jaheti. . CatutthaÑ.
5. Hatthakasutta
35. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ ŒÄaviyaÑ viharati
Gomagge SiÑsapÈvane PaÓÓasanthare. Atha kho Hatthako ŒÄavako
ja~ghÈvihÈraÑ anuca~kamamÈno anuvicaramÈno addasa BhagavantaÑ
Gomagge SiÑsapÈvane PaÓÓasanthare nisinnaÑ, disvÈ yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi,
ekamantaÑ nisinno kho Hatthako ŒÄavako BhagavantaÑ etadavoca “kacci
bhante BhagavÈ sukhamasayitthÈ”ti.
______________________________________________________________
1. Opuneyya (SÊ, I)

2. AnabhÈvakatÈni (SÊ, I)

3. DosajaÑ kammaÑ (Ka)
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EvaÑ kumÈra sukhamasayitthaÑ, ye ca pana loke sukhaÑ senti, ahaÑ tesaÑ
aÒÒataroti.
SÊtÈ bhante hemantikÈ ratti, antaraÔÔhako himapÈtasamayo, kharÈ
gokaÓÔakahatÈ bh|mi, tanuko paÓÓasantharo, viraÄÈni rukkhassa pattÈni,
sÊtÈni, kÈsÈyÈni vatthÈni, sÊto ca verambho vÈto vÈyati, atha ca pana
BhagavÈ evamÈha “evaÑ kumÈra sukhamasayitthaÑ, ye ca pana loke
sukhaÑ senti, ahaÑ tesaÑ aÒÒataro”ti.
Tena hi kumÈra taÒÒevettha paÔipucchissÈmi, yathÈ te khameyya, tathÈ
naÑ byÈkareyyÈsi. TaÑ kiÑ maÒÒasi kumÈra, idhassa gahapatissa vÈ
gahapatiputtassa vÈ k|ÔÈgÈraÑ ullittÈvalittaÑ nivÈtaÑ phusitaggaÄaÑ
pihitavÈtapÈnaÑ. Tatrassa palla~ko gonakatthato paÔikatthato paÔalikatthato
kadalimigapavarapaccattharaÓo1 sa-uttaracchado ubhatolohitak|padhÈno,
telappadÊpo cettha jhÈyeyya2, catasso ca3 pajÈpatiyo manÈpÈmanÈpena
paccupaÔÔhitÈ assu. TaÑ kiÑ maÒÒasi kumÈra, sukhaÑ vÈ so sayeyya no vÈ,
kathaÑ vÈ te ettha hotÊti. SukhaÑ so bhante sayeyya, ye ca pana loke
sukhaÑ senti, so tesaÑ aÒÒataroti.
TaÑ kiÑ maÒÒasi kumÈra, api nu tassa gahapatissa vÈ gahapatiputtassa
vÈ uppajjeyyuÑ rÈgajÈ pariÄÈhÈ kÈyikÈ vÈ cetasikÈ vÈ, yehi so rÈgajehi
pariÄÈhehi pariÉayhamÈno dukkhaÑ sayeyyÈti. EvaÑ bhanteti.
Yehi kho so kumÈra gahapati vÈ gahapatiputto vÈ rÈgajehi pariÄÈhehi
pariÉayhamÈno dukkhaÑ sayeyya. So rÈgo TathÈgatassa pahÊno
ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo,
tasmÈhaÑ sukhamasayitthaÑ.
TaÑ kiÑ maÒÒasi kumÈra, api nu tassa gahapatissa vÈ gahapatiputtassa
vÈ uppajjeyyuÑ dosajÈ pariÄÈhÈ -pa- mohajÈ pariÄÈhÈ kÈyikÈ vÈ cetasikÈ vÈ,
yehi so mohajehi pariÄÈhehi pariÉayhamÈno dukkhaÑ sayeyyÈti. EvaÑ
bhanteti.
______________________________________________________________
1. KÈdalimigapavarapaccattharaÓo (SÊ)

2. JÈleyya (Ka)

3. Tasseva (Ka)
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Yehi kho so kumÈra gahapati vÈ gahapatiputto vÈ mohajehi pariÄÈhehi
pariÉayhamÈno dukkhaÑ sayeyya. So moho TathÈgatassa pahÊno
ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo.
TasmÈhaÑ sukhamasayitthanti.
SabbadÈ ve sukhaÑ seti, brahmaÓo parinibbuto.
Yo na limpati1 kÈmesu, sÊtibh|to nir|padhi.
SabbÈ Èsattiyo chetvÈ, vineyya hadaye daraÑ.
Upasanto sukhaÑ seti, santiÑ pappuyya cetasoti.
PaÒcamaÑ.
6. Devadutasutta
36. TÊÓimÈni bhikkhave devad|tÈni. KatamÈni tÊÓi? Idha bhikkhave
ekacco 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, tamenaÑ bhikkhave nirayapÈlÈ nÈnÈbÈhÈsu
gahetvÈ yamassa raÒÒo dassenti “ayaÑ deva puriso amatteyyo apetteyyo
asÈmaÒÒo abrahmaÒÒo, 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 itthiÑ vÈ purisaÑ vÈ ÈsÊtikaÑ vÈ nÈvutikaÑ vÈ
vassasatikaÑ vÈ2 jÈtiyÈ jiÓÓaÑ gopÈnasiva~kaÑ bhoggaÑ daÓÉaparÈyaÓaÑ3
pavedhamÈnaÑ gacchantaÑ ÈturaÑ gatayobbanaÑ khaÓÉadantaÑ
palitakesaÑ vil|naÑ khallitasiraÑ4 valitaÑ tilakÈhatagattan”ti? So evamÈha
“addasaÑ bhante”ti.
______________________________________________________________
* Vi 4. 304; SaÑ 1. 214 piÔÔhesupi.
1. Lippati (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka)
2. Passa Ma 3. 218 piÔÔhe.
3. DaÓÉaparÈyanaÑ (SyÈ, KaÑ, I)
4. KhalitaÑ siro (SÊ, I), khalitasiraÑ (SyÈ, KaÑ) Ma 3. 218 piÔÔhepi.
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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 purisapamÈdatÈya1
na kalyÈÓamakÈsi kÈyena vÈcÈya manasÈ, taggha tvaÑ2 ambho purisa tathÈ
karissanti, yathÈ taÑ3 pamattaÑ. TaÑ kho pana te etaÑ4 pÈpakammaÑ5
neva mÈtarÈ kataÑ, na pitarÈ kataÑ, na bhÈtarÈ kataÑ, na bhaginiyÈ kataÑ,
na mittÈmaccehi kataÑ, na ÒÈtisÈlohitehi kataÑ, na devatÈhi kataÑ, na
samaÓabrÈhmaÓehi kataÑ, atha kho tayÈvetaÑ pÈpakammaÑ kataÑ,
tvaÒÒevetassa vipÈkaÑ paÔisaÑvedissasÊ”ti. (1)
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 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 pamÈdatÈya 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
______________________________________________________________
1. PamÈdavatÈya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) Ma 3. 218 piÔÔhepi.
2. TaÑ (Ka)
4. TaÑ kho panetaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

3. Te (Ka)
5. PÈpaÑ kammaÑ (SÊ)
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mittÈmaccehi kataÑ, na ÒÈtisÈlohitehi kataÑ, na devatÈhi kataÑ, na
samaÓabrÈhmaÓehi kataÑ. Atha kho tayÈvetaÑ pÈpakammaÑ kataÑ,
tvaÒÒevetassa vipÈkaÑ paÔisaÑvedissasÊ”ti. (2)
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 ekÈhamataÑ vÈ dvÊhamataÑ vÈ
tÊhamataÑ vÈ uddhumÈtakaÑ vinÊlakaÑ vipubbakajÈtan”ti? So evamÈha
“addasaÑ bhante”ti.
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 pamÈdatÈya 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 devatÈhi kataÑ, na
samaÓabrÈhmaÓehi kataÑ. Atha kho tayÈvetaÑ pÈpakammaÑ kataÑ,
tvaÒÒevetassa vipÈkaÑ paÔisaÑvedissasÊ”ti. (3)
TamenaÑ bhikkhave Yamo rÈjÈ tatiyaÑ devad|taÑ samanuyuÒjitvÈ
samanugÈhitvÈ samanubhÈsitvÈ tuÓhÊ hoti. TamenaÑ bhikkhave nirayapÈlÈ
paÒcavidhabandhanaÑ nÈma kÈraÓaÑ karonti, tattaÑ ayokhilaÑ hatthe
gamenti, tatthaÑ ayokhilaÑ dutiyasmiÑ hatthe gamenti, tattaÑ ayokhilaÑ
pÈde gamenti, tattaÑ ayokhilaÑ dutiyasmiÑ pÈde gamenti, tattaÑ
ayokhilaÑ majjhe urasmiÑ gamenti. So tattha dukkhÈ tibbÈ1 kharÈ kaÔukÈ
vedanÈ vediyati, na ca tÈva kÈlaÑ karoti, yÈva na taÑ pÈpakammaÑ
byantÊhoti.
______________________________________________________________
1. TippÈ (SÊ)
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TamenaÑ bhikkhave nirayapÈlÈ saÑvesetvÈ1 kudhÈrÊhi tacchanti. So
tattha dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vediyati, 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
bh|miyÈ sampajjalitÈya sajotibh|tÈya2 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 pheÓuddehakaÑ
paccamÈno sakimpi uddhaÑ gacchati, sakimpi adho gacchati, sakimpi
tiriyaÑ gacchati. So tattha dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vediyati, na ca
tÈva kÈlaÑ karoti, yÈva na taÑ pÈpakammaÑ byantÊhoti. TamenaÑ
bhikkhave nirayapÈlÈ 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 sabbadÈti.*
Bh|tapubbaÑ bhikkhave Yamassa raÒÒo etadahosi “ye kira bho loke
pÈpakÈni 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 na aÒÒassa samaÓassa vÈ
brÈhmaÓassa vÈ sutvÈ evaÑ vadÈmi, api ca kho bhikkhave yadeva me
sÈmaÑ ÒÈtaÑ sÈmaÑ diÔÔhaÑ sÈmaÑ viditaÑ, tadevÈhaÑ vadÈmÊti.
______________________________________________________________
1. SaÑkaÉÉhibhvÈ (Ka)
* Khu 2. 134, 152 piÔÔhÈdÊsupi.
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“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 appamattÈ1 sukhino2, diÔÔhadhammÈbhinibbutÈ.
SabbaverabhayÈtÊtÈ, sabbadukkhaÑ upaccagu nti. . ChaÔÔhaÑ.
7. CatumahÈrÈjasutta
37. AÔÔhamiyaÑ bhikkhave pakkhassa catunnaÑ mahÈrÈjÈnaÑ amaccÈ
pÈrisajjÈ imaÑ lokaÑ anuvicaranti “kacci bah| manussÈ manussesu
matteyyÈ petteyyÈ sÈmaÒÒÈ brahmaÒÒÈ kule jeÔÔhÈpacÈyino, uposathaÑ
upavasanti paÔijÈgaronti, puÒÒÈni karontÊ”ti. CÈtuddasiÑ bhikkhave
pakkhassa catunnaÑ mahÈrÈjÈnaÑ puttÈ imaÑ lokaÑ anuvicaranti “kacci
bah| manussÈ manussesu matteyyÈ petteyyÈ sÈmaÒÒÈ brahmaÒÒÈ kule
jeÔÔhÈpacÈyino uposathaÑ upavasanti, paÔijÈgaronti, puÒÒÈni karontÊ”ti.
Tadahu bhikkhave uposathe pannarase cattÈro mahÈrÈjÈno sÈmaÒÒeva imaÑ
lokaÑ anuvicaranti “kacci bah| manussÈ manussesu matteyyÈ petteyyÈ
sÈmaÒÒÈ brahmaÒÒÈ kule jeÔÔhÈpacÈyino, uposathaÑ upavasanti
paÔijÈgaronti, puÒÒÈni karontÊ”ti.
Sace bhikkhave appakÈ honti manussÈ manussesu matteyyÈ petteyyÈ
sÈmaÒÒÈ brahmaÒÒÈ kule jeÔÔhÈpacÈyino, uposathaÑ upavasanti
paÔijÈgaronti, puÒÒÈni karonti. TamenaÑ bhikkhave cattÈro mahÈrÈjÈno
devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ SudhammÈya sabhÈya sannisinnÈnaÑ
sannipatitÈnaÑ Èrocenti “appakÈ kho mÈrisÈ manussÈ manussesu matteyyÈ
petteyyÈ sÈmaÒÒÈ brahmaÒÒÈ kule jeÔÔhÈpacÈyino, uposathaÑ upavasanti
paÔijÈgaronti, puÒÒÈni karontÊ”ti. Tena kho
______________________________________________________________
1. Te khoppamattÈ (SÊ), te khemappattÈ (SyÈ, KaÑ, I) Ma 3. 225 piÔÔhepi.
2. SukhitÈ (SÊ, SyÈ)
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bhikkhave devÈ TÈvatiÑsÈ anattamanÈ honti “dibbÈ vata bho kÈyÈ
parihÈyissanti, parip|rissanti asurakÈyÈ”ti.
Sace pana bhikkhave bah| honti manussÈ manussesu matteyyÈ petteyyÈ
sÈmaÒÒÈ brahmaÒÒÈ kule jeÔÔhÈpacÈyino, uposathaÑ upavasanti
paÔijÈgaronti, puÒÒÈni karonti. TamenaÑ bhikkhave cattÈro mahÈrÈjÈno
devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ SudhammÈya sabhÈya sannisinnÈnaÑ
sannipatitÈnaÑ Èrocenti “bah| kho mÈrisÈ manussÈ manussesu matteyyÈ
petteyyÈ sÈmaÒÒÈ brahmaÒÒÈ kule jeÔÔhÈpacÈyino, uposathaÑ upavasanti
paÔijÈgaronti, puÒÒÈni karontÊ”ti. Tena bhikkhave devÈ TÈvatiÑsÈ attamanÈ
honti “dibbÈ vata bho kÈyÈ parip|rissanti, parihÈyissanti asurakÈyÈ”ti.
Bh|tapubbaÑ bhikkhave Sakko DevÈnamindo deve TÈvatiÑse
anunayamÈno tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ gÈthaÑ abhÈsi–
“CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ, yÈ ca pakkhassa aÔÔhamÊ.
PÈÔihÈriyapakkhaÒca, aÔÔha~gasusamÈgataÑ.
UposathaÑ upavaseyya, yopissa1 mÈdiso naro”ti.
SÈ kho panesÈ bhikkhave Sakkena DevÈnamindena gÈthÈ duggÊtÈ na
sugÊtÈ, dubbhÈsitÈ na subhÈsitÈ. TaÑ kissa hetu? Sakko hi bhikkhave
DevÈnamindo avÊtarÈgo avÊtadoso avÊtamoho.
Yo ca kho so bhikkhave bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ
brahmacariyo katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho
parikkhÊÓabhavasaÑyojano sammadaÒÒÈ vimutto, tassa kho etaÑ bhikkhave
bhikkhuno2 kallaÑ vacanÈya–
“CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ, yÈ ca pakkhassa aÔÔhamÊ.
PÈÔihÈriyapakkhaÒca, aÔÔha~gasusamÈgataÑ.
UposathaÑ upavaseyya, yopissa mÈdiso naro”ti.
______________________________________________________________
1. Yopassa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
2. Tassa kho etaÑ bhikkhuno (SÊ, SyÈ), tassa kho evaÑ bhikkhave bhikkhuno (Ka)
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TaÑ kissa hetu, so hi bhikkhave bhikkhu vÊtarÈgo vÊtadoso vÊtamohoti.
. SattamaÑ.
8. DutiyacatumahÈrÈjasutta
38. Bh|tapubbaÑ bhikkhave Sakko DevÈnamindo deve TÈvatiÑse
anunayamÈno tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ gÈthaÑ abhÈsi–
“CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ, yÈ ca pakkhassa aÔÔhamÊ.
PÈÔihÈriyapakkhaÒca, aÔÔha~gasusamÈgataÑ.
UposathaÑ upavaseyya, yopissa mÈdiso naro”ti.
SÈ kho panesÈ bhikkhave Sakkena DevÈnamindena gÈthÈ duggÊtÈ na
sugÊtÈ, dubbhÈsitÈ na subhÈsitÈ. TaÑ kissa hetu? Sakko hi bhikkhave
DevÈnamindo aparimutto jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi
dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, aparimutto dukkhasmÈti vadÈmi.
Yo ca kho so bhikkhave bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ
katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho parikkhÊÓabhavasaÑyojano
sammadaÒÒÈ vimutto. Tassa kho etaÑ bhikkhave bhikkhuno kallaÑ
vacanÈya–
“CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ, yÈ ca pakkhassa aÔÔhamÊ.
PÈÔihÈriyapakkhaÒca, aÔÔha~gasusamÈgataÑ.
UposathaÑ upavaseyya, yopissa mÈdiso naro”ti.
TaÑ kissa hetu? So hi bhikkhave bhikkhu parimutto jÈtiyÈ jarÈya
maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, parimutto
dukkhasmÈti vadÈmÊti. . AÔÔhamaÑ.
9. SukhumÈlasutta
39. SukhumÈlo ahaÑ bhikkhave paramasukhumÈlo accantasukhumÈlo,
mama sudaÑ bhikkhave pitu nivesane pokkharaÓiyo kÈritÈ honti. Ekattha
sudaÑ bhikkhave uppalaÑ vappati1 ekattha padumaÑ ekattha puÓÉarÊkaÑ
yÈvadeva mamatthÈya. Na kho panassÈhaÑ bhikkhave akÈsikaÑ candanaÑ
dhÈremi2,
______________________________________________________________
1. Pupphati (SÊ, I)
2. KÈsikaÑ candanaÑ dhÈremi (SyÈ, KaÑ, Ka), akÈsikaÑ dhÈremi(?)
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kÈsikaÑ bhikkhave su me taÑ veÔhanaÑ hoti, kÈsikÈ kaÒcukÈ kÈsikaÑ
nivÈsanaÑ kÈsiko uttarÈsa~go. RattindivaÑ1 kho pana me su taÑ bhikkhave
setacchattaÑ dhÈrÊyati “mÈ naÑ phusi sÊtaÑ vÈ uÓhaÑ vÈ tiÓaÑ vÈ rajo vÈ
ussÈvo vÈ”ti.
Tassa mayhaÑ bhikkhave tayo pÈsÈdÈ ahesuÑ–eko hemantiko, eko
gimhiko, eko vassiko. So kho ahaÑ bhikkhave vassike pÈsÈde vassike
cattÈro mÈse nippurisehi t|riyehi paricÈrayamÈno2 na heÔÔhÈpÈsÈdaÑ
orohÈmi. YathÈ kho pana bhikkhave aÒÒesaÑ nivesane
dÈsakammakaraporisassa kaÓÈjakaÑ bhojanaÑ dÊyati bila~gadutiyaÑ.
Evamevassu me bhikkhave pitu nivesane dÈsakammakaraporisassa
sÈlimaÑsodano dÊyati.
Tassa mayhaÑ bhikkhave evar|pÈya iddhiyÈ samannÈgatassa,
evar|pena ca sukhumÈlena etadahosi “assutavÈ kho puthujjano attanÈ
jarÈdhammo samÈno jaraÑ anatÊto paraÑ jiÓÓaÑ disvÈ aÔÔÊyati harÈyati
jigucchati attÈnaÑyeva atisitvÈ. Ahampi khomhi jarÈdhammo jaraÑ anatÊto,
ahaÒceva3 kho pana jarÈdhammo samÈno jaraÑ anatÊto paraÑ jiÓÓaÑ disvÈ
aÔÔÊyeyyaÑ harÈyeyyaÑ jiguccheyyaÑ, na metaÑ assa patir|pan”ti. Tassa
mayhaÑ bhikkhave iti paÔisaÒcikkhato yo yobbane yobbanamado, so
sabbaso pahÊyi.
“AssutavÈ kho puthujjano attanÈ byÈdhidhammo samÈno byÈdhiÑ
anatÊto paraÑ byÈdhitaÑ disvÈ aÔÔÊyati harÈyati jigucchati attÈnaÑyeva
atisitvÈ. Ahampi khomhi byÈdhidhammo byÈdhiÑ anatÊto, ahaÒceva kho
pana byÈdhidhammo samÈno byÈdhiÑ anatÊto paraÑ byÈdhitaÑ disvÈ
aÔÔÊyeyyaÑ harÈyeyyaÑ jiguccheyyaÑ, na metaÑ assa patir|pan”ti. Tassa
mayhaÑ bhikkhave iti paÔisaÒcikkhato yo Èrogye Èrogyamado, so sabbaso
pahÊyi.
“AssutavÈ kho puthujjano attanÈ maraÓadhammo samÈno maraÓaÑ
anatÊto paraÑ mataÑ disvÈ aÔÔÊyati harÈyati jigucchati attÈnaÑyeva atisitvÈ.
Ahimpi khomhi maraÓadhammo maraÓaÑ anatÊto, ahaÒceva kho
______________________________________________________________
1. RattidivaÑ (Ka)
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pana maraÓadhammo samÈno maraÓaÑ anatÊto paraÑ mataÑ disvÈ
aÔÔÊyeyyaÑ harÈyeyyaÑ jiguccheyyaÑ, na metaÑ assa patir|pan”ti. Tassa
mayhaÑ bhikkhave iti paÔisaÒcikkhato yo jÊvite jÊvitamado, so sabbaso
pahÊyÊti.
Tayome bhikkhave madÈ. Katame tayo? Yobbanamado Èrogyamado
jÊvitamado. Yobbanamadamatto vÈ bhikkhave assutavÈ puthujjano 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. Œrogyamadamatto vÈ bhikkhave assutavÈ puthujjano -pa-.
JÊvitamadamatto vÈ bhikkhave assutavÈ puthujjano 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.
Yobbanamadamatto vÈ bhikkhave bhikkhu sikkhaÑ paccakkhÈya
hÊnÈyÈvattati. Œrogyamadamatto vÈ bhikkhave bhikkhu -pa-.
JÊvitamadamatto vÈ bhikkhave bhikkhu sikkhaÑ paccakkhÈya
hÊnÈyÈvattatÊti.
ByÈdhidhammÈ jarÈdhammÈ, atho maraÓadhammino.
YathÈdhammÈ1 tathÈsantÈ, jigucchanti puthujjanÈ.
AhaÒce taÑ jiguccheyyaÑ, evaÑdhammesu pÈÓisu.
Na metaÑ patir|passa, mama evaÑ vihÈrino.
SohaÑ evaÑ viharanto, ÒatvÈ dhammaÑ nir|padhiÑ.
Œrogye yobbanasmiÒca, jÊvitasmiÒca ye madÈ.
Sabbe made abhibhosmi2, nekkhamme daÔÔhu khemataÑ.
Tassa me ahu ussÈho, nibbÈnaÑ abhipassato.
NÈhaÑ bhabbo etarahi, kÈmÈni paÔisevituÑ.
Anivatti bhavissÈmi, brahmacariyaparÈyaÓoti. . NavamaÑ.
______________________________________________________________
1. ByÈdhidhammo jarÈdhammo, atho maraÓadhammiko. YathÈ dhammo (Ka)
2. AtÊtosmi (Ka)
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10. Œdhipateyyasutta

40. TÊÓimÈni bhikkhave ÈdhipateyyÈni. KatamÈni tÊÓi? AttÈdhipateyyaÑ
lokÈdhipateyyaÑ dhammÈdhipateyyaÑ. KatamaÒca bhikkhave
attÈdhipateyyaÑ? Idha bhikkhave bhikkhu araÒÒagato vÈ rukkham|lagato vÈ
suÒÒÈgÈragato vÈ iti paÔisaÒcikkhati “na kho panÈhaÑ cÊvarahetu agÈrasmÈ
anagÈriyaÑ pabbajito na piÓÉapÈtahetu na senÈsanahetu na
itibhavÈbhavahetu agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito. Api ca khomhi otiÓÓo
jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi
dukkhotiÓÓo dukkhapareto, appeva nÈma imassa kevalassa
dukkhakkhandhassa antakiriyÈ paÒÒÈyethÈti. AhaÒceva kho pana yÈdisake1
kÈme ohÈya agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito, tÈdisake vÈ2 kÈme
pariyeseyyaÑ tato vÈ2 pÈpiÔÔhatare, na metaÑ patir|pan”ti. So iti
paÔisaÒcikkhati “ÈraddhaÑ kho pana me vÊriyaÑ bhavissati asallÊnaÑ,
upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ, passaddho kÈyo asÈraddho, samÈhitaÑ cittaÑ
ekaggan”ti. So attÈnaÑyeva adhipatiÑ karitvÈ akusalaÑ pajahahi, kusalaÑ
bhÈveti, sÈvajjaÑ pajahati, anavajjaÑ bhÈveti, suddhaÑ attÈnaÑ pariharati.
IdaÑ vuccati bhikkhave attÈdhipateyyaÑ.
KatamaÒca bhikkhave lokÈdhipateyyaÑ? Idha bhikkhave bhikkhu
araÒÒagato vÈ rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ iti paÔisaÒcikkhati “na
kho panÈhaÑ cÊvarahetu agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito na piÓÉapÈtahetu
na senÈsanahetu na itibhavÈbhavahetu agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito. Api
ca khomhi otiÓÓo jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi
domanassehi upÈyÈsehi dukkhotiÓÓo dukkhapareto, appeva nÈma imassa
kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyÈ paÒÒÈyethÈti. AhaÒceva kho pana
evaÑ pabbajito samÈno kÈmavitakkaÑ vÈ vitakkeyaÑ, byÈpÈdavitakkaÑ vÈ
vitakkeyyaÑ, vihiÑsÈvitakkaÑ vÈ vitakkeyyaÑ, mahÈ kho panÈyaÑ
lokasannivÈso, mahantasmiÑ kho pana lokasannivÈse santi samaÓabrÈhmaÓÈ
iddhimanto dibbacakkhukÈ paracittaviduno, te d|ratopi passanti, ÈsannÈpi na
dissanti, cetasÈpi cittaÑ pajÈnanti3, tepi maÑ evaÑ jÈneyyuÑ “passatha bho
imaÑ
______________________________________________________________
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kulaputtaÑ, saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito samÈno vokiÓÓo
viharati pÈpakehi akusalehi dhammehÊ”ti. DevatÈpi kho santi iddhimantiniyo
dibbacakkhukÈ paracittaviduniyo, tÈ d|ratopi passanti, ÈsannÈpi na dissanti,
cetasÈpi cittaÑ pajÈnanti, tÈpi maÑ evaÑ jÈneyyuÑ “passatha bho imaÑ
kulaputtaÑ, saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito samÈno vokiÓÓo
viharati pÈpakehi akusalehi dhammehÊ”ti. So iti paÔisaÒcikkhati “ÈraddhaÑ
kho pana me vÊriyaÑ bhavissati asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ,
passaddho kÈyo asÈraddho, samÈhitaÑ cittaÑ ekaggan”ti. So lokaÑyeva
adhipatiÑ karitvÈ akusalaÑ pajahati, kusalaÑ bhÈveti, sÈvajjaÑ pajahati,
anavajjaÑ bhÈveti, suddhaÑ attÈnaÑ pariharati. IdaÑ vuccati bhikkhave
lokÈdhipateyyaÑ.
KatamaÒca bhikkhave dhammÈdhipateyyaÑ? Idha bhikkhave bhikkhu
araÒÒagato vÈ rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ iti paÔisaÒcikkhati “na
kho panÈhaÑ cÊvarahetu agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito na piÓÉapÈtahetu
na senÈsanahetu na itibhavÈbhavahetu agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjito. Api
ca khomhi otiÓÓo jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi
domanassehi upÈyÈsehi dukkhotiÓÓo dukkhapareto, appeva nÈma imassa
kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyÈ paÒÒÈyethÈti. SvÈkkhÈto BhagavatÈ
dhammo sandiÔÔhiko akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo
viÒÒ|hÊti. Santi kho pana me sabrahmacÈrÊ jÈnaÑ passaÑ viharanti.
AhaÒceva kho pana evaÑ svÈkkhÈte dhammavinaye pabbajito samÈno
kusÊto vihareyyaÑ pamatto, na metaÑ assa patir|pan”ti. So iti
paÔisaÒcikkhati “ÈraddhaÑ kho pana me vÊriyaÑ bhavissati asallÊnaÑ,
upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ, passaddho kÈyo asÈraddho, samÈhitaÑ cittaÑ
ekaggan”ti. So dhammaÑyeva adhipatiÑ karitvÈ akusalaÑ pajahati, kusalaÑ
bhÈveti, sÈvajjaÑ pajahati, anavajjaÑ bhÈveti, suddhaÑ attÈnaÑ pariharati.
IdaÑ vuccati bhikkhave dhammÈdhipateyyaÑ. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi
ÈdhipateyyÈnÊti.
Natthi loke raho nÈma, pÈpakammaÑ pakubbato.
AttÈ te purisa jÈnÈti, saccaÑ vÈ yadi vÈ musÈ.
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KalyÈÓaÑ vata bho sakkhi, attÈnaÑ atimaÒÒasi.
Yo santaÑ attani pÈpaÑ, attÈnaÑ parig|hasi.
Passanti devÈ ca TathÈgatÈ ca,
lokasmiÑ bÈlaÑ visamaÑ carantaÑ.
TasmÈ hi attÈdhipateyyako ca1,
lokÈdhipo ca nipako ca jhÈyÊ.
DhammÈdhipo ca anudhammacÈrÊ,
Na hÊyati saccaparakkamo muni.
Pasayha mÈraÑ abhibhuyya antakaÑ,
Yo ca phusÊ jÈtikkhayaÑ padhÈnavÈ.
So tÈdiso lokavid| sumedho,
Sabbesu dhammesu atammayo munÊti. . DasamaÑ.
Devad|tavaggo catuttho.
TassuddÈnaÑ
Brahma Œnanda SÈriputto, NidÈnaÑ Hatthakena ca.
D|tÈ duve ca RÈjÈno, SukhumÈlÈdhipateyyena cÈti.
_____
5. C|Äavagga
1. SammukhÊbhÈvasutta

41. TiÓÓaÑ bhikkhave sammukhÊbhÈvÈ saddho kulaputto bahuÑ
puÒÒaÑ pasavati. KatamesaÑ tiÓÓaÑ? SaddhÈya bhikkhave sammukhÊbhÈvÈ
saddho kulaputto bahuÑ puÒÒaÑ pasavati, deyyadhammassa bhikkhave
sammukhÊbhÈvÈ saddho kulaputto bahuÑ puÒÒaÑ pasavati,
dakkhiÓeyyÈnaÑ bhikkhave sammukhÊbhÈvÈ saddho kulaputto bahuÑ
puÒÒaÑ pasavati. ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ sammukhÊbhÈvÈ saddho
kulaputto bahuÑ puÒÒaÑ pasavatÊti. . PaÔhamaÑ.
______________________________________________________________
1. AttÈdhipako sato care (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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2. TiÔhÈnasutta
42. TÊhi bhikkhave ÔhÈnehi saddho pasanno veditabbo. Katamehi tÊhi?
SÊlavantÈnaÑ dassanakÈmo hoti, saddhammaÑ sotukÈmo hoti,
vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati muttacÈgo payatapÈÓi
vosaggarato yÈcayogo dÈnasaÑvibhÈgarato. Imehi kho bhikkhave tÊhi
ÔhÈnehi saddho pasanno veditabbo.
DassanakÈmo sÊlavataÑ, saddhammaÑ sotumicchati.
Vinaye maccheramalaÑ, sa ve “saddho”ti vuccatÊti. . DutiyaÑ.
3. Atthavasasutta
43. Tayo bhikkhave atthavase sampassamÈnena alameva paresaÑ
dhammaÑ desetuÑ. Katame tayo? Yo dhammaÑ deseti, so
atthappaÔisaÑvedÊ ca hoti dhammappaÔisaÑvedÊ ca. Yo dhammaÑ suÓÈti, so
atthappaÔisaÑvedÊ ca hoti dhammappaÔisaÑvedÊ ca. Yo ceva dhammaÑ
deseti, yo ca dhammaÑ suÓÈti, ubho atthappaÔisaÑvedino ca honti
dhammappaÔisaÑvedino ca. Ime kho bhikkhave tayo atthavase
sampassamÈnena alameva paresaÑ dhammaÑ desetunti. . TatiyaÑ.
4. KathÈpavattisutta
44. TÊhi bhikkhave ÔhÈnehi kathÈ pavattinÊ hoti. Katamehi tÊhi? Yo
dhammaÑ deseti, so atthappaÔisaÑvedÊ ca hoti dhammappaÔisaÑvedÊ ca. Yo
dhammaÑ suÓÈti, so atthappaÔisaÑvedÊ ca hoti dhammappaÔisaÑvedÊ ca. Yo
ceva dhammaÑ deseti, yo ca dhammaÑ suÓÈti, ubho atthappaÔisaÑvedino
ca honti dhammappaÔisaÑvedino ca. Imehi kho bhikkhave tÊhi ÔhÈnehi kathÈ
pavattinÊ hoti. . CatutthaÑ.
5. PaÓÉitasutta
45. TÊÓimÈni bhikkhave paÓÉitapaÒÒattÈni sappurisapaÒÒattÈni.
KatamÈni tÊÓi? DÈnaÑ bhikkhave paÓÉitapaÒÒattaÑ sappurisapaÒÒattaÑ,
pabbajjÈ
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bhikkhave paÓÉitapaÒÒattÈ sappurisapaÒÒattÈ, mÈtÈpit|naÑ bhikkhave
upaÔÔhÈnaÑ paÓÉitapaÒÒattaÑ sappurisapaÒÒattaÑ. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi
paÓÉitapaÒÒattÈni sappurisapaÒÒattÈnÊti.
Sabbhi dÈnaÑ upaÒÒattaÑ, ahiÑsÈ saÑyamo damo.
MÈtÈpitu upaÔÔhÈnaÑ, santÈnaÑ brahmacÈrinaÑ.
SataÑ etÈni ÔhÈnÈni, yÈni sevetha paÓÉito.
Ariyo dassanasampanno, sa lokaÑ bhajate sivanti.
PaÒcamaÑ.
6. SÊlavantasutta
46. YaÑ bhikkhave sÊlavanto pabbajitÈ gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ
upanissÈya viharanti, tattha manussÈ tÊhi ÔhÈnehi bahuÑ puÒÒaÑ pasavanti.
Katamehi tÊhi? KÈyena vÈcÈya manasÈ. YaÑ bhikkhave sÊlavanto pabbajitÈ
gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ upanissÈya viharanti, tattha manussÈ imehi tÊhi
ÔhÈnehi bahuÑ puÒÒaÑ pasavantÊti. . ChaÔÔhaÑ.
7. Sa~khatalakkhaÓasutta
47. TÊÓimÈni bhikkhave sa~khatassa sa~khatalakkhaÓÈni. KatamÈni tÊÓi?
UppÈdo paÒÒÈyati, vayo paÒÒÈyati, Ôhitassa aÒÒathattaÑ paÒÒÈyati. ImÈni
kho bhikkhave tÊÓi sa~khatassa sa~khatalakkhaÓÈnÊti. . SattamaÑ.
8. Asa~khatalakkhaÓasutta
48. TÊÓimÈni bhikkhave asa~khatassa asa~khatalakkhaÓÈni. KatamÈni
tÊÓi? Na uppÈdo paÒÒÈyati, na vayo paÒÒÈyati, na Ôhitassa aÒÒathattaÑ
paÒÒÈyati. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi asa~khatassa asa~khatalakkhaÓÈnÊti. .
AÔÔhamaÑ.
9. PabbatarÈjasutta
49. HimavantaÑ bhikkhave pabbatarÈjaÑ nissÈya mahÈsÈlÈ tÊhi
vaÉÉhÊhi vaÉÉhanti. KatamÈhi tÊhi? SÈkhÈpattapalÈsena vaÉÉhanti,
tacapapaÔikÈya
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vaÉÉhanti, pheggusÈrena vaÉÉhanti. HimavantaÑ bhikkhave pabbatarÈjaÑ
nissÈya mahÈsÈlÈ imÈhi tÊhi vaÉÉhÊhi vaÉÉhanti.
EvamevaÑ kho bhikkhave saddhaÑ kulapatiÑ nissÈya anto jano tÊhi
vaÉÉhÊhi vaÉÉhati. Katamehi tÊhi? SaddhÈya vaÉÉhati, sÊlena vaÉÉhati,
paÒÒÈya vaÉÉhati. SaddhaÑ bhikkhave kulapatiÑ nissÈya anto jano imÈhi
tÊhi vaÉÉhÊhi vaÉÉhatÊti.
YathÈpi pabbato selo, araÒÒasmiÑ brahÈvane.
TaÑ rukkhÈ upanissÈya, vaÉÉhante te vanappatÊ.
Tatheva sÊlasampannaÑ, saddhaÑ kulapatiÑ idha.
UpanissÈya vaÉÉhanti, puttadÈrÈ ca bandhavÈ.
AmaccÈ ÒÈtisaÑghÈ ca, ye cassa anujÊvino.
TyÈssa sÊlavato sÊlaÑ, cÈgaÑ sucaritÈni ca.
PassamÈnÈnukubbanti, attamatthaÑ1 vicakkhaÓÈ.
Idha dhammaÑ caritvÈna, maggaÑ sugatigÈminaÑ.
Nandino devalokasmiÑ, modanti kÈmakÈminoti.
NavamaÑ.
10. ŒtappakaraÓÊyasutta
50. TÊhi bhikkhave ÔhÈnehi ÈtappaÑ karaÓÊyaÑ. Katamehi tÊhi?
AnuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ anuppÈdÈya ÈtappaÑ
karaÓÊyaÑ, anuppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ uppÈdÈya ÈtappaÑ
karaÓÊyaÑ, uppannÈnaÑ sÈrÊrikÈnaÑ vedanÈnaÑ dukkhÈnaÑ tibbÈnaÑ
kharÈnaÑ kaÔukÈnaÑ asÈtÈnaÑ amanÈpÈnaÑ pÈÓaharÈnaÑ adhivÈsanÈya
ÈtappaÑ karaÓÊyaÑ. Imehi tÊhi bhikkhave ÔhÈnehi ÈtappaÑ karaÓÊyaÑ.
Yato kho bhikkhave bhikkhu anuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ anuppÈdÈya ÈtappaÑ karoti, anuppannÈnaÑ kusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ uppÈdÈya ÈtappaÑ karoti, uppannÈnaÑ sÈrÊrikÈnaÑ
vedanÈnaÑ dukkhÈnaÑ tibbÈnaÑ kharÈnaÑ kaÔukÈnaÑ asÈtÈnaÑ
amanÈpÈnaÑ pÈÓaharÈnaÑ adhivÈsanÈya
______________________________________________________________
1. Ye bhavanti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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ÈtappaÑ karoti. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu “ÈtÈpÊ nipako sato sammÈ
dukkhassa antakiriyÈyÈ”ti. . DasamaÑ.
11. MahÈcorasutta
51. TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgato mahÈcoro sandhimpi chindati,
nillopampi harati, ekÈgÈrikampi karoti, paripanthepi tiÔÔhati. Katamehi tÊhi?
Idha bhikkhave mahÈcoro visamanissito ca hoti, gahananissito ca hoti,
balavanissito ca hoti. KathaÒca bhikkhave mahÈcoro visamanissito hoti?
Idha bhikkhave mahÈcoro nadÊviduggaÑ vÈ nissito hoti pabbatavisamaÑ vÈ.
EvaÑ kho bhikkhave mahÈcoro visamanissito hoti.
KathaÒca bhikkhave mahÈcoro gahananissito hoti? Idha bhikkhave
mahÈcoro tiÓagahanaÑ vÈ nissito hoti rukkhagahanaÑ vÈ rodhaÑ1 vÈ
MahÈvanasaÓÉaÑ vÈ. EvaÑ kho bhikkhave mahÈcoro gahananissito hoti.
KathaÒca bhikkhave mahÈcoro balavanissito hoti? Idha bhikkhave
mahÈcoro rÈjÈnaÑ vÈ rÈjamahÈmattÈnaÑ vÈ nissito hoti. Tassa evaÑ hoti
“sace maÑ koci kiÒci vakkhati, ime me rÈjÈno vÈ rÈjamahÈmattÈ vÈ
pariyodhÈya atthaÑ bhaÓissantÊ”ti. Sace naÑ koci kiÒci Èha, tyÈssa rÈjÈno vÈ
rÈjamahÈmattÈ vÈ pariyodhÈya atthaÑ bhaÓanti. EvaÑ kho bhikkhave
mahÈcoro balavanissito hoti. Ime kho bhikkhave tÊhi a~gehi samannÈgato
mahÈcoro sandhimpi chindati, nillopampi harati, ekÈgÈrikampi karoti,
paripanthepi tiÔÔhati.
EvamevaÑ kho bhikkhave tÊhi a~gehi samannÈgato pÈpabhikkhu
khataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca hoti sÈnuvajjo ca viÒÒ|naÑ,
bahuÒca apuÒÒaÑ pasavati. Katamehi tÊhi? Idha bhikkhave pÈpabhikkhu
visamanissito ca hoti gahananissito ca balavanissito ca.
KathaÒca bhikkhave pÈpabhikkhu visamanissito hoti? Idha bhikkhave
pÈpabhikkhu visamena kÈyakammena samannÈgato hoti, visamena
______________________________________________________________
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vacÊkammena samannÈgato hoti, visamena manokammena samannÈgato
hoti. EvaÑ kho bhikkhave pÈpabhikkhu visamanissito hoti.
KathaÒca bhikkhave pÈpabhikkhu gahananissito hoti? Idha bhikkhave
pÈpabhikkhu micchÈdiÔÔhiko hoti, antaggÈhikÈya diÔÔhiyÈ samannÈgato hoti.
EvaÑ kho bhikkhave pÈpabhikkhu gahananissito hoti.
KathaÒca bhikkhave pÈpabhikkhu balavanissito hoti? Idha bhikkhave
pÈpabhikkhu rÈjÈnaÑ vÈ rÈjamahÈmattÈnaÑ vÈ nissito hoti. Tassa evaÑ hoti
“sace maÑ koci kiÒci vakkhati, ime me rÈjÈno vÈ rÈjamahÈmattÈ vÈ
pariyodhÈya atthaÑ bhaÓissantÊ”ti. Sace naÑ koci kiÒci Èha, tyÈssa rÈjÈno vÈ
rÈjamahÈmattÈ vÈ pariyodhÈya atthaÑ bhaÓanti. EvaÑ kho bhikkhave
pÈpabhikkhu balavanissito hoti. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi
samannÈgato pÈpabhikkhu khataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca
hoti sÈnuvajjo ca viÒÒ|naÑ, bahuÒca apuÒÒaÑ pasavatÊti. . EkÈdasamaÑ.
C|Äavaggo paÒcamo.
TassuddÈnaÑ
SammukhÊ ®hÈnatthavasaÑ, Pavatti PaÓÉita SÊlavaÑ.
Sa~khataÑ PabbatÈtappaÑ, MahÈcorenekÈdasÈti1.

PaÔhamo paÓÓÈsako samatto.
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1. MahÈcorena te dasÈti (Ka)

2. DutiyapaÓÓÈsaka
(6) 1. BrÈhmaÓavagga
1. PaÔhamadvebrÈhmaÓasutta
52. Atha kho dve brÈhmaÓÈ jiÓÓÈ vuddhÈ mahallakÈ addhagatÈ
vayo-anuppattÈ vÊsavassasatikÈ jÈtiyÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu,
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ kathaÑ
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te
brÈhmaÓÈ BhagavantaÑ etadavocuÑ “mayamassu bho Gotama brÈhmaÓÈ
jiÓÓÈ vuddhÈ mahallakÈ addhagatÈ vayo-anuppattÈ vÊsavassasatikÈ jÈtiyÈ, te
camhÈ akatakalyÈÓÈ akatakusalÈ akatabhÊruttÈÓÈ, ovadatu no bhavaÑ
Gotamo, anusÈsatu no bhavaÑ Gotamo, yaÑ amhÈkaÑ assa dÊgharattaÑ
hitÈya sukhÈyÈ”ti.
Taggha tumhe brÈhmaÓÈ jiÓÓÈ vuddhÈ mahallakÈ addhagatÈ
vayo-anuppattÈ vÊsavassasatikÈ jÈtiyÈ, te cattha akatakalyÈÓÈ akatakusalÈ
akatabhÊruttÈÓÈ, upanÊyati kho ayaÑ brÈhmaÓÈ loko jarÈya byÈdhinÈ
maraÓena, evaÑ upanÊyamÈne kho brÈhmaÓÈ loke jarÈya byÈdhinÈ
maraÓena yo idha kÈyena saÑyamo vÈcÈya saÑyamo manasÈ saÑyamo, taÑ
tassa petassa tÈÓaÒca leÓaÒca dÊpaÒca saraÓaÒca parÈyaÓaÒcÈti.
UpanÊyati jÊvitamappamÈyu,
Jar|panÊtassa na santi tÈÓÈ.
EtaÑ bhayaÑ maraÓe pekkhamÈno,
PuÒÒÈni kayirÈtha sukhÈvahÈni.
Yodha kÈyena saÑyamo,
VÈcÈya uda cetasÈ.
TaÑ tassa petassa sukhÈya hoti,
YaÑ jÊvamÈno pakaroti puÒÒanti.1 . PaÔhamaÑ.
______________________________________________________________
1. SaÑ 1. 2, 53 piÔÔhesu.
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2. DutiyadvebrÈhmaÓasutta
53. Atha kho dve brÈhmaÓÈ jiÓÓÈ vuddhÈ mahallakÈ addhagatÈ
vayo-anuppattÈ vÊsavassasatikÈ jÈtiyÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ
nisinnÈ kho te brÈhmaÓÈ BhagavantaÑ etadavocuÑ “mayamassu bho
Gotama brÈhmaÓÈ jiÓÓÈ vuddhÈ mahallakÈ addhagatÈ vayo-anuppattÈ
vÊsavassasatikÈ jÈtiyÈ, te camhÈ akatakalyÈÓÈ akatakusalÈ akatabhÊruttÈÓÈ,
ovadatu no bhavaÑ Gotamo, anusÈsatu no bhavaÑ Gotamo, yaÑ amhÈkaÑ
assa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti.
Taggha tumhe brÈhmaÓÈ jiÓÓÈ vuddhÈ mahallakÈ addhagatÈ
vayo-anuppattÈ vÊsavassasatikÈ jÈtiyÈ. Te cattha akatakalyÈÓÈ akatakusalÈ
akatabhÊruttÈÓÈ, Èditto kho ayaÑ brÈhmaÓÈ loko jarÈya byÈdhinÈ maraÓena,
evaÑ Èditte kho brÈhmaÓÈ loke jarÈya byÈdhinÈ maraÓena yo idha kÈyena
saÑyamo vÈcÈya saÑyamo manasÈ saÑyamo, taÑ tassa petassa tÈÓaÒca
leÓaÒca dÊpaÒca saraÓaÒca parÈyaÓaÒcÈti.
ŒdittasmiÑ agÈrasmiÑ, yaÑ nÊharati bhÈjanaÑ.
TaÑ tassa hoti atthÈya, no ca yaÑ tattha Éayhati.
EvaÑ Èditto kho1 loko, jarÈya maraÓena ca.
NÊharetheva dÈnena, dinnaÑ hoti sunÊhataÑ2.
Yodha kÈyena saÑyamo, vÈcÈya uda cetasÈ.
TaÑ tassa petassa sukhÈya hoti,
YaÑ jÊvamÈno pakaroti puÒÒanti. . DutiyaÑ.
3. AÒÒatarabrÈhmaÓasutta
54. Atha kho aÒÒataro brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi -pa- ekamantaÑ nisinno kho so
______________________________________________________________
1. EvaÑ ÈdÊpito (SÊ, I), evaÑ Èdittako (SyÈ, KaÑ) SaÑ 1. 29 piÔÔhepi.
2. SunibbhataÑ (Ka)
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brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “sandiÔÔhiko dhammo sandiÔÔhiko
dhammoti bho Gotama vuccati, kittÈvatÈ nu kho bho Gotama sandiÔÔhiko
dhammo hoti akÈliko ehipassiko opaneyyiko1 paccattaÑ veditabbo
viÒÒ|hÊ”ti.
Ratto kho brÈhmaÓa rÈgena abhibh|to pariyÈdinnacitto
attabyÈbÈdhÈyapi ceteti, parabyÈbÈdhÈyapi ceteti, ubhayabyÈbÈdhÈyapi
ceteti, cetasikampi dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. RÈge pahÊne
nevattabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na parabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na
ubhayabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na cetasikaÑ dukkhaÑ domanassaÑ
paÔisaÑvedeti. (Ratto kho -pa- kÈyena duccaritaÑ carati, vÈcÈya duccaritaÑ
carati, manasÈ duccaritaÑ carati. RÈge pahÊne neva kÈyena duccaritaÑ
carati, na vÈcÈya duccaritaÑ carati, na manasÈ duccaritaÑ carati. Ratto kho
-pa- attatthampi yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, paratthampi yathÈbh|taÑ
nappajÈnÈti, ubhayatthampi yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. RÈge pahÊne
attatthampi yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, paratthampi yathÈbh|taÑ pajÈnÈti,
ubhayatthampi yathÈbh|taÑ pajÈnÈti.)2 Evampi kho brÈhmaÓa sandiÔÔhiko
dhammo hoti -pa-.
DuÔÔho kho brÈhmaÓa dosena abhibh|to pariyÈdinnacitto
attabyÈbÈdhÈyapi ceteti, parabyÈbÈdhÈyapi ceteti, ubhayabyÈbÈdhÈyapi
ceteti, cetasikampi dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. Dose pahÊne
nevattabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na parabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na
ubhayabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na cetasikampi3 dukkhaÑ domanassaÑ
paÔisaÑvedeti. Evampi kho brÈhmaÓa sandiÔÔhiko dhammo hoti -pa-.
M|Äho kho brÈhmaÓa mohena abhibh|to pariyÈdinnacitto
attabyÈbÈdhÈyapi ceteti, parabyÈbÈdhÈyapi ceteti, ubhayabyÈbÈdhÈyapi
ceteti, cetasikampi dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. Mohe pahÊne
nevattabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na parabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na
ubhayabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na cetasikaÑ3 dukkhaÑ domanassaÑ
______________________________________________________________
1. Opanayiko (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) paÒcamasuttassa ®ÊkÈ oloketabbÈ.
2. ( ) Etthantare pÈÔÔho SÊ-SyÈ-KaÑ-I-potthakesu na dissati, idhapi duÔÔham|ÄhavÈresu.
3. Na cetasikaÑ (SÊ, SyÈ, Ka)
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paÔisaÑvedeti. EvaÑ kho brÈhmaÓa sandiÔÔhiko dhammo hoti akÈliko
ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊti.
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. . TatiyaÑ.
4. ParibbÈjakasutta
55. Atha kho aÒÒataro brÈhmaÓaparibbÈjako yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ -pa- ekamantaÑ nisinno kho so
brÈhmaÓaparibbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “sandiÔÔhiko dhammo
sandiÔÔhiko dhammoti bho Gotama vuccati, kittÈvatÈ nu kho bho Gotama
sandiÔÔhiko dhammo hoti akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ
veditabbo viÒÒ|hÊ”ti.
Ratto kho brÈhmaÓa rÈgena abhibh|to pariyÈdinnacitto
attabyÈbÈdhÈyapi ceteti, parabyÈbÈdhÈyapi ceteti, ubhayabyÈbÈdhÈyapi
ceteti, cetasikampi dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. RÈge pahÊne
nevattabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na parabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na
ubhayabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na cetasikampi dukkhaÑ domanassaÑ
paÔisaÑvedeti.
Ratto kho brÈhmaÓa rÈgena abhibh|to pariyÈdinnacitto kÈyena
duccaritaÑ carati, vÈcÈya duccaritaÑ carati, manasÈ duccaritaÑ carati. RÈge
pahÊne neva kÈyena duccaritaÑ carati, na vÈcÈya duccaritaÑ carati, na
manasÈ duccaritaÑ carati.
Ratto kho brÈhmaÓa rÈgena abhibh|to pariyÈdinnacitto attatthampi
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, paratthampi yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti,
ubhayatthampi yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. RÈge pahÊne attatthampi
yathÈbh|taÑ
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pajÈnÈti, paratthampi yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ubhayatthampi yathÈbh|taÑ
pajÈnÈti. Evampi kho brÈhmaÓa sandiÔÔhiko dhammo hoti -pa-.
DuÔÔho kho brÈhmaÓa dosena -pa-. M|Äho kho brÈhmaÓa mohena
abhibh|to pariyÈdinnacitto attabyÈbÈdhÈyapi ceteti, parabyÈbÈdhÈyapi ceteti,
ubhayabyÈbÈdhÈyapi ceteti, cetasikampi dukkhaÑ domanassaÑ
paÔisaÑvedeti. Mohe pahÊne nevattabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na
parabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na ubhayabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na cetasikaÑ
dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti.
M|Äho kho brÈhmaÓa mohena abhibh|to pariyÈdinnacitto kÈyena
duccaritaÑ carati, vÈcÈya duccaritaÑ carati, manasÈ duccaritaÑ carati.
Mohe pahÊne neva kÈyena duccaritaÑ carati, na vÈcÈya duccaritaÑ carati,
na manasÈ duccaritaÑ carati.
M|Äho kho brÈhmaÓa mohena abhibh|to pariyÈdinnacitto attatthampi
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, paratthampi yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti,
ubhayatthampi yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. Mohe pahÊne attatthampi
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, paratthampi yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ubhayatthampi
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EvaÑ kho brÈhmaÓa sandiÔÔhiko dhammo hoti
akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊti.
AbhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo
dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. . CatutthaÑ.
5. Nibbhutasutta
56. Atha kho JÈÓussoÓi brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho JÈÓussoÓi brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “sandiÔÔhikaÑ
nibbÈnaÑ sandiÔÔhikaÑ nibbÈnanti bho Gotama vuccati, kittÈvatÈ nu kho
bho Gotama sandiÔÔhikaÑ nibbÈnaÑ hoti akÈlikaÑ ehipassikaÑ
opaneyyikaÑ paccattaÑ veditabbaÑ viÒÒ|hÊ”ti.
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Ratto kho brÈhmaÓa rÈgena abhibh|to pariyÈdinnacitto
attabyÈbÈdhÈyapi ceteti, parabyÈbÈdhÈyapi ceteti, ubhayabyÈbÈdhÈyapi
ceteti, cetasikampi dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. RÈge pahÊne
nevattabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na parabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na
ubhayabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na cetasikampi dukkhaÑ domanassaÑ
paÔisaÑvedeti. Evampi brÈhmaÓa sandiÔÔhikaÑ nibbÈnaÑ hoti.
DuÔÔho kho brÈhmaÓa -pa-. M|Äho kho brÈhmaÓa mohena abhibh|to
pariyÈdinnacitto attabyÈbÈdhÈyapi ceteti, parabyÈdhÈyapi ceteti,
ubhayabyÈbÈdhÈyapi ceteti, cetasikampi dukkhaÑ domanassaÑ
paÔisaÑvedeti. Mohe pahÊne nevattabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na
parabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na ubhayabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na cetasikaÑ
dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. Evampi kho brÈhmaÓa sandiÔÔhikaÑ
nibbÈnaÑ hoti,
Yato kho ayaÑ brÈhmaÓa1 anavasesaÑ rÈgakkhayaÑ paÔisaÑvedeti,
anavasesaÑ dosakkhayaÑ paÔisaÑvedeti, anavasesaÑ mohakkhayaÑ
paÔisaÑvedeti. EvaÑ kho brÈhmaÓa sandiÔÔhikaÑ nibbÈnaÑ hoti akÈlikaÑ
ehipassikaÑ opaneyyikaÑ paccattaÑ veditabbaÑ viÒÒ|hÊti.
AbhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo
dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. . PaÒcamaÑ.
6. Palokasutta
57. Atha kho aÒÒataro brÈhmaÓamahÈsÈlo yena BhagavÈ tenupasa~kami
-pa- ekamantaÑ nisinno kho so brÈhmaÓamahÈsÈlo BhagavantaÑ etadavoca
“sutaÑ metaÑ bho Gotama pubbakÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ vuddhÈnaÑ
mahallakÈnaÑ ÈcariyapÈcariyÈnaÑ bhÈsamÈnÈnaÑ ‘pubbe sudaÑ2 ayaÑ
loko avÊci maÒÒe phuÔo ahosi manussehi kukkuÔasaÑpÈtikÈ
gÈmanigamarÈjadhÈniyo’ti, ko nu bho Gotama hetu ko paccayo, yenetarahi
manussÈnaÑ khayo hoti tanuttaÑ paÒÒÈyati,
______________________________________________________________
1. Yato ca kho ayaÑ brÈhmaÓa (SÊ), yato kho brÈhmaÓa akÈlikaÑ ehipassikaÑ
opaneyyikaÑ paccattaÑ veditabbaÑ (Ka)
2. PubbassudaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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gÈmÈpi agÈmÈ honti, nigamÈpi anigamÈ honti, nagarÈpi anagarÈ honti,
janapadÈpi ajanapadÈ hontÊ”ti.
Etarahi brÈhmaÓa manussÈ adhammarÈgarattÈ visamalobhÈbhibh|tÈ
micchÈdhammaparetÈ. Te adhammarÈgarattÈ visamalobhÈbhibh|tÈ
micchÈdhammaparetÈ tiÓhÈni satthÈni gahetvÈ aÒÒamaÒÒaÑ1 jÊvitÈ
voropenti, tena bah| manussÈ kÈlaÑ karonti. Ayampi kho brÈhmaÓa hetu
ayaÑ paccayo, yenetarahi manussÈnaÑ khayo hoti tanuttaÑ paÒÒÈyati,
gÈmÈpi agÈmÈ honti, nigamÈpi anigamÈ honti, nagarÈpi anagarÈ honti,
janapadÈpi ajanapadÈ honti.
Puna caparaÑ brÈhmaÓa etarahi manussÈ adhammarÈgarattÈ
visamalobhÈbhibh|tÈ micchÈdhammaparetÈ. TesaÑ adhammarÈgarattÈnaÑ
visamalobhÈbhibh|tÈnaÑ micchÈdhammaparetÈnaÑ devo na sammÈdhÈraÑ
anuppavecchati, tena dubbhikkhaÑ hoti dussassaÑ setaÔÔhikaÑ
salÈkÈvuttaÑ, tena bah| manussÈ kÈlaÑ karonti. Ayampi kho brÈhmaÓa hetu
ayaÑ paccayo, yenetarahi manussÈnaÑ khayo hoti tanuttaÑ paÒÒÈyati,
gÈmÈpi agÈmÈ honti, nigamÈpi anigamÈ honti, nagarÈpi anagarÈ honti,
janapadÈpi ajanapadÈ honti.
Puna caparaÑ brÈhmaÓa etarahi manussÈ adhammarÈgarattÈ
visamalobhÈbhibh|tÈ micchÈdhammaparetÈ. TesaÑ adhammarÈgarattÈnaÑ
visamalobhÈbhibh|tÈnaÑ micchÈdhammaparetÈnaÑ yakkhÈ vÈÄe amanusse
ossajjanti2, tena bah| manussÈ kÈlaÑ karonti. Ayampi kho brÈhmaÓa hetu
ayaÑ paccayo, yenetarahi manussÈnaÑ khayo hoti tanuttaÑ paÒÒÈyati,
gÈmÈpi agÈmÈ honti, nigamÈpi anigamÈ honti, nagarÈpi anagarÈ honti,
janapadÈpi ajanapadÈ hontÊti.
AbhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo
dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. . ChaÔÔhaÑ.
______________________________________________________________
1. AÒÒamaÒÒassa (sabbattha)

2. Ossajanti (SÊ)
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7. Vacchagottasutta
58. Atha kho Vacchagotto1 paribbÈjako yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho
Vacchagotto paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “sutaÑ metaÑ bho
Gotama samaÓo Gotamo evamÈha ‘mayhameva dÈnaÑ dÈtabbaÑ, nÈÒÒesaÑ
dÈnaÑ dÈtabbaÑ. Mayhameva sÈvakÈnaÑ dÈnaÑ dÈtabbaÑ, nÈÒÒesaÑ
sÈvakÈnaÑ dÈnaÑ dÈtabbaÑ. Mayhameva dinnaÑ mahapphalaÑ, nÈÒÒesaÑ
dinnaÑ mahapphalaÑ. Mayhameva sÈvakÈnaÑ dinnaÑ mahapphalaÑ,
nÈÒÒesaÑ sÈvakÈnaÑ dinnaÑ mahapphalan’ti. Ye te bho Gotama
evamÈhaÑsu ‘samaÓo Gotamo evamÈha mayhameva dÈnaÑ dÈtabbaÑ,
nÈÒÒesaÑ dÈnaÑ dÈtabbaÑ. Mayhameva sÈvakÈnaÑ dÈnaÑ dÈtabbaÑ,
nÈÒÒesaÑ sÈvakÈnaÑ dÈnaÑ dÈtabbaÑ. Mayhameva dinnaÑ mahapphalaÑ,
nÈÒÒesaÑ dinnaÑ mahapphalaÑ. Mayhameva sÈvakÈnaÑ dinnaÑ
mahapphalaÑ, nÈÒÒesaÑ sÈvakÈnaÑ dinnaÑ mahapphalan’ti. Kicci te bhoto
Gotamassa vuttavÈdino, na ca bhavantaÑ GotamaÑ abh|tena
abbhÈcikkhanti, dhammassa cÈnudhammaÑ byÈkaronti. Na ca koci
sahadhammiko vÈdÈnupÈto2 gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ Ègacchati,
anabbhakkhÈtukÈmÈ hi mayaÑ bhavantaÑ Gotaman”ti.
Ye te Vaccha evamÈhaÑsu “samaÓo Gotamo evamÈha ‘mayhameva
dÈnaÑ dÈtabbaÑ -pa- nÈÒÒesaÑ sÈvakÈnaÑ dinnaÑ mahapphalan’ti”. Na
me te vuttavÈdino, abbhÈcikkhanti ca pana maÑ3 asatÈ abh|tena. Yo kho
Vaccha paraÑ dÈnaÑ dadantaÑ vÈreti, so tiÓÓaÑ antarÈyakaro hoti tiÓÓaÑ
pÈripanthiko. KatamesaÑ tiÓÓaÑ? DÈyakassa puÒÒantarÈyakaro hoti,
paÔiggÈhakÈnaÑ lÈbhantarÈyakaro hoti, pubbeva kho panassa attÈ khato ca
hoti upahato ca. Yo kho Vaccha paraÑ dÈnaÑ dadantaÑ vÈreti, so imesaÑ
tiÓÓaÑ antarÈyakaro hoti tiÓÓaÑ pÈripanthiko.
AhaÑ kho pana Vaccha evaÑ vadÈmi–yehi te candanikÈya vÈ oligalle
vÈ pÈÓÈ, tatrapi yo thÈlidhovanaÑ4 vÈ sarÈvadhovanaÑ vÈ chaÉÉeti
______________________________________________________________
1. Vacchaputto (Ka)
3. Ca pana maÑ te (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. VÈdÈnuvÈdo (Ka)
4. ThÈlakadhovanaÑ (Ka)
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“ye tattha pÈÓÈ te tena yÈpent|”ti, tatonidÈnampÈhaÑ Vaccha puÒÒassa
ÈgamaÑ vadÈmi, ko pana vÈdo manussabh|te. Api cÈhaÑ Vaccha sÊlavato
dinnaÑ mahapphalaÑ vadÈmi, no tathÈ dussÊlassa. So ca hoti
paÒca~gavippahÊno paÒca~gasamannÈgato.
KatamÈni paÒca~gÈni pahÊnÈni honti? KÈmacchando pahÊno hoti,
byÈpÈdo pahÊno hoti, thinamiddhaÑ pahÊnaÑ hoti, uddhaccakukkuccaÑ
pahÊnaÑ hoti, vicikicchÈ pahÊnÈ hoti. ImÈni paÒca~gÈni vippahÊnÈni honti.
Katamehi paÒcahi a~gehi samannÈgato hoti? Asekkhena sÊlakkhandhena
samannÈgato hoti, asekkhena samÈdhikkhandhena samannÈgato hoti,
asekkhena paÒÒÈkkhandhena samannÈgato hoti, asekkhena
vimuttikkhandhena samannÈgato hoti, asekkhena
vimuttiÒÈÓadassanakkhandhena samannÈgato hoti. Imehi paÒcahi a~gehi
samannÈgato hoti. Iti paÒca~gavippahÊne paÒca~gasamannÈgate dinnaÑ
mahapphalanti vadÈmÊti.
Iti kaÓhÈsu setÈsu, rohiÓÊsu harÊsu vÈ.
KammÈsÈsu sar|pÈsu, gosu pÈrevatÈsu vÈ.
YÈsu kÈsuci etÈsu, danto jÈyati pu~gavo.
Dhorayho balasampanno, kalyÈÓajavanikkamo.
Tameva bhÈre yuÒjanti, nÈssa vaÓÓaÑ parikkhare.
EvamevaÑ manussesu yasmiÑ kasmiÒci jÈtiye.
Khattiye brÈhmaÓe vesse, sudde caÓÉÈlapukkuse.
YÈsu kÈsuci etÈsu, danto jÈyati subbato.
DhammaÔÔho sÊlasampanno, saccavÈdÊ hirÊmano.
PahÊnajÈtimaraÓo, brahmacariyassa kevalÊ.
PannabhÈro visaÑyutto, katakicco anÈsavo.
PÈrag| sabbadhammÈnaÑ, anupÈdÈya nibbuto.
TasmiÑyeva1 viraje khette, vipulÈ hoti dakkhiÓÈ.
______________________________________________________________
1. TasmiÑ ve (SyÈ, KaÑ)
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BÈlÈ ca avijÈnantÈ, dummedhÈ assutÈvino.
BahiddhÈ denti dÈnÈni, na hi sante upÈsare.
Ye ca sante upÈsanti, sappaÒÒe dhÊrasammate.
SaddhÈ ca nesaÑ Sugate, m|lajÈtÈ patiÔÔhitÈ.
DevalokaÒca te yanti, kule vÈ idha jÈyare.
Anupubbena nibbÈnaÑ, adhigacchanti paÓÉitÈti. . SattamaÑ.
8. TikaÓÓasutta
59. Atha kho TikaÓÓo brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ -pa- ekamantaÑ nisinno kho TikaÓÓo
brÈhmaÓo Bhagavato sammukhÈ tevijjÈnaÑ sudaÑ brÈhmaÓÈnaÑ vaÓÓaÑ
bhÈsati “evampi tevijjÈ brÈhmaÓÈ, itipi tevijjÈ brÈhmaÓÈ”ti.
YathÈ kathaÑ pana brÈhmaÓa brÈhmaÓÈ brÈhmaÓaÑ tevijjaÑ
paÒÒÈpentÊti? Idha bho Gotama brÈhmaÓo ubhato sujÈto hoti mÈtito ca pitito
ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho
jÈtivÈdena, ajjhÈyako mantadharo tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag|
sanighaÓÉukeÔubhÈnaÑ sÈkkharappabhedÈnaÑ itihÈsapaÒcamÈnaÑ padako
veyyÈkaraÓo lokÈyatamahÈpurisalakkhaÓesu anavayoti. EvaÑ kho bho
Gotama brÈhmaÓÈ brÈhmaÓaÑ tevijjaÑ paÒÒÈpentÊti.
AÒÒathÈ kho brÈhmaÓa brÈhmaÓÈ brÈhmaÓaÑ tevijjaÑ paÒÒÈpenti,
aÒÒathÈ ca pana ariyassa vinaye tevijjo hotÊti. YathÈ kathaÑ pana bho
Gotama ariyassa vinaye tevijjo hoti? SÈdhu me bhavaÑ Gotamo tathÈ
dhammaÑ desetu yathÈ ariyassa vinaye tevijjo hotÊti. Tena hi brÈhmaÓa
suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bho”ti kho TikaÓÓo
brÈhmaÓo Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca–
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
upasampajja viharati,
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pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca viharati sato ca sampajÈno, sukhaÒca kÈyena
paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti
tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca
pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ 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 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. Ayamassa paÔhamÈ vijjÈ adhigatÈ
hoti, avijjÈ vihatÈ, vijjÈ uppannÈ, tamo vihato, Èloko uppanno, yathÈ taÑ
appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato.
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 pajÈnÈti “ime vata bhonto sattÈ
kÈyaduccaritena samannÈgatÈ -pa- 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
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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.
Ayamassa dutiyÈ vijjÈ adhigatÈ hoti, avijjÈ vihatÈ, vijjÈ uppannÈ, tamo
vihato, Èloko uppanno, yathÈ taÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa
viharato.
So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ khayaÒÈÓÈya cittaÑ
abhininnÈmeti, so “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ
dukkhasamudayo”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhanirodho”ti
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ
pajÈnÈti. “Ime ÈsavÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ Èsavasamudayo”ti
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ Èsavanirodho”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ
ÈsavanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Tassa evaÑ jÈnato
evaÑ passato kÈmÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, bhavÈsavÈpi cittaÑ vimuccati,
avijjÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti,
“khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti
pajÈnÈti. Ayamassa tatiyÈ vijjÈ adhigatÈ hoti, avijjÈ vihatÈ, vijjÈ uppannÈ,
tamo vihato, Èloko uppanno, yathÈ taÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa
viharatoti.
AnuccÈvacasÊlassa, nipakassa ca jhÈyino.
CittaÑ yassa vasÊbh|taÑ, ekaggaÑ susamÈhitaÑ.
TaÑ ve tamonudaÑ dhÊraÑ, tevijjaÑ maccuhÈyinaÑ.
HitaÑ devamanussÈnaÑ, Èhu sabbappahÈyinaÑ.
TÊhi vijjÈhi sampannaÑ, asamm|ÄhavihÈrinaÑ.
BuddhaÑ antimadehinaÑ1, taÑ namassanti GotamaÑ.
______________________________________________________________
1. AntimasÈrÊraÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

166

TikanipÈtapÈÄi
* PubbenivÈsaÑ yo vedÊ, saggÈpÈyaÒca passati.
Atho jÈtikkhayaÑ patto, abhiÒÒÈvosito muni.
EtÈhi tÊhi vijjÈhi, tevijjo hoti brÈhmaÓo.
TamahaÑ vadÈmi tevijjaÑ, nÈÒÒaÑ lapitalÈpananti.

EvaÑ kho brÈhmaÓa ariyassa vinaye tevijjo hotÊti. AÒÒÈthÈ bho Gotama
brÈhmaÓÈnaÑ tevijjo, aÒÒathÈ ca pana ariyassa vinaye tevijjo hoti. Imassa
ca pana bho Gotama ariyassa vinaye tevijjassa brÈhmaÓÈnaÑ tevijjo kalaÑ
nÈgghati soÄasiÑ.
AbhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo
dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. . AÔÔhamaÑ.
9. JÈÓussoÓisutta
60. Atha kho JÈÓussoÓi brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ -pa- ekamantaÑ nisinno kho JÈÓussoÓi
brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “yassassu bho Gotama yaÒÒo vÈ
saddhaÑ vÈ thÈlipÈko vÈ deyyadhammaÑ vÈ tevijjesu brÈhmaÓesu dÈnaÑ
dadeyyÈ”ti. YathÈ kathaÑ pana brÈhmaÓa brÈhmaÓÈ tevijjaÑ paÒÒapentÊti.
Idha kho bho Gotama brÈhmaÓo ubhato sujÈto hoti mÈtito ca pitito ca
saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho
jÈtivÈdena, ajjhÈyako mantadharo tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag|
sanighaÓÉukeÔubhÈnaÑ sÈkkharappabhedÈnaÑ itihÈsapaÒcamÈnaÑ padako
veyyÈkaraÓo lokÈyatamahÈpurisalakkhaÓesu anavayoti. EvaÑ kho bho
Gotama brÈhmaÓÈ tevijjaÑ paÒÒapentÊti.
AÒÒathÈ kho brÈhmaÓa brÈhmaÓÈ brÈhmaÓaÑ tevijjaÑ paÒÒapenti,
aÒÒathÈ ca pana ariyassa vinaye tevijjo hotÊti. YathÈ kathaÑ pana bho
Gotama ariyassa vinaye tevijjo hoti? SÈdhu me bhavaÑ Gotamo tathÈ
dhammaÑ desetu, yathÈ ariyassa vinaye tevijjo hotÊti. Tena hi brÈhmaÓa
suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi,
______________________________________________________________
* Khu 1. 74, 262 piÔÔhesupi.
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bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bho”ti kho JÈÓussoÓi brÈhmaÓo Bhagavato paccassosi.
BhagavÈ etadavoca–
Idha pana brÈhmaÓa bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- 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. Ayamassa paÔhamÈ vijjÈ adhigatÈ hoti, avijjÈ
vihatÈ, vijjÈ uppannÈ, tamo vihato, Èloko uppanno, yathÈ taÑ appamattassa
ÈtÈpino pahitattassa viharato.
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 -payathÈkamm|page satte pajÈnÈti. Ayamassa dutiyÈ vijjÈ adhigatÈ hoti, avijjÈ
vihatÈ, vijjÈ uppannÈ, tamo vihato, Èloko uppanno, yathÈ taÑ appamattassa
ÈtÈpino pahitattassa viharato.
So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ khayaÒÈÓÈya cittaÑ
abhininnÈmeti, so “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. “Ime ÈsavÈ”ti
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ ÈsavanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Tassa evaÑ jÈnato evaÑ passato kÈmÈsavÈpi cittaÑ
vimuccati, bhavÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, avijjÈsavÈpi cittaÑ vimuccati,
vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. Ayamassa
tatiyÈ vijjÈ adhigatÈ hoti, avijjÈ vihatÈ, vijjÈ uppannÈ, tamo
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vihato, Èloko uppanno, yathÈ taÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa
viharatoti.
Yo sÊlabbatasampanno, pahitatto samÈhito.
CittaÑ yassa vasÊbh|taÑ, ekaggaÑ susamÈhitaÑ.
* PubbenivÈsaÑ yo vedÊ, saggÈpÈyaÒca passati.
Atho jÈtikkhayaÑ patto, abhiÒÒÈvosito muni.
EtÈhi tÊhi vijjÈhi, tevijjo hoti brÈhmaÓo.
TamahaÑ vadÈmi tevijjaÑ, nÈÒÒaÑ lapitalÈpananti.
EvaÑ kho brÈhmaÓa ariyassa vinaye tevijjo hotÊti. AÒÒathÈ bho Gotama
brÈhmaÓÈnaÑ tevijjo, aÒÒathÈ ca pana ariyassa vinaye tevijjo hoti. Imassa
ca bho Gotama ariyassa vinaye tevijjassa brÈhmaÓÈnaÑ tevijjo kalaÑ
nÈgghati soÄasiÑ.
AbhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo
dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. . NavamaÑ.
10. Sa~gÈravasutta
61. Atha kho Sa~gÈravo brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Sa~gÈravo
brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “mayamassu bho Gotama brÈhmaÓÈ
nÈma yaÒÒaÑ yajÈmapi yajÈpemapi, tatra bho Gotama yo ceva yajati1 yo ca
yajÈpeti, sabbe te anekasÈrÊrikaÑ puÒÒappaÔipadaÑ paÔipannÈ honti,
yadidaÑ yaÒÒÈdhikaraÓaÑ. Yo panÈyaÑ bho Gotama yassa vÈ tassa vÈ kulÈ
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito ekamattÈnaÑ dameti, ekamattÈnaÑ sameti,
ekamattÈnaÑ parinibbÈpeti. EvamassÈyaÑ ekasÈrÊrikaÑ puÒÒappaÔipadaÑ
paÔipanno hoti, yadidaÑ pabbajjÈdhikaraÓanti.
Tena hi brÈhmaÓa taÒÒevettha paÔipucchissÈmi. YathÈ te khameyya,
tathÈ naÑ byÈkareyyÈsi. TaÑ kiÑ maÒÒasi brÈhmaÓa, idha TathÈgato
______________________________________________________________
* Khu 1. 74, 262 piÔÔhesupi.
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loke uppajjati ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato
Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho
BhagavÈ, so evamÈha “ethÈyaÑ maggo ayaÑ paÔipadÈ, yathÈpaÔipanno ahaÑ
anuttaraÑ brahmacariyogadhaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedemi, etha1
tumhepi tathÈ paÔipajjatha, yathÈpaÔipannÈ tumhepi anuttaraÑ
brahmacariyogadhaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharissathÈ”ti. Iti ayaÑ ceva2 SatthÈ dhammaÑ deseti, pare ca tathatthÈya
paÔipajjanti. TÈni kho pana honti anekÈnipi satÈni, anekÈnipi sahassÈni,
anekÈnipi satasahassÈni.
TaÑ kiÑ maÒÒasi brÈhmaÓa, iccÈyaÑ evaÑ sante ekasÈrÊrikÈ vÈ
puÒÒappaÔapadÈ hoti anekasÈrÊrikÈ vÈ, yadidaÑ pabbajjÈdhikaraÓanti.
IccÈyampi3 bho Gotama evaÑ sante anekasÈrÊrikÈ puÒÒappaÔipadÈ hoti,
yadidaÑ pabbajjÈdhikaraÓanti.
EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando Sa~gÈravaÑ brÈhmaÓaÑ etadavoca
“imÈsaÑ te brÈhmaÓa dvinnaÑ paÔipadÈnaÑ katamÈ paÔipadÈ khamati
appatthatarÈ ca appasamÈrambhatarÈ ca mahapphalatarÈ ca mahÈnisaÑsatarÈ
cÈ”ti. EvaÑ vutte Sa~gÈravo brÈhmaÓo ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca
“seyyathÈpi bhavaÑ Gotamo bhavaÑ cÈnando, ete me pujjÈ, ete me
pÈsaÑsÈ”ti.
Dutiyampi kho ÈyasmÈ Œnando Sa~gÈravaÑ brÈhmaÓaÑ etadavoca “na
kho tyÈhaÑ brÈhmaÓa evaÑ pucchÈmi ‘ke vÈ te pujjÈ, ke vÈ te pÈsaÑsÈ’ti.
EvaÑ kho tyÈhaÑ brÈhmaÓa pucchÈmi ‘imÈsaÑ te brÈhmaÓa dvinnaÑ
paÔipadÈnaÑ katamÈ paÔipadÈ khamati appatthatarÈ ca appasamÈrambhatarÈ
ca mahapphalatarÈ ca mahÈnisaÑsatarÈ cÈ’ti. Dutiyampi kho Sa~gÈravo
brÈhmaÓo ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “seyyathÈpi bhavaÑ Gotamo
bhavaÒcÈnando, ete me pujjÈ, ete me pÈsaÑsÈ”ti.
Tatiyampi kho ÈyasmÈ Œnando Sa~gÈravaÑ brÈhmaÓaÑ etadavoca “na
kho tyÈhaÑ brÈhmaÓa evaÑ pucchÈmi ‘ke vÈ te pujjÈ, ke vÈ te pÈsaÑsÈ’ti.
EvaÑ kho tyÈhaÑ brÈhmaÓa pucchÈmi ‘imÈsaÑ te brÈhmaÓa dvinnaÑ
paÔipadÈnaÑ katamÈ paÔipadÈ khamati appatthatarÈ ca appasamÈrambhatarÈ
ca
______________________________________________________________
1. EtaÑ (Ka)

2. SayaÑ ceva (Ka)

3. IccÈyante (Ka)
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mahapphalatarÈ ca mahÈnisaÑsatarÈ cÈ’ti”. Tatiyampi kho Sa~gÈravo
brÈhmaÓo ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “seyyathÈpi bhavaÑ Gotamo
bhavaÒcÈnando, ete me pujjÈ, ete me pÈsaÑsÈ”ti.
Atha kho Bhagavato etadahosi “yÈva tatiyampi kho Sa~gÈravo
brÈhmaÓo Œnandena sahadhammikaÑ paÒhaÑ puÔÔho saÑsÈdeti1 no
vissajjeti, yaÑn|nÈhaÑ parimoceyyan”ti. Atha kho BhagavÈ Sa~gÈravaÑ
brÈhmaÓaÑ etadavoca “kÈ nvajja brÈhmaÓa rÈjantepure rÈjapurisÈnaÑ2
sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ antarÈkathÈ udapÈdÊ”ti. AyaÑ khvajja bho
Gotama rÈjantepure rÈjapurisÈnaÑ sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ
antarÈkathÈ udapÈdi “pubbe sudaÑ appatarÈ ceva bhikkh| ahesuÑ, bahutarÈ
ca uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ dassesuÑ. Etarahi pana bahutarÈ
ceva bhikkh|, appatarÈ ca uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ
dassentÊ”ti. AyaÑ khvajja bho Gotama rÈjantepure rÈjapurisÈnaÑ
sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ antarÈkathÈ udapÈdÊti.
* TÊÓi kho imÈni brÈhmaÓa pÈÔihÈriyÈni. KatamÈni tÊÓi?
IddhipÈÔihÈriyaÑ ÈdesanÈpÈÔihÈriyaÑ anusÈsanÊpÈÔihÈriyaÑ. KatamaÒca
brÈhmaÓa iddhipÈÔihÈriyaÑ? Idha brÈhmaÓa ekacco anekavihitaÑ
iddhividhaÑ paccanubhoti. Ekopi hutvÈ bahudhÈ hoti, bahudhÈpi hutvÈ eko
hoti, ÈvibhÈvaÑ tirobhÈvaÑ tirokuÔÔaÑ tiropÈkÈraÑ tiropabbataÑ
asajjamÈno gacchati seyyathÈpi ÈkÈse. PathaviyÈpi ummujjanimujjaÑ karoti
seyyathÈpi udake. Udakepi abhijjamÈne gacchati seyyathÈpi pathaviyaÑ.
ŒkÈsepi palla~kena kamati seyyathÈpi pakkhÊ sakuÓo. Imepi candimas|riye
evaÑmahiddhike evaÑmahÈnubhÈve pÈÓinÈ parimasati3 parimajjati. YÈva
brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteti. IdaÑ vuccati brÈhmaÓa
iddhipÈÔihÈriyaÑ.
KatamaÒca brÈhmaÓa ÈdesanÈpÈÔihÈriyaÑ? Idha brÈhmaÓa ekacco
nimittena Èdisati “evampi te mano, itthampi te mano, itipi te cittan”ti. So
bahuÑ cepi Èdisati, tatheva taÑ hoti no aÒÒathÈ.
______________________________________________________________
1. Ma 1. 275 piÔÔhepi.
* Khu 9. 401; DÊ 1. 206 piÔÔhesupi.

2. RÈjaparisÈyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
3. ParÈmasati (DÊ 1. 206; Khu 9. 107 piÔÔhesu.)
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Idha pana brÈhmaÓa ekacco na heva kho nimittena Èdisati, api ca kho
manussÈnaÑ vÈ amanussÈnaÑ vÈ devatÈnaÑ vÈ saddaÑ sutvÈ Èdisati
“evampi te mano, itthampi te mano, itipi te cittan”ti. So bahuÑ cepi Èdisati,
tatheva taÑ hoti no aÒÒathÈ.
Idha pana brÈhmaÓa ekacco na heva kho nimittena Èdisati, napi
manussÈnaÑ vÈ amanussÈnaÑ vÈ devatÈnaÑ vÈ saddaÑ sutvÈ Èdisati, api ca
kho vitakkayato vicÈrayato vitakkavipphÈrasaddaÑ sutvÈ Èdisati “evampi te
mano, itthampi te mano, itipi te cittan”ti. So bahuÑ cepi Èdisati, tatheva taÑ
hoti no aÒÒathÈ.
Idha pana brÈhmaÓa ekacco na heva kho nimittena Èdisati, napi
manussÈnaÑ vÈ amanussÈnaÑ vÈ devatÈnaÑ vÈ saddaÑ sutvÈ Èdisati, napi
vitakkayato vicÈrayato vitakkavipphÈrasaddaÑ sutvÈ Èdisati. Api ca kho
avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhiÑ samÈpannassa cetasÈ ceto paricca pajÈnÈti
“yathÈ imassa bhoto manosa~khÈrÈ paÓihitÈ, imassa cittassa anantarÈ amuÑ
nÈma vitakkaÑ vitakkessatÊ”ti. So bahuÑ cepi Èdisati, tatheva taÑ hoti no
aÒÒathÈ. IdaÑ vuccati brÈhmaÓa ÈdesanÈpÈÔihÈriyaÑ.
KatamaÒca brÈhmaÓa anusÈsanÊpÈÔihÈriyaÑ? Idha brÈhmaÓa ekacco
evamanusÈsati “evaÑ vitakketha, mÈ evaÑ vitakkayittha. EvaÑ manasi
karotha, mÈ evaÑ manasÈkattha. IdaÑ pajahatha, idaÑ upasampajja
viharathÈ”ti. IdaÑ vuccati brÈhmaÓa anusÈsanÊpÈÔihÈriyaÑ. ImÈni kho
brÈhmaÓa tÊÓi pÈÔihÈriyÈni. ImesaÑ te brÈhmaÓa tiÓÓaÑ pÈÔihÈriyÈnaÑ
katamaÑ pÈÔihÈriyaÑ khamati abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒcÈti.
Tatra bho Gotama yadidaÑ1 pÈÔihÈriyaÑ, idhekacco anekavihitaÑ
iddhividhaÑ paccanubhoti -pa-. YÈva brÈhmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteti.
IdaÑ bho Gotama pÈÔihÈriyaÑ. Yova2 naÑ karoti, sova3 naÑ paÔisaÑvedeti.
Yova2 naÑ karoti, tasseva4 taÑ hoti. IdaÑ me bho Gotama pÈÔihÈriyaÑ
mÈyÈsahadhammar|paÑ viya khÈyati.
______________________________________________________________
1. YamidaÑ (SyÈ, KaÑ, I)
3. So ca (SyÈ, KaÑ, I, Ka)

2. Yo ca (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
4. Tassameva (SÊ, Ka), tassa ceva (SyÈ, KaÑ, I)

172

TikanipÈtapÈÄi
YampidaÑ bho Gotama pÈÔihÈriyaÑ idhekacco nimittena Èdisati

“evampi te mano, itthampi te mano, itipi te cittan”ti. So bahuÑ cepi Èdisati,
tatheva taÑ hoti no aÒÒathÈ. Idha pana bho Gotama ekacco na heva kho
nimittena Èdisati. Api ca kho manussÈnaÑ vÈ amanussÈnaÑ vÈ devatÈnaÑ
vÈ saddaÑ sutvÈ Èdisati -pa- napi manussÈnaÑ vÈ amanussÈnaÑ vÈ
devatÈnaÑ vÈ saddaÑ sutvÈ Èdisati. Api ca kho vitakkayato vicÈrayato
vitakkavipphÈrasaddaÑ sutvÈ Èdisati -pa- napi vitakkayato vicÈrayato
vitakkavipphÈrasaddaÑ sutvÈ Èdisati. Api ca kho avitakkaÑ avicÈraÑ
samÈdhiÑ samÈpannassa cetasÈ ceto paricca pajÈnÈti “yathÈ imassa bhoto
manosa~khÈrÈ paÓihitÈ, imassa cittassa anantarÈ amuÑ nÈma vitakkaÑ
vitakkessatÊ”ti. So bahuÑ cepi Èdisati, tatheva taÑ hoti no aÒÒathÈ. Idampi
bho Gotama pÈÔihÈriyaÑ. Yova naÑ karoti, sova naÑ paÔisaÑvedeti. Yova
naÑ karoti, tasseva taÑ hoti. Idampi me bho Gotama pÈÔihÈriyaÑ
mÈyÈsahadhammar|paÑ viya khÈyati.
YaÒca kho idaÑ bho Gotama pÈÔihÈriyaÑ, idhekacco evaÑ anusÈsati
“evaÑ vitakketha, mÈ evaÑ vitakkayittha. EvaÑ manasi karotha, mÈ evaÑ
manasÈkattha. IdaÑ pajahatha, idaÑ upasampajja viharathÈ”ti. Idameva bho
Gotama pÈÔihÈriyaÑ khamati imesaÑ tiÓÓaÑ pÈÔihÈriyÈnaÑ
abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca.
AcchariyaÑ bho Gotama, abbhutaÑ bho Gotama. YÈva subhÈsitamidaÑ
bhotÈ Gotamena imehi ca mayaÑ tÊhi pÈÔihÈriyehi samannÈgataÑ
bhavantaÑ GotamaÑ dhÈrema. BhavaÑ hi Gotamo anekavihitaÑ
iddhividhaÑ paccanubhoti -pa-. YÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteti.
BhavaÑ hi Gotamo avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhiÑ samÈpannassa cetasÈ
ceto paricca pajÈnÈti “yathÈ imassa bhoto manosa~khÈrÈ paÓihitÈ, imassa
cittassa anantarÈ amuÑ nÈma vitakkaÑ vitakkessatÊ”ti. BhavaÑ hi Gotamo
evamanusÈsati “evaÑ vitakketha, mÈ evaÑ vitakkayittha. EvaÑ manasi
karotha, mÈ evaÑ manasÈkattha. IdaÑ pajahatha, idaÑ upasampajja
viharathÈ”ti.
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AddhÈ kho tyÈyaÑ brÈhmaÓa Èsajja upanÊya vÈcÈ bhÈsitÈ, api ca tyÈhaÑ
byÈkarissÈmi, ahaÑ hi brÈhmaÓa anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhomi
-pa-. YÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vattemi. AhaÑ hi brÈhmaÓa
avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhiÑ samÈpannassa cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi
“yathÈ imassa bhoto manosa~khÈrÈ paÓihitÈ, imassa cittassa anantarÈ amuÑ
nÈma vitakkaÑ vitakkessatÊ”ti. AhaÑ hi brÈhmaÓa evamanusÈsÈmi “evaÑ
vitakketha, mÈ evaÑ vitakkayittha. EvaÑ manasi karotha, mÈ evaÑ
manasÈkattha. IdaÑ pajahatha, idaÑ upasampajja viharathÈ”ti.
Atthi pana bho Gotama aÒÒo ekabhikkhupi, yo imehi tÊhi pÈÔihÈriyehi
samannÈgato aÒÒatra bhotÈ GotamenÈti. Na kho brÈhmaÓa ekaÑyeva sataÑ,
na dve satÈni, na tÊÓi satÈni, na cattÈri satÈni, na paÒca satÈni, atha kho
bhiyyova ye1 bhikkh| imehi tÊhi pÈÔihÈriyehi samannÈgatÈti. KahaÑ pana
bho Gotama etarahi te bhikkh| viharantÊti. ImasmiÑyeva kho brÈhmaÓa
bhikkhusaÑgheti.
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. . DasamaÑ.
BrÈhmaÓavaggo paÔhamo.
TassuddÈnaÑ
Dve BrÈhmaÓÈ caÒÒataro, ParibbÈjakena NibbutaÑ.
Palokavaccho TikaÓÓo, SoÓi Sa~gÈravena cÈti.
______________________________________________________________
1. Te (Ka) passa Ma 2. 158 piÔÔhe.
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(7) 2. MahÈvagga
1. TitthÈyatanasutta

62. TÊÓimÈni bhikkhave titthÈyatanÈni, yÈni paÓÉitehi
samanuyuÒjiyamÈnÈni samanugÈhiyamÈnÈni1 samanubhÈsiyamÈnÈni
parampi gantvÈ akiriyÈya saÓÔhahanti. KatamÈni tÊÓi? Santi bhikkhave eke
samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino “yaÑ kiÒcÈyaÑ purisapuggalo
paÔisaÑvedeti sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, sabbaÑ taÑ
pubbekatahet|”ti. Santi bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino
evaÑdiÔÔhino “yaÑ kiÒcÈyaÑ purisapuggalo paÔisaÑvedeti sukhaÑ vÈ
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, sabbaÑ taÑ issaranimmÈnahet|”ti. Santi
bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino “yaÑ kiÒcÈyaÑ
purisapuggalo paÔisaÑvedeti sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ,
sabbaÑ taÑ ahetu-appaccayÈ”ti.
Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino “yaÑ
kiÒcÈyaÑ purisapuggalo paÔisaÑvedeti sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ
adukkhamasukhaÑ vÈ, sabbaÑ taÑ pubbekatahet|”ti. TyÈhaÑ
upasa~kamitvÈ evaÑ vadÈmi “saccaÑ kira tumhe Èyasmanto evaÑvÈdino
evaÑdiÔÔhino ‘yaÑ kiÒcÈyaÑ purisapuggalo paÔisaÑvedeti sukhaÑ vÈ
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, sabbaÑ taÑ pubbekatahet|’ti”. Te ca
me2 evaÑ puÔÔhÈ “ÈmÈ”ti3 paÔijÈnanti. TyÈhaÑ evaÑ vadÈmi
“tenahÈyasmanto pÈÓÈtipÈtino bhavissanti pubbekatahetu, adinnÈdÈyino
bhavissanti pubbekatahetu, abrahmacÈrino bhavissanti pubbekatahetu,
musÈvÈdino bhavissanti pubbekatahetu, pisuÓavÈcÈ bhavissanti
pubbekatahetu, pharusavÈcÈ bhavissanti pubbekatahetu, samphappalÈpino
bhavissanti pubbekatahetu, abhijjhÈluno bhavissanti pubbekatahetu,
byÈpannacittÈ bhavissanti pubbekatahetu, micchÈdiÔÔhikÈ bhavissanti
pubbekatahetu”.
PubbekataÑ kho pana bhikkhave sÈrato paccÈgacchataÑ na hoti chando
vÈ vÈyÈmo vÈ “idaÑ vÈ karaÓÊyaÑ, idaÑ vÈ akaraÓÊyan”ti. Iti
karaÓÊyÈkaraÓÊye kho pana saccato thetato anupalabbhiyamÈne
muÔÔhassatÊnaÑ anÈrakkhÈnaÑ viharataÑ na hoti paccattaÑ sahadhammiko
______________________________________________________________
1. SamanuggÈhiyamÈnÈni (SyÈ, KaÑ, Ka)
3. Œmoti (SÊ)

2. Te ce me (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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samaÓavÈdo. AyaÑ kho me bhikkhave tesu samaÓabrÈhmaÓesu evaÑvÈdÊsu
evaÑdiÔÔhÊsu paÔhamo sahadhammiko niggaho hoti. (1)
Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino “yaÑ
kiÒcÈyaÑ purisapuggalo paÔisaÑvedeti sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ
adukkhamasukhaÑ vÈ, sabbaÑ taÑ issaranimmÈnahet|”ti. TyÈhaÑ
upasa~kamitvÈ evaÑ vadÈmi “saccaÑ kira tumhe Èyasmanto evaÑvÈdino
evaÑdiÔÔhino ‘yaÑ kiÒcÈyaÑ purisapuggalo paÔisaÑvedeti sukhaÑ vÈ
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, sabbaÑ taÑ issaranimmÈnahet|’ti”. Te
ca me evaÑ puÔÔhÈ “amÈ”ti paÔijÈnanti. TyÈhaÑ evaÑ vadÈmi
“tenahÈyasmanto pÈÓÈtipÈtino bhavissanti issaranimmÈnahetu, adinnÈdÈyino
bhavissanti issaranimmÈnahetu, abrahmacÈrino bhavissanti
issaranimmÈnahetu, musÈvÈdino bhavissanti issaranimmÈnahetu, pisuÓavÈcÈ
bhavissanti issaranimmÈnahetu, pharusavÈcÈ bhavissanti issaranimmÈnahetu,
samphappalÈpino bhavissanti issaranimmÈnahetu, abhijjhÈluno bhavissanti
issaranimmÈnahetu, byÈpannacittÈ bhavissanti issaranimmÈnahetu,
micchÈdiÔÔhikÈ bhavissanti issaranimmÈnahetu”.
IssaranimmÈnaÑ kho pana bhikkhave sÈrato paccÈgacchataÑ na hoti
chando vÈ vÈyÈmo vÈ idaÑ vÈ karaÓÊyaÑ, idaÑ vÈ akaraÓÊyan”ti. Iti
karaÓÊyÈkaraÓÊye kho pana saccato thetato anupalabbhiyamÈne
muÔÔhassatÊnaÑ anÈrakkhÈnaÑ viharataÑ na hoti paccattaÑ sahadhammiko
samaÓavÈdo. AyaÑ kho me bhikkhave tesu samaÓabrÈhmaÓesu evaÑvÈdÊsu
evaÑdiÔÔhÊsu dutiyo sahadhammiko niggaho hoti. (2)
Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino “yaÑ
kiÒcÈyaÑ purisapuggalo paÔisaÑvedeti sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ
adukkhamasukhaÑ vÈ, sabbaÑ taÑ ahetu-appaccayÈ”ti. TyÈhaÑ
upasa~kamitvÈ evaÑ vadÈmi “saccaÑ kira tumhe Èyasmanto evaÑvÈdino
evaÑdiÔÔhino ‘yaÑ kiÒcÈyaÑ purisapuggalo paÔisaÑvedeti sukhaÑ vÈ
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, sabbaÑ taÑ ahetu-appaccayÈ’ti”. Te ca
me evaÑ puÔÔhÈ “ÈmÈ”ti paÔijÈnanti. TyÈhaÑ evaÑ vadÈmi “tenahÈyasmanto
pÈÓÈtipÈtino bhavissanti ahetu-appaccayÈ -pa- micchÈdiÔÔhikÈ bhavissanti
ahetu-appaccayÈ”.
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Ahetu-appaccayaÑ1 kho pana bhikkhave sÈrato paccÈgacchataÑ na hoti
chando vÈ vÈyÈmo vÈ “idaÑ vÈ karaÓÊyaÑ, idaÑ vÈ akaraÓÊyan”ti. Iti
karaÓÊyÈkaraÓÊye kho pana saccato thetato anupalabbhiyamÈne
muÔÔhassÈtÊnaÑ anÈrakkhÈnaÑ viharataÑ na hoti paccattaÑ sahadhammiko
samaÓavÈdo. AyaÑ kho me bhikkhave tesu samaÓabrÈhmaÓesu evaÑvÈdÊsu
evaÑdiÔÔhÊsu tatiyo sahadhammiko niggaho hoti. (3)
ImÈni kho bhikkhave tÊÓi titthÈyatanÈni, yÈni paÓÉitehi
samanuyuÒjiyamÈnÈni samanugÈhiyamÈnÈni samanubhÈsiyamÈnÈni parampi
gantvÈ akiriyÈya saÓÔhahanti.
AyaÑ kho pana bhikkhave mayÈ dhammÈ desito aniggahito
asaÑkiliÔÔho anupavajjo appaÔikuÔÔho samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hi. Katamo
ca bhikkhave mayÈ dhammo desito aniggahito asaÑkiliÔÔho anupavajjo
appaÔikuÔÔho samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hi? “imÈ cha dhÈtuyo”ti bhikkhave
mayÈ dhammo desito aniggahito asaÑkiliÔÔho anupavajjo appaÔikuÔÔho
samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hi. “ImÈni cha phassÈyatanÈnÊ”ti bhikkhave
mayÈ dhammo desito aniggahito asaÑkiliÔÔho anupavajjo appaÔikuÔÔho
samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hi. “Ime aÔÔhÈrasa manopavicÈrÈ”ti bhikkhave
mayÈ dhammo desito aniggahito asaÑkiliÔÔho anupavajjo appaÔikuÔÔho
samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hi. “ImÈni cattÈri ariyasaccÈnÊ”ti bhikkhave
mayÈ dhammo desito aniggahito asaÑkiliÔÔho anupavajjo appaÔikuÔÔho
samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hi.
“ImÈ cha dhÈtuyoti bhikkhave mayÈ dhammo desito aniggahito
asaÑkiliÔÔho anupavajjo appaÔikuÔÔho samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hÊ”ti iti
kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ? ChayimÈ bhikkhave dhÈtuyo
pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈtu ÈkÈsadhÈtu viÒÒÈÓadhÈtu. “ImÈ
cha dhÈtuyoti bhikkhave mayÈ dhammo desito aniggahito asaÑkiliÔÔho
anupavajjo appaÔikuÔÔho samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hÊ”ti iti yaÑ taÑ
vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.
______________________________________________________________
1. AhetuÑ (SÊ), ahetu (SyÈ, KaÑ), ahetu-appaccayÈ (I), ahetuÑ appaccayaÑ (Ka)
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“ImÈni cha phassÈyatanÈnÊti bhikkhave mayÈ dhammo desito aniggahito
asaÑkiliÔÔho anupavajjo appaÔikuÔÔho samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hÊ”ti iti
kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ? ChayimÈni bhikkhave
phassÈyatanÈni cakkhu phassÈyatanaÑ, sotaÑ phassÈyatanaÑ, ghÈnaÑ
phassÈyatanaÑ, jivhÈ phassÈyatanaÑ, kÈyo phassÈyatanaÑ, mano
phassÈyatanaÑ. “ImÈni cha phassÈyatanÈnÊti bhikkhave mayÈ dhammo
desito aniggahito asaÑkiliÔÔho anupavajjo appaÔikuÔÔho samaÓehi
brÈhmaÓehi viÒÒ|hÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.
“Ime aÔÔhÈrasa manopavicÈrÈti bhikkhave mayÈ dhammo desito
aniggahito asaÑkiliÔÔho anupavajjo appaÔikuÔÔho samaÓehi brÈhmaÓehi
viÒÒ|hÊ”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. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ. KÈyena
phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya somanassaÔÔhÈniyaÑ
dhammaÑ upavicarati, domanassaÔÔhÈniyaÑ dhammaÑ upavicarati,
upekkhÈÔÔhÈniyaÑ dhammaÑ upavicarati. “Ime aÔÔhÈrasa manopavicÈrÈti
bhikkhave mayÈ dhammo desito aniggahito asaÑkiliÔÔho anupavajjo
appaÔikuÔÔho samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ
paÔicca vuttaÑ.
“ImÈni cattÈri ariyasaccÈnÊti bhikkhave mayÈ dhammo desito aniggahito
asaÑkiliÔÔho anupavajjo appaÔikuÔÔho samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hÊ”ti iti
kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. ChannaÑ bhikkhave
dhÈt|naÑ upÈdÈya gabbhassÈvakkanti hoti, okkantiyÈ sati nÈmar|paÑ,
nÈmar|papaccayÈ saÄÈyatanaÑ, saÄÈyatanapaccayÈ phasso, phassapaccayÈ
vedanÈ, vediyamÈnassa kho panÈhaÑ bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti
paÒÒapemi, “ayaÑ dukkhasamudayo”ti paÒÒapemi, “ayaÑ dukkhanirodho”ti
paÒÒapemi, “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti paÒÒapemi.
KatamaÒca bhikkhave dukkhaÑ ariyasaccaÑ? JÈtipi dukkhÈ, jarÈpi
dukkhÈ, ( )1 maraÓampi dukkhaÑ, sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈpi
dukkhÈ,
______________________________________________________________
1. (ByÈdhipi dukkho) (SÊ, I, Ka) AÔÔhakathÈya saÑsandetabbaÑ Visuddhi 2. 128 piÔÔhe
ca passitabbaÑ.
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(appiyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukkho)1 yampicchaÑ na
labhati tampi dukkhaÑ, saÑkhittena paÒcupÈdÈnakkhandhÈ dukkhÈ. IdaÑ
vuccati bhikkhave dukkhaÑ ariyasaccaÑ.
KatamaÒca bhikkhave dukkhasamudayaÑ2 ariyasaccaÑ? AvijjÈpaccayÈ
sa~khÈrÈ, sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|paÑ,
nÈmar|paccayÈ saÄÈyatanaÑ, saÄÈyatanapaccayÈ phasso, phassapaccayÈ
vedanÈ, vedanÈpaccayÈ taÓhÈ, taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ, upÈdÈnapaccayÈ
bhavo, bhavapaccayÈ jÈti, jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa
samudayo hoti. IdaÑ vuccati bhikkhave dukkhasamudayaÑ ariyasaccaÑ.
KatamaÒca bhikkhave dukkhanirodhaÑ3 ariyasaccaÑ? AvijjÈya tveva
asesavirÈganirodhÈ sa~khÈranirodho, sa~khÈranirodhÈ viÒÒÈÓanirodho,
viÒÒÈÓanirodhÈ nÈmar|panirodho, nÈmar|panirodhÈ saÄÈyatananirodho,
saÄÈyatananirodhÈ phassanirodho, phassanirodhÈ vedanÈnirodho,
vedanÈnirodhÈ taÓhÈnirodho, taÓhÈnirodhÈ upÈdÈnanirodho, upÈdÈnanirodhÈ
bhavanirodho, bhavanirodhÈ jÈtinirodho, jÈtinirodhÈ jarÈmaraÓaÑ
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ nirujjhanti. Evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa nirodho hoti. IdaÑ vuccati bhikkhave dukkhanirodhaÑ
ariyasaccaÑ.
KatamaÒca bhikkhave dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccaÑ?
Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo. SeyyathidaÑ? SammÈdiÔÔhi
sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo
sammÈsati sammÈsamÈdhi. IdaÑ vuccati bhikkhave dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ ariyasaccaÑ. “ImÈni cattÈri ariyasaccÈnÊti bhikkhave mayÈ
dhammo desito aniggahito asaÑkiliÔÔho anupavajjo appaÔikuÔÔho samaÓehi
brÈhmaÓehi viÒÒ|hÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttanti. .
PaÔhamaÑ.
2. Bhayasutta
63. TÊÓimÈni bhikkhave “amÈtÈputtikÈni bhayÈnÊ”ti assutavÈ puthujjano
bhÈsati. KatamÈni tÊÓi? Hoti so bhikkhave samayo,
______________________________________________________________
1. (Natthi katthaci)
3. Dukkhanirodho (SyÈ, KaÑ)

2. Dukkhasamudayo (SyÈ, KaÑ)
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yaÑ mahÈ-aggiÉÈho vuÔÔhÈti. MahÈ-aggiÉÈhe kho pana bhikkhave vuÔÔhite
tena gÈmÈpi Éayhanti, nigamÈpi Éayhanti, nagarÈpi Éayhanti. GÈmesupi
ÉayhamÈnesu nigamesupi ÉayhamÈnesu nagaresupi ÉayhamÈnesu tattha
mÈtÈpi puttaÑ nappaÔilabhati, puttopi mÈtaraÑ nappaÔilabhati. IdaÑ
bhikkhave paÔhamaÑ “amÈtÈputtikaÑ bhayan”ti assutavÈ puthujjano bhÈsati.
Puna caparaÑ bhikkhave hoti so samayo, yaÑ mahÈmegho vuÔÔhÈti.
MahÈmeghe kho pana bhikkhave vuÔÔhite mahÈ-udakavÈhako saÒjÈyati,
mahÈ-udakavÈhake kho pana bhikkhave saÒjÈyante tena gÈmÈpi vuyhanti,
nigamÈpi vuyhanti, nagarÈpi vuyhanti. GÈmesupi vuyhamÈnesu nigamesupi
vuyhamÈnesu nagaresupi vuyhamÈnesu tattha mÈtÈpi puttaÑ nappaÔilabhati,
puttopi mÈtaraÑ nappaÔilabhati, idaÑ bhikkhave dutiyaÑ “amÈtÈputtikaÑ
bhayan”ti assutavÈ puthujjano bhÈsati.
Puna caparaÑ bhikkhave hoti so samayo, yaÑ bhayaÑ hoti
aÔavisa~kopo cakkasamÈruÄhÈ jÈnapadÈ pariyÈyanti. Bhaye kho pana
bhikkhave sati aÔavisa~kope cakkasamÈruÄhesu jÈnapadesu pariyÈyantesu
tattha mÈtÈpi puttaÑ nappaÔilabhati, puttopi mÈtaraÑ nappaÔilabhati, idaÑ
bhikkhave tatiyaÑ “amÈtÈputtikaÑ bhayan”ti assutavÈ puthujjano bhÈsati.
ImÈni kho bhikkhave tÊÓi “amÈtÈputtikÈni bhayÈnÊ”ti assutavÈ puthujjano
bhÈsati.
TÈni kho panimÈni1 bhikkhave tÊÓi samÈtÈputtikÈniyeva bhayÈni
“amÈtÈputtikÈni bhayÈnÊ”ti assutavÈ puthujjano bhÈsati. KatamÈni tÊÓi? Hoti
so bhikkhave samayo, yaÑ mahÈ-aggiÉÈho vuÔÔhÈti, mahÈ-aggiÉÈhe kho
pana bhikkhave vuÔÔhite tena gÈmÈpi Éayhanti, nigamÈpi Éayhanti, nagarÈpi
Éayhanti. GÈmesupi ÉayhamÈnesu nigamesupi ÉayhamÈnesu nagaresupi
ÉayhamÈnesu hoti so samayo, yaÑ kadÈci karahaci mÈtÈpi puttaÑ
paÔilabhati, puttopi mÈtaraÑ paÔilabhati, idaÑ bhikkhave paÔhamaÑ
samÈtÈputtikaÑyeva bhayaÑ “amÈtÈputtikaÑ bhayan”ti assutavÈ puthujjano
bhÈsati.
______________________________________________________________
1. ImÈni kho (SÊ), imÈni kho pana (Ka)

180

TikanipÈtapÈÄi

Puna caparaÑ bhikkhave hoti so samayo, yaÑ mahÈmegho vuÔÔhÈti.
MahÈmeghe kho pana bhikkhave vuÔÔhite mahÈ-udakavÈhako saÒjÈyati,
mahÈ-udakavÈhake kho pana bhikkhave saÒjÈte tena gÈmÈpi vuyhanti,
nigamÈpi vuyhanti, nagarÈpi vuyhanti. GÈmesupi vuyhamÈnesu nigamesupi
vuyhamÈnesu nagaresupi vuyhamÈnesu hoti so samayo, yaÑ kadÈci
karahaci mÈtÈpi puttaÑ paÔilabhati, puttopi mÈtaraÑ paÔilabhati, idaÑ
bhikkhave dutiyaÑ samÈtÈputtikaÑyeva bhayaÑ “amÈtÈputtikaÑ bhayan”ti
assutavÈ puthujjano bhÈsati.
Puna caparaÑ bhikkhave hoti so samayo, yaÑ bhayaÑ hoti
aÔavisa~kopo cakkasamÈruÄhÈ jÈnapadÈ pariyÈyanti. Bhaye kho pana
bhikkhave sati aÔavisa~kope cakkasamÈruÄhesu jÈnapadesu pariyÈyantesu
hoti so samayo, yaÑ kadÈci karahaci mÈtÈpi puttaÑ paÔilabhati, puttopi
mÈtaraÑ paÔilabhati. IdaÑ bhikkhave tatiyaÑ samÈtÈputtikaÑyeva bhayaÑ
“amÈtÈputtikaÑ bhayan”ti assutavÈ puthujjano bhÈsati. ImÈni kho bhikkhave
tÊÓi samÈtÈputtikÈniyeva bhayÈni “amÈtÈputtikÈni bhayÈnÊ”ti assutavÈ
puthujjano bhÈsati.
TÊÓimÈni bhikkhave amÈtÈputtikÈni bhayÈni. KatamÈni tÊÓi? JarÈbhayaÑ
byÈdhibhayaÑ maraÓabhayanti. Na bhikkhave mÈtÈ puttaÑ jÊramÈnaÑ evaÑ
labhati “ahaÑ jÊrÈmi, mÈ me putto jÊrÊ”ti, putto vÈ pana mÈtaraÑ jÊramÈnaÑ
na evaÑ labhati “ahaÑ jÊrÈmi, mÈ me mÈtÈ jÊrÊ”ti.
Na bhikkhave mÈtÈ puttaÑ byÈdhiyamÈnaÑ evaÑ labhati “ahaÑ
byÈdhiyÈmi, mÈ me putto byÈdhiyÊ”ti, putto vÈ pana mÈtaraÑ
byÈdhiyamÈnaÑ na evaÑ labhati “ahaÑ byÈdhiyÈmi, mÈ me mÈtÈ
byÈdhiyÊ”ti.
Na bhikkhave mÈtÈ puttaÑ mÊyamÈnaÑ evaÑ labhati “ahaÑ mÊyÈmi,
mÈ me putto mÊyÊ”ti, putto vÈ pana mÈtaraÑ mÊyamÈnaÑ na evaÑ labhati
“ahaÑ mÊyÈmi, mÈ me mÈtÈ mÊyÊ”ti. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi
amÈtÈputtikÈni bhayÈnÊti.
Atthi bhikkhave maggo atthi paÔipadÈ, imesaÒca tiÓÓaÑ
samÈtÈputtikÈnaÑ bhayÈnaÑ, imesaÒca tiÓÓaÑ amÈtÈputtikÈnaÑ bhayÈnaÑ
pahÈnÈya samatikkamÈya saÑvattati. Katamo ca bhikkhave maggo katamÈ
ca
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paÔipadÈ, imesaÒca tiÓÓaÑ samÈtÈputtikÈnaÑ bhayÈnaÑ, imesaÒca tiÓÓaÑ
amÈtÈputtikÈnaÑ bhayÈnaÑ pahÈnÈya samatikkamÈya saÑvattati? Ayameva
ariyo aÔÔha~giko maggo. SeyyathidaÑ? SammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo
sammÈvÈcÈ sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo sammÈsati
sammÈsamÈdhi. AyaÑ kho bhikkhave maggo ayaÑ paÔipadÈ, imesaÒca
tiÓÓaÑ samÈtÈputtikÈnaÑ bhayÈnaÑ, imesaÒca tiÓÓaÑ amÈtÈputtikÈnaÑ
bhayÈnaÑ pahÈnÈya samatikkamÈya saÑvattatÊti. . DutiyaÑ.
3. VenÈgapurasutta
64. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu cÈrikaÑ caramÈno mahatÈ
bhikkhusaÑghena saddhiÑ yena VenÈgapuraÑ nÈma KosalÈnaÑ
brÈhmaÓagÈmo tadavasari. AssosuÑ kho VenÈgapurikÈ brÈhmaÓagahapatikÈ
“samaÓo khalu bho Gotamo Sakyaputto SakyakulÈ pabbajito VenÈgapuraÑ
anuppatto, taÑ kho pana bhavantaÑ GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo
abbhuggato ‘itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ’ti1, 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 VenÈgapurikÈ brÈhmaÓagahapatikÈ yena BhagavÈ
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ appekacce BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appakacce BhagavatÈ saddhiÑ sammodiÑsu,
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu,
appekacce yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu,
appekacce nÈmagottaÑ sÈvetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce tuÓhÊbh|tÈ
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinno kho VenÈgapuriko Vacchagotto
brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca–
______________________________________________________________
1. BhagavÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) IdaÑ suttavaÓÓanÈya AÔÔhakathÈya saÑsandetabbaÑ.
Vi 1. 1; DÊ 1. 82 piÔÔhesupi passitabbaÑ.
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AcchariyaÑ bho Gotama, abbhutaÑ bho Gotama, yÈvaÒcidaÑ bhoto
Gotamassa vippasannÈni indriyÈni, parisuddho chavivaÓÓo pariyodÈto.
SeyyathÈpi bho Gotama sÈradaÑ badarapaÓÉuÑ1 parisuddhaÑ hoti
pariyodÈtaÑ. EvamevaÑ bhoto Gotamassa vippasannÈni indriyÈni,
parisuddho chavivaÓÓo pariyodÈto. SeyyathÈpi bho Gotama tÈlapakkaÑ
sampati bandhanÈ pamuttaÑ2 parisuddhaÑ hoti pariyodÈtaÑ. EvamevaÑ
bhoto Gotamassa vippasannÈni indriyÈni, parisuddho chavivaÓÓo
pariyodÈto. SeyyathÈpi bho Gotama nekkhaÑ3 jambonadaÑ
dakkhakammÈraputtasuparikammakataÑ ukkÈmukhe sukusalasampahaÔÔhaÑ
paÓÉukambale nikkhittaÑ bhÈsate ca tapate ca virocati ca. EvamevaÑ bhoto
Gotamassa vippasannÈni indriyÈni, parisuddho chavivaÓÓo pariyodÈto. YÈni
tÈni bho Gotama uccÈsayanamahÈsayanÈni. SeyyathidaÑ? Œsandi palla~ko
gonako cittako paÔikÈ paÔalikÈ t|likÈ vikatikÈ uddalomÊ ekantalomÊ kaÔÔissaÑ
koseyyaÑ kuttakaÑ hatthattharaÑ assattharaÑ rathattharaÑ ajinappaveÓÊ
kadalimigapavarapaccattharaÓaÑ4 sa-uttaracchadaÑ
ubhatolohitak|padhÈnaÑ. Evar|pÈnaÑ n|na bhavaÑ Gotamo
uccÈsayanamahÈsayanÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊti.
YÈni kho pana tÈni brÈhmaÓa uccÈsayanamahÈsayanÈni. SeyyathidaÑ?
Œsandi palla~ko gonako cittako paÔikÈ paÔalikÈ t|likÈ vikatikÈ uddalomÊ
ekantalomÊ kaÔÔissaÑ koseyyaÑ kuttakaÑ hatthattharaÑ assattharaÑ
rathattharaÑ ajinappaveÓÊ kadalimigapavarapaccattharaÓaÑ
sa-uttaracchadaÑ ubhatolohitak|padhÈnaÑ. DullabhÈni tÈni pabbajitÈnaÑ,
laddhÈ ca pana5 na kappanti.
TÊÓi kho imÈni brÈhmaÓa uccÈsayanamahÈsayanÈni, yesÈhaÑ etarahi
nikÈmalÈbhÊ akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. KatamÈni tÊÓi? DibbaÑ
uccÈsayanamahÈsayanaÑ, brahmaÑ uccÈsayanamahÈsayanaÑ, ariyaÑ
uccÈsayanamahÈsayanaÑ. ImÈni kho brÈhmaÓa tÊÓi
uccÈsayanamahÈsayanÈni, yesÈhaÑ etarahi nikÈmalÈbhÊ akicchalÈbhÊ
akasiralÈbhÊti.
______________________________________________________________
1. MaÓÉaÑ (Ka)
2. MuttaÑ (SÊ, I, Ka)
3. NikkhaÑ itipi (Ma 3. 143 piÔÔhe)
4. KÈdalimigapavarapaccattharaÓaÑ (SÊ)
5. LaddhÈni ca (SÊ, SyÈ, KaÑ), laddhÈ ca (I)
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KatamaÑ pana taÑ bho Gotama dibbaÑ uccÈsayanamahÈsayanaÑ,
yassa bhavaÑ Gotamo etarahi nikÈmalÈbhÊ akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊti?
IdhÈhaÑ brÈhmaÓa yaÑ gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ upanissÈya viharÈmi, so
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya tameva gÈmaÑ vÈ
nigamaÑ vÈ piÓÉÈya pavisÈmi. So pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto
vanantaÒÒeva pavisÈmi1, so yadeva tattha honti tiÓÈni vÈ paÓÓÈni vÈ, tÈni
ekajjhaÑ sa~gharitvÈ nisÊdÈmi palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya
parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ. So vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi
dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ
upasampajja viharÈmi. VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ
sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ
pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharÈmi. PÊtiyÈ ca virÈgÈ
upekkhako ca viharÈmi sato ca sampajÈno, sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedemi,
yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti tatiyaÑ jhÈnaÑ
upasampajja viharÈmi. Sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva
somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharÈmi. So ce
ahaÑ brÈhmaÓa evaÑbh|to ca~kamÈmi, dibbo me eso tasmiÑ samaye
ca~kamo hoti. So ce ahaÑ brÈhmaÓa evaÑbh|to tiÔÔhÈmi, dibbaÑ me etaÑ
tasmiÑ samaye ÔhÈnaÑ hoti. So ce ahaÑ brÈhmaÓa evaÑbh|to nisÊdÈmi,
dibbaÑ me etaÑ tasmiÑ samaye ÈsanaÑ hoti. So ce ahaÑ brÈhmaÓa
evaÑbh|to seyyaÑ kappemi, dibbaÑ me etaÑ tasmiÑ samaye
uccÈsayanamahÈsayanaÑ hoti. IdaÑ kho brÈhmaÓa dibbaÑ
uccÈsayanamahÈsayanaÑ, yassÈhaÑ etarahi nikÈmalÈbhÊ akicchalÈbhÊ
akasiralÈbhÊti.
AcchariyaÑ bho Gotama, abbhutaÑ bho Gotama, ko caÒÒo evar|passa
dibbassa uccÈsayanamahÈsayanassa nikÈmalÈbhÊ bhavissati akicchalÈbhÊ
akasiralÈbhÊ aÒÒatra bhotÈ Gotamena.
KatamaÑ pana bho gotama brahmaÑ uccÈsayanamahÈsayanaÑ, yassa
bhavaÑ Gotamo etarahi nikÈmalÈbhÊ akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊti. IdhÈhaÑ
brÈhmaÓa yaÑ gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ upanissÈya viharÈmi, so
______________________________________________________________
1. PacÈrayÈmi (SÊ, SyÈ, KaÑ)
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pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya tameva gÈmaÑ vÈ
nigamaÑ vÈ piÓÉÈya pavisÈmi, so pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto
vanantaÒÒeva pavisÈmi. So yadeva tattha honti tiÓÈni vÈ paÓÓÈni vÈ, tÈni
ekajjhaÑ sa~gharitvÈ nisÊdÈmi palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya
parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ. So mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ
pharitvÈ viharÈmi. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ
mettÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena
abyÈpajjena1 pharitvÈ viharÈmi. KaruÓÈsahagatena cetasÈ -pamõditÈsahagatena cetasÈ. UpekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ
viharÈmi. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ2. Iti uddhamadho
tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ upekkhÈsahagatena cetasÈ
vipulena mahaggatena appqmÈÓena averena abyÈpajjena pharitvÈ viharÈmé.
So ce ahaÑ brÈhmaÓa evaÑbh|to ca~kamÈmi, brÈhmÈ }e eso tasmiÑ
samaye ca~kamo hoti. So ce ahaÑ brÈhmaÓa evaÑbh|to tiÔÔhÈmi -panisÊdÈmi -pa- seyyaÑ kappemi, brahmaÑ me etaÑ tasmiÑ samaye
uccÈsayanamahÈsayanaÑ hoti. IdaÑ kho brÈhmaÓa brahmaÑ
uccÈsayanamahÈsayanaÑ, yassÈhaÑ etarahi nikÈmalÈbhÊ akicchÈlÈbhÊ
akasiralÈbhÊti.
AcchariyaÑ bho Gotama, abbhutaÑ bho Gotama, ko caÒÒo evar|passa
brahmassa uccÈsayanamahÈsayanassa nikÈmalÈbhÊ bhavissati akicchalÈbhÊ
akasiralÈbhÊ aÒÒatra bhotÈ Gotamena.
KatamaÑ pana taÑ bho Gotama ariyaÑ uccÈsayanamahÈsayanaÑ, yassa
bhavaÑ Gotamo etarahi nikÈmalÈbhÊ akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊti? IdhÈhaÑ
brÈhmaÓa yaÑ gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ upanissÈya viharÈmi, so
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya tameva gÈmaÑ vÈ
nigamaÑ vÈ piÓÉÈya pavisÈmi, so pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto
vanantaÒÒeva pavisÈmi, so yadeva tattha honti tiÓÈni vÈ paÓÓÈni vÈ, tÈni
ekajjhaÑ sa~gharitvÈ nisÊdÈmi palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya
parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ. So evaÑ jÈnÈmi “rÈgo me pahÊno
______________________________________________________________
1. AbyÈpajjhena (sabbattha)

2. CatutthiÑ (SÊ)
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ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo,
doso me pahÊno ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ
anuppÈdadhammo. Moho me pahÊno ucchinnam|lo tÈlÈvattukato
anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo”. So ce ahaÑ brÈhmaÓa
evaÑbh|to ca~kamÈmi, ariyo me eso tasmiÑ samaye ca~kamo hoti. So ce
ahaÑ brÈhmaÓa evaÑ bh|to tiÔÔhÈmi -pa- nisÊdÈmi -pa- seyyaÑ kappemi.
AriyaÑ me etaÑ tasmiÑ samaye uccÈsayanamahÈsayanaÑ hoti. IdaÑ kho
brÈhmaÓa ariyaÑ uccÈsayanamahÈsayanaÑ, yassÈhaÑ etarahi nikÈmalÈbhÊ
akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊti.
AcchariyaÑ bho Gotama, abbhutaÑ bho Gotama, ko caÒÒo evar|passa
ariyassa uccÈsayanamahÈsayanassa nikÈmalÈbhÊ bhavissati akicchalÈbhÊ
akasiralÈbhÊ aÒÒatra bhotÈ Gotamena.
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 kho bhotÈ Gotamena anekapariyÈyena
dhammo pakÈsito, ete mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈma
dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsake no bhavaÑ Gotamo dhÈretu
ajjatagge pÈÓupete saraÓaÑ gateti. . TatiyaÑ.
4. Sarabhasutta
65. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati
Gijjhak|Ôe pabbate. Tena kho pana samayena Sarabho nÈma paribbÈjako
acirapakkanto hoti imasmÈ dhammavinayÈ, so RÈjagahe parisati1 evaÑ
vÈcaÑ bhÈsati “aÒÒÈto mayÈ samaÓÈnaÑ SakyaputtikÈnaÑ dhammo, aÒÒÈya
ca panÈhaÑ samaÓÈnaÑ SakyaputtikÈnaÑ dhammaÑ, evÈhaÑ tasmÈ
dhammavinayÈ apakkanto”ti. Atha kho sambahulÈ bhikkh|
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya RÈjagahaÑ piÓÉÈya
pavisiÑsu. AssosuÑ kho te bhikkh| Sarabhassa paribbÈjakassa RÈjagahe
parisati evaÑ vÈcaÑ
______________________________________________________________
1. ParisatiÑ (SÊ, I)
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bhÈsamÈnassa “aÒÒÈto mayÈ samaÓÈnaÑ SakyaputtikÈnaÑ dhammo, aÒÒÈya
ca panÈhaÑ samaÓÈnaÑ SakyaputtikÈnaÑ dhammaÑ, evÈhaÑ tasmÈ
dhammavinayÈ apakkanto”ti.
Atha kho te bhikkh| RÈjagahe piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ
piÓÉapÈtapaÔikkantÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te
bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ “Sarabho nÈma bhante paribbÈjako
acirapakkanto imasmÈ dhammavinayÈ, so RÈjagahe parisati evaÑ vÈcaÑ
bhÈsati ‘aÒÒÈto mayÈ samaÓÈnaÑ SakyaputtikÈnaÑ dhammo, aÒÒÈya ca
panÈhaÑ samaÓÈnaÑ SakyaputtikÈnaÑ dhammaÑ, evÈhaÑ tasmÈ
dhammavinayÈ apakkanto’ti. SÈdhu bhante BhagavÈ yena SippinikÈtÊraÑ1
paribbÈjakÈrÈmo, yena Sarabho paribbÈjako tenupasa~kamatu anukampaÑ
upÈdÈyÈ”ti. AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena.
Atha kho BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena
SippinikÈtÊraÑ paribbÈjakÈrÈmo, yena Sarabho paribbÈjako tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja kho BhagavÈ SarabhaÑ
paribbÈjakaÑ etadavoca “saccaÑ kira tvaÑ Sarabha evaÑ vadesi ‘aÒÒÈto
mayÈ samaÓÈnaÑ SakyaputtikÈnaÑ dhammo, aÒÒÈya ca panÈhaÑ
samaÓÈnaÑ SakyaputtikÈnaÑ dhammaÑ, evÈhaÑ tasmÈ dhammavinayÈ
apakkanto’ti”. EvaÑ vutte Sarabho paribbÈjako tuÓhÊ ahosi.
Dutiyampi kho BhagavÈ SarabhaÑ paribbÈjakaÑ etadavoca “vadehi
Sarabha, kinti te aÒÒÈto samaÓÈnaÑ SakyaputtikÈnaÑ dhammo, sace te
aparip|raÑ bhavissati, ahaÑ parip|ressÈmi. Sace pana te parip|raÑ
bhavissati, ahaÑ anumodissÈmÊ”ti. Dutiyampi kho Sarabho paribbÈjako
tuÓhÊ ahosi.
Tatiyampi kho BhagavÈ SarabhaÑ paribbÈjakaÑ etadavoca (“yo2 kho
Sarabha paÒÒÈyati samaÓÈnaÑ SakyaputtikÈnaÑ dhammo)3 vadehi Sarabha,
kinti te aÒÒÈto samaÓÈnaÑ SakyaputtikÈnaÑ dhammo, sace te
______________________________________________________________
1. SappinikÈtÊraÑ (SÊ, I), sappiniyÈ tÊraÑ (SyÈ, KaÑ)
2. MayÈ (SyÈ, KaÑ, I)
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aparip|raÑ bhavissati, ahaÑ parip|ressÈmi, sace pana te parip|raÑ
bhavissati, ahaÑ anumodissÈmÊ”ti. Tatiyampi kho Sarabho paribbÈjako tuÓhÊ
ahosi.
Atha kho te paribbÈjakÈ SarabhaÑ paribbÈjakaÑ etadavocuÑ “yadeva
kho tvaÑ Èvuso Sarabha samaÓaÑ GotamaÑ yÈceyyÈsi, tadeva te samaÓo
Gotamo pavÈreti. VadehÈvuso Sarabha, kinti te aÒÒÈto samaÓÈnaÑ
SakyaputtikÈnaÑ dhammo, sace te aparip|raÑ bhavissati, samaÓo Gotamo
parip|ressati. Sace pana te parip|raÑ bhavissati, samaÓo Gotamo
anumodissatÊ”ti. EvaÑ vutte Sarabho paribbÈjako tuÓhÊbh|to ma~kubh|to
pattakkhandho adhomukho pajjhÈyanto appaÔibhÈno nisÊdi.
Atha kho BhagavÈ SarabhaÑ paribbÈjakaÑ tuÓhÊbh|taÑ ma~kubh|taÑ
pattakkhandaÑ adhomukhaÑ pajjhÈyantaÑ appaÔibhÈnaÑ viditvÈ te
paribbÈjake etadavoca–
Yo kho maÑ paribbÈjakÈ1 evaÑ vadeyya “SammÈsambuddhassa te
paÔijÈnato ime dhammÈ anabhisambuddhÈ”ti. TamahaÑ tattha sÈdhukaÑ
samanuyuÒjeyyaÑ samanugÈheyyaÑ samanubhÈseyyaÑ, so vata mayÈ
sÈdhukaÑ samanuyuÒjiyamÈno samanugÈhiyamÈno samanubhÈsiyamÈno
aÔÔhÈnametaÑ anavakÈso yaÑ so tiÓÓaÑ ÔhÈnÈnaÑ nÈÒÒataraÑ2 ÔhÈnaÑ
nigaccheyya–aÒÒena vÈ aÒÒaÑ paÔicarissati, bahiddhÈ kathaÑ
apanÈmessati, kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukarissati. TuÓhÊbh|to
ma~kubh|to3 pattakkhandho adhomukho pajjhÈyanto appaÔibhÈno
nisÊdissati, seyyathÈpi Sarabho paribbÈjako.
Yo kho maÑ paribbÈjakÈ evaÑ vadeyya “khÊÓÈsavassa te paÔijÈnato ime
ÈsavÈ aparikkhÊÓÈ”ti. TamahaÑ tattha sÈdhukaÑ samanuyuÒjeyyaÑ
samanugÈheyyaÑ samanubhÈseyyaÑ, so vata mayÈ sÈdhukaÑ
samanuyuÒjiyamÈno samanugÈhiyamÈno samanubhÈsiyamÈno aÔÔhÈnametaÑ
anavakÈso yaÑ so tiÓÓaÑ ÔhÈnÈnaÑ nÈÒÒataraÑ ÔhÈnaÑ nigaccheyya–
aÒÒena vÈ aÒÒaÑ paÔicarissati, bahiddhÈ kathaÑ apanÈmessati, kopaÒca
dosaÒca
______________________________________________________________
1. ParibbÈjako (I, Ka)
2. AÒÒataraÑ (Ka)
3. TuÓhÊbh|to vÈ ma~kubh|to (SÊ, SyÈ, KaÑ), tuÓhÊbh|to vÈ ma~kubh|to vÈ (I)
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appaccayaÒca pÈtukarissati. TuÓhÊbh|to ma~kubh|to pattakkhandho
adhomukho pajjhÈyanto appaÔibhÈno nisÊdissati, seyyathÈpi Sarabho
paribbÈjako.
Yo kho maÑ paribbÈjakÈ evaÑ vadeyya “yassa kho pana te atthÈya
dhammo desito, so na niyyÈti takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈyÈ”ti.
TamahaÑ tattha sÈdhukaÑ samanuyuÒjeyyaÑ samanugÈheyyaÑ
samanubhÈseyyaÑ, so vata mayÈ sÈdhukaÑ samanuyuÒjiyamÈno
samanugÈhiyamÈno samanubhÈsiyamÈno aÔÔhÈnametaÑ anavakÈso yaÑ so
tiÓÓaÑ ÔhÈnÈnaÑ nÈÒÒataraÑ ÔhÈnaÑ nigaccheyya–aÒÒena vÈ aÒÒaÑ
paÔicarissati, bahiddhÈ kathaÑ apanÈmessati, kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca
pÈtukarissati. TuÓhÊbh|to ma~kubh|to pattakkhandho adhomukho
pajjhÈyanto appaÔibhÈno nisÊdissati, seyyathÈpi Sarabho paribbÈjakoti. Atha
kho BhagavÈ SippinikÈtÊre paribbÈjakÈrÈme tikkhattuÑ sÊhanÈdaÑ naditvÈ
vehÈsaÑ pakkÈmi.
Atha kho te paribbÈjakÈ acirapakkantassa Bhagavato SarabhaÑ
paribbÈjakaÑ samantato vÈcÈyasannitodakena1 saÒjambharimakaÑsu2.
“SeyyathÈpi Èvuso Sarabha brahÈraÒÒe jarasi~gÈlo ‘sÊhanÈdaÑ nadissÈmÊ’ti
si~gÈlakaÑyeva3 nadati, bheraÓÉakaÑyeva nadati4. Evameva kho tvaÑ
Èvuso Sarabha aÒÒatreva samaÓena Gotamena ‘sÊhanÈdaÑ nadissÈmÊ’ti
si~gÈlakaÑyeva nadasi bheraÓÉakaÑyeva nadasi. SeyyathÈpi Èvuso Sarabha
ambukasaÒcarÊ5 ‘purisakaravitaÑ6 ravissÈmÊ’ti ambukasaÒcariravitaÑyeva
ravati. EvamevaÑ kho tvaÑ Èvuso Sarabha aÒÒatreva samaÓena Gotamena
‘purisakaravitaÑ ravissÈmÊ’ti ambukasaÒcariravitaÑyeva ravasi. SeyyathÈpi
Èvuso Sarabha usabho suÒÒÈya gosÈlÈya gambhÊraÑ naditabbaÑ maÒÒati.
EvamevaÑ kho tvaÑ Èvuso Sarabha aÒÒatreva samaÓena Gotamena
gambhÊraÑ naditabbaÑ maÒÒasÊti. Atha kho te paribbÈjakÈ SarabhaÑ
______________________________________________________________
1. VÈcÈsattitodakena (SÊ)
2. SaÒjhambharimakaÑsu (I, DÊ 1. 175 piÔÔhepi) SaÑ 1. 469 piÔÔhe pana uparipÈÔho viya.
3. SegÈlakaÑyeva (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 4. BhedaÓÉakaÑ (Ka)
5. AmbakamaddarÊ (SÊ)
6. PhussakaravitaÑ (SÊ), pussakaravitaÑ (SyÈ, KaÑ, I)
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paribbÈjakaÑ samantato vÈcÈyasannitodakena saÒjambharimakaÑs|ti. .
CatutthaÑ.
5. Kesamuttisutta
66. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu cÈrikaÑ
caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ yena KesamuttaÑ1 nÈma
KÈlÈmÈnaÑ nigamo tadavasari. AssosuÑ kho KesamuttiyÈ KÈlÈmÈ “samaÓo
khalu bho Gotamo Sakyaputto SakyakulÈ pabbajito KesamuttaÑ anuppatto,
taÑ kho pana bhavantaÑ GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato
itipi so BhagavÈ -pa-. SÈdhu kho pana tathÈr|pÈnaÑ ArahataÑ dassanaÑ
hotÊ”ti.
Atha kho KesamuttiyÈ KÈlÈmÈ 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 nÈmagottaÑ
sÈvetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce tuÓhÊbh|tÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu,
ekamantaÑ nisinnÈ kho te KesamuttiyÈ KÈlÈmÈ BhagavantaÑ
etadavocuÑ–
Santi bhante eke samaÓabrÈhmaÓÈ KesamuttaÑ Ègacchanti, te
sakaÑyeva vÈdaÑ dÊpenti jotenti, parappavÈdaÑ pana khuÑsenti vambhenti
paribhavanti, omakkhiÑ2 karonti. Apirepi bhante eke samaÓabrÈhmaÓÈ
KesamuttaÑ Ègacchanti, tepi sakaÑyeva vÈdaÑ dÊpenti jotenti,
parappavÈdaÑ pana khuÑsenti vambhenti paribhavanti, omakkhiÑ karonti.
TesaÑ no bhante amhÈkaÑ hoteva ka~khÈ, hoti vicikicchÈ “ko su nÈma
imesaÑ bhavataÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ saccaÑ Èha, ko musÈ”ti. AlaÑ hi
vo KÈlÈmÈ ka~khituÑ alaÑ vicikicchituÑ, ka~khanÊyeva pana3 vo ÔhÈne
vicikicchÈ uppannÈ.
Etha tumhe KÈlÈmÈ, mÈ anussavena, mÈ paramparÈya, mÈ itikirÈya, mÈ
piÔakasampadÈnena, mÈ takkahetu, mÈ nayahetu, mÈ
______________________________________________________________
1. KesaputtaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
2. OpapakkhiÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), omakkhikaÑ (Ka)
3. Ka~khanÊye ca pana (SaÑ 2. 527, 564 piÔÔhesu)
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ÈkÈraparivitakkena, mÈ diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ, mÈ bhabbar|patÈya, mÈ
samaÓo no gar|ti. YadÈ tumhe KÈlÈmÈ attanÈva jÈneyyÈtha “ime dhammÈ
akusalÈ, ime dhammÈ sÈvajjÈ, ime dhammÈ viÒÒugarahitÈ, ime dhammÈ
samattÈ samÈdinnÈ1 ahitÈya dukkhÈya saÑvattantÊ”ti. Atha tumhe KÈlÈmÈ
pajaheyyÈtha.
TaÑ kiÑ maÒÒatha KÈlÈmÈ, lobho purisassa ajjhatthaÑ uppajjamÈno
uppajjati hitÈya vÈ ahitÈya vÈti. AhitÈya bhante. Luddho panÈyaÑ KÈlÈmÈ
purisapuggalo lobhena abhibh|to pariyÈdinnacitto pÈÓampi hanati,
adinnampi Èdiyati, paradÈrampi gacchati, musÈpi bhaÓati, parampi
tathattÈya2 samÈdapeti, yaÑ’sa3 hoti dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈti. EvaÑ
bhante.
TaÑ kiÑ maÒÒatha KÈlÈmÈ, doso purisassa ajjhattaÑ uppajjamÈno
uppajjati hitÈya vÈ ahitÈya vÈti. AhitÈya bhante. DuÔÔho panÈyaÑ KÈlÈmÈ
purisapuggalo dosena abhibh|to pariyÈdinnacitto pÈÓampi hanati4,
adinnampi Èdiyati, paradÈrampi gacchati, musÈpi bhaÓati, parampi tathattÈya
samÈdapeti, yaÑ’sa hoti dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈti. EvaÑ bhante.
TaÑ kiÑ maÒÒatha KÈlÈmÈ, moho purisassa ajjhattaÑ uppajjamÈno
uppajjati hitÈya vÈ ahitÈya vÈti. AhitÈya bhante. M|Äho panÈyaÑ KÈlÈmÈ
purisapuggalo mohena abhibh|to pariyÈdinnacitto pÈÓampi hanati,
adinnampi Èdiyati, paradÈrampi gacchati, musÈpi bhaÓati, parampi tathattÈya
samÈdapeti, yaÑ’sa hoti dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈti. EvaÑ bhante.
TaÑ kiÑ maÒÒatha KÈlÈmÈ, ime dhammÈ kusalÈ vÈ akusalÈ vÈti.
AkusalÈ bhante. SÈvajjÈ vÈ anavajjÈ vÈti. SÈvajjÈ bhante. ViÒÒugarahitÈ vÈ
viÒÒuppasatthÈ vÈti. ViÒÒugarahitÈ bhante. SamattÈ samÈdinnÈ ahitÈya
dukkhÈya saÑvattanti no vÈ, kathaÑ vÈ5 ettha
______________________________________________________________
1. SamÈdiÓÓÈ (Ka)
2. TadatthÈya (Ka)
3. YaÑ tassa (Ka) Anantarasutte pana “yaÑ’sa” itveva sabbatthapi dissati.
4. Hanti (SÊ, I)
5. KathaÑ vÈ vo (?)
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hotÊti. SamattÈ bhante samÈdinnÈ ahitÈya dukkhÈya saÑvattantÊti, evaÑ no
ettha hotÊti.
Iti kho KÈlÈmÈ yaÑ taÑ avocumhÈ1 “etha tumhe KÈlÈmÈ, mÈ
anussavena, mÈ paramparÈya, mÈ itikirÈya, mÈ piÔakasampadÈnena, mÈ
takkahetu, mÈ nayahetu, mÈ ÈkÈraparivitakkena, mÈ diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ,
mÈ bhabbar|patÈya, mÈ samaÓo no gar|ti. YadÈ tumhe KÈlÈmÈ attanÈva
jÈneyyÈtha ‘ime dhammÈ akusalÈ, ime dhammÈ sÈvajjÈ, ime dhammÈ
viÒÒugarahitÈ, ime dhammÈ samattÈ samÈdinnÈ ahitÈya dukkhÈya
saÑvattantÊ’ti. Atha tumhe KÈlÈmÈ pajaheyyÈthÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ,
idametaÑ paÔicca vuttaÑ.
Etha tumhe KÈlÈmÈ, mÈ anussavena, mÈ paramparÈya, mÈ itikirÈya, mÈ
piÔakasampadÈnena, mÈ takkahetu, mÈ nayahetu, mÈ ÈkÈraparivitakkena, mÈ
diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ, mÈ bhabbar|patÈya, mÈ samaÓo no gar|ti. YadÈ
tumhe KÈlÈmÈ attanÈva jÈneyyÈtha “ime dhammÈ kusalÈ, ime dhammÈ
anavajjÈ, ime dhammÈ viÒÒuppasatthÈ, ime dhammÈ samattÈ samÈdinnÈ
hitÈya sukhÈya saÑvattantÊ”ti. Atha tumhe KÈlÈmÈ upasampajja
vihareyyÈtha.
TaÑ kiÑ maÒÒatha KÈlÈmÈ, alobho purisassa ajjhattaÑ uppajjamÈno
uppajjati hitÈya vÈ ahitÈya vÈti. HitÈya bhante. Aluddho panÈyaÑ KÈlÈmÈ
purisapuggalo lobhena anabhibh|to apariyÈdinnacitto neva pÈÓaÑ hanati, na
adinnaÑ Èdiyati, na paradÈraÑ gacchati, na musÈ bhaÓati, na parampi
tathattÈya samÈdapeti, yaÑ’sa hoti dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈti. EvaÑ
bhante.
TaÑ kiÑ maÒÒatha KÈlÈmÈ, adoso purisassa ajjhattaÑ uppajjamÈno
uppajjati -pa- amoho purisassa ajjhattaÑ uppajjamÈno uppajjati -pa- hitÈya
sukhÈyÈti. EvaÑ bhante.
TaÑ kiÑ maÒÒatha KÈlÈmÈ, ime dhammÈ kusalÈ vÈ akusalÈ vÈti.
KusalÈ bhante. SÈvajjÈ vÈ anavajjÈ vÈti. AnavajjÈ bhante. ViÒÒugarahitÈ vÈ
viÒÒuppasatthÈ vÈti. ViÒÒuppasatthÈ bhante. SamattÈ
______________________________________________________________
1. Œvocumha (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) upari 512 piÔÔhepi.
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samÈdinnÈ hitÈya sukhÈya saÑvattanti no vÈ, kathaÑ vÈ ettha hotÊti. SamattÈ
bhante samÈdinnÈ hitÈya sukhÈya saÑvattanti, evaÑ no ettha hotÊti.
Iti kho KÈlÈmÈ yaÑ taÑ avocumhÈ “etha tumhe KÈlÈmÈ, mÈ
anussavena, mÈ paramparÈya, mÈ itikirÈya, mÈ piÔakasampadÈnena, mÈ
takkahetu, mÈ nayahetu, mÈ ÈkÈraparivitakkena, mÈ diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ,
mÈ bhabbar|patÈya, mÈ samaÓo no gar|ti. YadÈ tumhe KÈlÈmÈ attanÈva
jÈneyyÈtha ‘ime dhammÈ kusalÈ, ime dhammÈ anavajjÈ, ime dhammÈ
viÒÒuppasatthÈ, ime dhammÈ samattÈ samÈdinnÈ hitÈya sukhÈya
saÑvattantÊ’ti. Atha tumhe KÈlÈmÈ upasampajja vihareyyÈthÈ”ti iti yaÑ taÑ
vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.
Sa kho so1 KÈlÈmÈ ariyasÈvako evaÑ vigatÈbhijjo vigatabyÈpÈdo
asamm|Äho sampajÈno patissato2 mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ
pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ
mettÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena
abyÈpajjena pharitvÈ viharati. KaruÓÈsahagatena cetasÈ -pamuditÈsahagatena cetasÈ -pa- upekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ
pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ
upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena
abyÈpajjana pharitvÈ viharati.
Sa3 kho so KÈlÈmÈ ariyasÈvako evaÑ averacitto evaÑ abyÈpajjacitto
evaÑ asaÑkiliÔÔhacitto evaÑ visuddhacitto, tassa diÔÔheva dhamme cattÈro
assÈsÈ adhigatÈ honti. Sace kho pana atthi paro loko, atthi
sukatadukkaÔÈnaÑ4 kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko. AthÈhaÑ5 kÈyassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjissÈmÊti. Ayamassa paÔhamo
assÈso adhigato hoti.
______________________________________________________________
1. Yo kho (Ka)
2. Sato (Ka)
4. SukaÔadukkaÔÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
5. ®hÈnamahaÑ (SÊ, I), ÔhÈnametaÑ yenÈhaÑ (SyÈ, KaÑ)

3. Sace (Ka)
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Sace kho pana natthi paro loko, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ
phalaÑ vipÈko. AthÈhaÑ1 diÔÔheva dhamme averaÑ abyÈpajjaÑ anÊghaÑ
sukhiÑ2 attÈnaÑ patiharÈmÊti. Ayamassa dutiyo assÈso adhigato hoti.
Sace kho pana karoto karÊyati pÈpaÑ, na kho panÈhaÑ kassaci pÈpaÑ
cetemi, akarontaÑ kho pana maÑ pÈpakammaÑ kuto dukkhaÑ phusissatÊti.
Ayamassa tatiyo assÈso adhigato hoti.
Sace kho pana karoto na karÊyati pÈpaÑ. AthÈhaÑ ubhayeneva
visuddhaÑ attÈnaÑ samanupassÈmÊti. Ayamassa catuttho assÈso adhigato
hoti.
Sa kho so KÈlÈmÈ ariyasÈvako evaÑ averacitto evaÑ abyÈpajjacitto
evaÑ asaÑkiliÔÔhacitto evaÑ visuddhacitto, tassa diÔÔheva dhamme ime
cattÈro assÈsÈ adhigatÈ hontÊti.
EvametaÑ BhagavÈ, evametaÑ Sugata, sa kho so bhante ariyasÈvako
evaÑ averacitto evaÑ abyÈpajjacitto evaÑ asaÑkiliÔÔhacitto evaÑ
visuddhacitto, tassa diÔÔheva dhamme cattÈro assÈsÈ adhigatÈ honti. Sace kho
pana atthi paro loko, atthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko.
AthÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ
upapajjissÈmÊti. Ayamassa paÔhamo assÈso adhigato hoti.
Sace kho pana natthi paro loko, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ
phalaÑ vipÈko. AthÈhaÑ diÔÔheva dhamme averaÑ abyÈpajjaÑ anÊghaÑ
sukhiÑ attÈnaÑ pariharÈmÊti. Ayamassa dutiyo assÈso adhigato hoti.
Sace kho pana karoto karÊyati pÈpaÑ, na kho panÈhaÑ kassaci pÈpaÑ
cetemi. AkarontaÑ kho pana maÑ pÈpakammaÑ kuto dukkhaÑ phusissatÊti.
Ayamassa tatiyo assÈso adhigato hoti.
______________________________________________________________
1. IdhÈhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. SukhaÑ (SÊ), sukhÊ (SyÈ, KaÑ)
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Sace kho pana karoto na karÊyati pÈpaÑ. AthÈhaÑ ubhayeneva
visuddhaÑ attÈnaÑ samanupassÈmÊti. Ayamassa catuttho assÈso adhigato
hoti.
Sa kho so bhante ariyasÈvako evaÑ averacitto evaÑ abyÈpajjacitto
evaÑ asaÑkiliÔÔhacitto evaÑ visuddhacitto, tassa diÔÔheva dhamme ime
cattÈro assÈsÈ adhigatÈ honti.
AbhikkantaÑ bhante -pa- ete mayaÑ bhante BhagavantaÑ saraÓaÑ
gacchÈma dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsake no bhante BhagavÈ
dhÈretu ajjatagge pÈÓupete saraÓaÑ gateti. . PaÒcamaÑ.
6. SÈÄhasutta
67. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Nandako SÈvatthiyaÑ
viharati PubbÈrÈme MigÈramÈtupÈsÈde. Atha kho SÈÄho ca MigÈranattÈ,
SÈÓo ca SekhuniyanattÈ1 yenÈyasmÈ Nandako tenupasa~kamiÑsu,
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ NandakaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu,
ekamantaÑ nisinnaÑ kho SÈÄhaÑ MigÈranattÈraÑ ÈyasmÈ Nandako
etadavoca–
Etha tumhe SÈÄhÈ, mÈ anussavena, mÈ paramparÈya, mÈ itikirÈya, mÈ
piÔakasampadÈnena, mÈ takkahetu, mÈ nayahetu, mÈ ÈkÈraparivitakkena, mÈ
diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ, mÈ bhabbar|patÈya, mÈ samaÓo no gar|ti. YadÈ
tumhe SÈÄhÈ attanÈva jÈneyyÈtha “ime dhammÈ akusalÈ, ime dhammÈ
sÈvajjÈ, ime dhammÈ viÒÒugarahitÈ, ime dhammÈ samattÈ samÈdinnÈ
ahitÈya dukkhÈya saÑvattantÊ”ti. Atha tumhe SÈÄhÈ pajaheyyÈtha.
TaÑ kiÑ maÒÒatha SÈÄhÈ, atthi lobhoti. EvaÑ bhante. “AbhijjhÈ”ti kho
ahaÑ SÈÄhÈ etamatthaÑ vadÈmi, luddho kho ayaÑ SÈÄhÈ abhijjhÈlu pÈÓampi
hanati, adinnampi Èdiyati, paradÈrampi gacchati, musÈpi bhaÓati, parampi
tathattÈya samÈdapeti, yaÑ’sa hoti dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈti. EvaÑ
bhante.
______________________________________________________________
1. RohaÓo ca pekhuÓiyanattÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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TaÑ kiÑ maÒÒatha SÈÄhÈ, atthi dosoti. EvaÑ bhante. “ByÈpÈdo”ti kho
ahaÑ SÈÄhÈ etamatthaÑ vadÈmi, duÔÔho kho ayaÑ SÈÄhÈ byÈpannacitto
pÈÓampi hanati, adinnampi Èdiyati, paradÈrampi gacchati, musÈpi bhaÓati,
parampi tathattÈya samÈdapeti, yaÑ’sa hoti dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈti.
EvaÑ bhante.
TaÑ kiÑ maÒÒatha SÈÄhÈ, atthi mohoti. EvaÑ bhante. “AvijjÈ”ti kho
ahaÑ SÈÄhÈ etamatthaÑ vadÈmi, m|Äho kho ayaÑ SÈÄhÈ avijjÈgato pÈÓampi
hanati, adinnampi Èdiyati, paradÈrampi gacchati, musÈpi bhaÓati, parampi
tathattÈya samÈdapeti, yaÑ’sa hoti dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈti. EvaÑ
bhante.
TaÑ kiÑ maÒÒatha SÈÄhÈ, ime dhammÈ kusalÈ vÈ akusalÈ vÈti. AkusalÈ
bhante. SÈvajjÈ vÈ anavajjÈ vÈti. SÈvajjÈ bhante. ViÒÒugarahitÈ vÈ
viÒÒuppasatthÈ vÈti. ViÒÒugarahitÈ bhante. SamattÈ samÈdinnÈ ahitÈya
dukkhÈya saÑvattanti no vÈ, kathaÑ vÈ ettha hotÊti. SamattÈ bhante
samÈdinnÈ ahitÈya dukkhÈya saÑvattantÊti evaÑ no ettha hotÊti.
Iti kho SÈÄhÈ yaÑ taÑ avocumhÈ “etha tumhe SÈÄhÈ, mÈ anussavena, mÈ
paramparÈya, mÈ itikirÈya, mÈ piÔakasampadÈnena, mÈ takkahetu, mÈ
nayahetu, mÈ ÈkÈraparivitakkena, mÈ diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ, mÈ
bhabbar|patÈya, mÈ samaÓo no gar|ti. YadÈ tumhe SÈÄhÈ attanÈva
jÈneyyÈtha ‘ime dhammÈ akusalÈ, ime dhammÈ sÈvajjÈ, ime dhammÈ
viÒÒugarahitÈ, ime dhammÈ samattÈ samÈdinnÈ ahitÈya dukkhÈya
saÑvattantÊ’ti. Atha tumhe SÈÄhÈ pajaheyyÈthÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ,
idametaÑ paÔicca vuttaÑ.
Etha tumhe SÈÄhÈ, mÈ anussavena, mÈ paramparÈya, mÈ itikirÈya, mÈ
piÔakasampadÈnena, mÈ takkahetu, mÈ nayahetu, mÈ ÈkÈraparivitakkena, mÈ
diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ, mÈ bhabbar|patÈya, mÈ samaÓo no gar|ti. YadÈ
tumhe SÈÄhÈ attanÈva jÈneyyÈtha “ime dhammÈ kusalÈ, ime dhammÈ
anavajjÈ, ime dhammÈ viÒÒuppasatthÈ, ime dhammÈ
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samattÈ samÈdinnÈ hitÈya sukhÈya saÑvattantÊ”ti. Atha tumhe SÈÄhÈ
upasampajja vihareyyÈtha.
TaÑ kiÑ maÒÒatha SÈÄhÈ, atthi alobhoti. EvaÑ bhante. “AnabhijjhÈ”ti
kho ahaÑ SÈÄhÈ etamatthaÑ vadÈmi, aluddho kho ayaÑ SÈÄhÈ anabhijjhÈlu
neva pÈÓaÑ hanati, na adinnaÑ Èdiyati, na paradÈraÑ gacchati, na musÈ
bhaÓati, parampi na tathattÈya samÈdapeti, yaÑ’sa hoti dÊgharattaÑ hitÈya
sukhÈyÈti. EvaÑ bhante.
TaÑ kiÑ maÒÒatha SÈÄhÈ, atthi adosoti. EvaÑ bhante. “AbyÈpÈdo”ti
kho ahaÑ SÈÄhÈ etamatthaÑ vadÈmi, aduÔÔho kho ayaÑ SÈÄhÈ
abyÈpannacitto neva pÈÓaÑ hanati, na adinnaÑ Èdiyati, na paradÈraÑ
gacchati, na musÈ bhaÓati, parampi na tathattÈya samÈdapeti, yaÑ’sa hoti
dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈti. EvaÑ bhante.
TaÑ kiÑ maÒÒatha SÈÄhÈ, atthi amohoti. EvaÑ bhante. “VijjÈ”ti kho
ahaÑ SÈÄhÈ etamatthaÑ vadÈmi, am|Äho kho ayaÑ SÈÄhÈ vijjÈgato neva
pÈÓaÑ havati, na adinnaÑ Èdiyati, na paradÈraÑ gacchati, na musÈ bhaÓati,
parampi na tathattÈya samÈdapeti, yaÑ’sa hoti dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈti.
EvaÑ bhante.
TaÑ kiÑ maÒÒatha SÈÄhÈ, ime dhammÈ kusalÈ vÈ akusalÈ vÈti. KusalÈ
bhante. SÈvajjÈ vÈ anavajjÈ vÈti. AnavajjÈ bhante. ViÒÒugarahitÈ vÈ
viÒÒuppasatthÈ vÈti. ViÒÒuppasatthÈ bhante. SamattÈ samÈdinnÈ hitÈya
sukhÈya saÑvattanti no vÈ, kathaÑ vÈ ettha hotÊti. SamattÈ bhante
samÈdinnÈ hitÈya sukhÈya saÑvattantÊti evaÑ no ettha hotÊti.
Iti kho SÈÄhÈ yaÑ taÑ avocumhÈ “etha tumhe SÈÄhÈ, mÈ anussavena, mÈ
paramparÈya, mÈ itikirÈya, mÈ piÔakasampadÈnena, mÈ takkahetu, mÈ
nayahetu, mÈ ÈkÈraparivitakkena, mÈ diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ, mÈ
bhabbar|patÈya, mÈ samaÓo no gar|ti. YadÈ tumhe SÈÄhÈ attanÈva
jÈneyyÈtha ‘ime dhammÈ kusalÈ, ime dhammÈ anavajjÈ, ime dhammÈ
viÒÒuppasatthÈ, ime dhammÈ samattÈ
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samÈdinnÈ dÊgharattaÑ hirÈya sukhÈya saÑvattantÊ’ti. Atha tumhe SÈÄhÈ
upasampajja vihareyyÈthÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.
Sa kho so SÈÄhÈ ariyasÈvako evaÑ vigatÈbhijjho vigatabyÈpÈdo
asamm|Äho sampajÈno patissato mettÈsahagatena cetasÈ -pa- karuÓÈ.
MuditÈ. UpekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharati. TathÈ
dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi
sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈpajjena pharitvÈ viharati. So evaÑ
pajÈnÈti “atthi idaÑ, atthi hÊnaÑ, atthi paÓÊtaÑ, atthi imassa saÒÒÈgatassa
uttari1 nissaraÓan”ti. 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 “ahu pubbe lobho, tadahu akusalaÑ, so etarahi natthi,
iccetaÑ kusalaÑ. Ahu pubbe doso -pa-. Ahu pubbe moho, tadahu akusalaÑ,
so etarahi natthi, iccetaÑ kusalan”ti. So diÔÔheva dhamme nicchÈto nibbuto
sÊtibh|to sukhappaÔisaÑvedÊ brahmabh|tena attanÈ viharatÊti. . ChaÔÔhaÑ.
7. KathÈvatthusutta
68. TÊÓimÈni bhikkhave kathÈvatth|ni. KatamÈni tÊÓi? AtÊtaÑ vÈ
bhikkhave addhÈnaÑ Èrabbha kathaÑ katheyya “evaÑ ahosi
atÊtamaddhÈnan”ti, anÈgataÑ vÈ bhikkhave addhÈnaÑ Èrabbha kathaÑ
katheyya “evaÑ bhavissati anÈgatamaddhÈnan”ti, etarahi vÈ bhikkhave
paccuppannaÑ addhÈnaÑ Èrabbha kathaÑ katheyya “evaÑ hoti etarahi
paccuppannamaddhÈnan”ti2.
KathÈsampayogena bhikkhave puggalo veditabbo “yadi vÈ kaccho, yadi
vÈ akaccho”ti. SacÈyaÑ bhikkhave puggalo paÒhaÑ puÔÔho samÈno
______________________________________________________________
1. UttariÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
2. EvaÑ etarahi paccuppannanti (SÊ, I, Ka), evaÑ hoti etarahi paccuppannanti (SyÈ, KaÑ)

198

TikanipÈtapÈÄi

ekaÑsabyÈkaraÓÊyaÑ paÒhaÑ na ekaÑsena byÈkaroti,
vibhajjabyÈkaraÓÊyaÑ paÒhaÑ na vibhajja byÈkaroti,
paÔipucchÈbyÈkaraÓÊyaÑ paÒhaÑ na paÔipucchÈ byÈkaroti, ÔhapanÊyaÑ
paÒhaÑ na Ôhapeti1. EvaÑ santÈyaÑ bhikkhave puggalo akaccho hoti. Sace
panÈyaÑ bhikkhave puggalo paÒhaÑ puÔÔho samÈno ekaÑsabyÈkaraÓÊyaÑ
paÒhaÑ ekaÑsena byÈkaroti, vibhajjabyÈkaraÓÊyaÑ paÒhaÑ vibhajja
byÈkaroti, paÔipucchÈbyÈkaraÓÊyaÑ paÒhaÑ paÔipucchÈ byÈkaroti,
ÔhapanÊyaÑ paÒhaÑ Ôhapeti. EvaÑ santÈyaÑ bhikkhave puggalo kaccho
hoti.
KathÈsampayogena bhikkhave puggalo veditabbo “yadi vÈ kaccho, yadi
vÈ akaccho”ti. SacÈyaÑ bhikkhave puggalo paÒhaÑ puÔÔho samÈno
ÔhÈnÈÔhÈne na saÓÔhÈti, parikappe na saÓÔhÈti, aÒÒÈtavÈde2 na saÓÔhÈti,
paÔipadÈya na saÓÔhÈti. EvaÑ santÈyaÑ bhikkhave puggalo akaccho hoti.
Sace panÈyaÑ bhikkhave puggalo paÒhaÑ puÔÔho samÈno ÔhÈnÈÔhÈne
saÓÔhÈti, parikappe saÓÔhÈti, aÒÒÈtavÈde saÓÔhÈti, paÔipadÈya saÓÔhÈti. EvaÑ
santÈyaÑ bhikkhave puggalo kaccho hoti.
KathÈsampayogena bhikkhave puggalo veditabbo “yadi vÈ kaccho, yadi
vÈ akaccho”ti. SacÈyaÑ bhikkhave puggalo paÒhaÑ puÔÔho samÈno
aÒÒenaÒÒaÑ paÔicarati, bahiddhÈ kathaÑ apanÈmeti, kopaÒca dosaÒca
appaccayaÒca pÈtukaroti. EvaÑ santÈyaÑ bhikkhave puggalo akaccho hoti.
Sace panÈyaÑ bhikkhave puggalo paÒhaÑ puÔÔho samÈno na aÒÒenaÒÒaÑ
paÔicarati, na bahiddhÈ kathaÑ apanÈmeti, na kopaÒca dosaÒca
appaccayaÒca pÈtukaroti. EvaÑ santÈyaÑ bhikkhave puggalo kaccho hoti.
KathÈsampayogena bhikkhave puggalo veditabbo “yadi vÈ kaccho, yadi
vÈ akaccho”ti. SacÈyaÑ bhikkhave puggalo paÒhaÑ puÔÔho samÈno
abhiharati, abhimaddati, anupajagghati3, khalitaÑ gaÓhÈti. EvaÑ santÈyaÑ
bhikkhave puggalo akaccho hoti. Sace panÈyaÑ bhikkhave puggalo paÒhaÑ
puÔÔho samÈno nÈbhiharati, nÈbhimaddati, na anupajagghati, na khalitaÑ
gaÓhÈti. EvaÑ santÈyaÑ bhikkhave puggalo kaccho hoti.
______________________________________________________________
1. ThapanÊyaÑ paÒhaÑ na thapeti (Ka)
2. AÒÒavÈde (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), aÒÒÈtavÈre (Ka)

3. AnusaÑjagghati (Ka)
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KathÈsampayogena bhikkhave puggalo veditabbo “yadi vÈ sa-upaniso,
yadi vÈ anupaniso”ti. Anohitasoto bhikkhave anupaniso hoti, ohitasoto
sa-upaniso hoti. So sa-upaniso samÈno abhijÈnÈti ekaÑ dhammaÑ, parijÈnÈti
ekaÑ dhammaÑ, pajahati ekaÑ dhammaÑ, sacchikaroti ekaÑ dhammaÑ.
So abhijÈnanto ekaÑ dhammaÑ, parijÈnanto ekaÑ dhammaÑ, pajahanto
ekaÑ dhammaÑ, sacchikaronto ekaÑ dhammaÑ sammÈvimuttiÑ phusati.
EtadatthÈ bhikkhave kathÈ, etadatthÈ mantanÈ, etadatthÈ upanisÈ, etadatthaÑ
sotÈvadhÈnaÑ, yadidaÑ anupÈdÈ cittassa vimokkhoti.
Ye viruddhÈ sallapanti, viniviÔÔhÈ samussitÈ.
AnariyaguÓamÈsajja, aÒÒoÒÒavivaresino.
DubbhÈsitaÑ vikkhalitaÑ, sampamohaÑ1 parÈjayaÑ.
AÒÒoÒÒassÈbhinandanti, tadariyo kathanÈcare2.
Sace cassa kathÈkÈmo, kÈlamaÒÒÈya paÓÉito.
DhammaÔÔhapaÔisaÑyuttÈ, yÈ ariyacaritÈ3 kathÈ.
TaÑ kathaÑ kathaye dhÊro, aviruddho anussito.
Anunnatena manasÈ, apaÄÈso asÈhaso.
Anus|yÈyamÈno so, sammadaÒÒÈya bhÈsati.
SubhÈsitaÑ anumodeyya, dubbhaÔÔhe nÈpasÈdaye4.
UpÈrambhaÑ na sikkheyya, khalitaÒca na gÈhaye5.
NÈbhihare nÈbhimadde, na vÈcaÑ payutaÑ bhaÓe.
AÒÒÈtatthaÑ pasÈdatthaÑ, sataÑ ve hoti mantanÈ.
EvaÑ kho ariyÈ mantenti, esÈ ariyÈna mantanÈ.
EtadaÒÒÈya medhÈvÊ, na samusseyya mantayeti. . SattamaÑ.
8. AÒÒatitthiyasutta
69. Sace bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ puccheyyuÑ “tayome
Èvuso dhammÈ. Katame tayo? RÈgo doso
______________________________________________________________
1. SasammohaÑ (Ka)
3. AriyaÒcaritÈ (SÊ), ariyÈdikÈ (Ka)
5. Na bhÈsaye (Ka)

2. Tadariyo na kathaÑ vade (Ka)
4. NÈvasÈdaye (SÊ, I)
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moho. Ime kho Èvuso tayo dhammÈ. ImesaÑ Èvuso tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ ko
viseso, ko adhippayÈso1, kiÑ nÈnÈkaraÓan”ti. EvaÑ puÔÔhÈ tumhe bhikkhave
tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ kinti byÈkareyyÈthÈti.
BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ, BhagavaÑnettikÈ
BhagavaÑpaÔisaraÓÈ. SÈdhu vata bhante BhagavantaÑyeva paÔibhÈtu etassa
bhÈsitassa attho, Bhagavato sutvÈ bhikkh| dhÈressantÊti. Tena hi bhikkhave
suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te
bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
Sace bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ puccheyyuÑ “tayome
Èvuso dhammÈ. Katame tayo? RÈgo doso moho. Ime kho Èvuso tayo
dhammÈ. ImesaÑ Èvuso tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ ko viseso, ko adhippayÈso,
kiÑ nÈnÈkaraÓan”ti. EvaÑ puÔÔhÈ tumhe bhikkhave tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ
paribbÈjakÈnaÑ evaÑ byÈkareyyÈtha “rÈgo kho Èvuso appasÈvajjo
dandhavirÈgÊ, doso mahÈsÈvajjo khippavirÈgÊ, moho mahÈsÈvajjo
dandhavirÈgÊ”ti.
Ko panÈvuso hetu ko paccayo, yena anuppanno vÈ rÈgo uppajjati,
uppanno vÈ rÈgo bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattatÊti,
“subhanimittan”tissa vacanÊyaÑ. Tassa subhanimittaÑ ayoniso manasi
karoto anuppanno vÈ rÈgo uppajjati, uppanno vÈ rÈgo bhiyyobhÈvÈya
vepullÈya saÑvattati. AyaÑ kho Èvuso hetu ayaÑ paccayo, yena anuppanno
vÈ rÈgo uppajjati, uppanno vÈ rÈgo bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattatÊti.
Ko panÈvuso hetu ko paccayo, yena anuppanno vÈ doso uppajjati,
uppanno vÈ doso bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattatÊti,
“paÔighanimittan”tissa vacanÊyaÑ. Tassa paÔighanimittaÑ ayoniso manasi
karoto anuppanno vÈ doso uppajjati, uppanno vÈ doso
______________________________________________________________
1. AdhippÈyo (SÊ), adhippÈyÈso (SyÈ, KaÑ, I) Adhi + pa + yasu + Óa = adhippayÈso.
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bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattati. AyaÑ kho Èvuso hetu ayaÑ paccayo,
yena anuppanno vÈ doso uppajjati, uppanno vÈ doso bhiyyobhÈvÈya
vepullÈya saÑvattatÊti.
Ko panÈvuso hetu ko paccayo, yena anuppanno vÈ moho uppajjati,
uppanno vÈ moho bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattatÊti,
“ayonisomanasikÈro”tissa vacanÊyaÑ. Tassa ayoniso manasi karoto
anuppanno vÈ moho uppajjati, uppanno vÈ moho bhiyyobhÈvÈya vepullÈya
saÑvattati. AyaÑ kho Èvuso hetu ayaÑ paccayo, yena anuppanno vÈ moho
uppajjati, uppanno vÈ moho bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattatÊti.
Ko panÈvuso hetu ko paccayo, yena anuppanno ceva rÈgo nuppajjati,
uppanno ca rÈgo pahÊyatÊti, “asubhanimittan”tissa vacanÊyaÑ. Tassa
asubhanimittaÑ yoniso manasi karoto anuppanno ceva rÈgo nuppajjati,
uppanno ca rÈgo pahÊyati. AyaÑ kho Èvuso hetu ayaÑ paccayo, yena
anuppanno ceva rÈgo nuppajjati, uppanno ca rÈgo pahÊyatÊti.
Ko panÈvuso hetu ko paccayo, yena anuppanno ceva doso nuppajjati,
uppanno ca doso pahÊyatÊti, “mettÈ cetovimuttÊ”tissa vacanÊyaÑ. Tassa
mettaÑ cetovimuttiÑ yoniso manasi karoto anuppanno ceva doso nuppajjati,
uppanno ca doso pahÊyati. AyaÑ kho Èvuso hetu ayaÑ paccayo, yena
anuppanno ceva doso nuppajjati, uppanno ca doso pahÊyatÊti.
Ko panÈvuso hetu ko paccayo, yena anuppanno ceva moho nuppajjati,
uppanno ca moho pahÊyatÊti, “yonisomanasikÈro”tissa vacanÊyaÑ. Tassa
yoniso manasi karoto anuppanno ceva moho nuppajjati, uppanno ca moho
pahÊyati. AyaÑ kho Èvuso hetu ayaÑ paccayo, yena anuppanno vÈ moho
nuppajjati, uppanno vÈ moho pahÊyatÊti. . AÔÔhamaÑ.
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9. Akusalam|lasutta
70. TÊÓimÈni bhikkhave akusalam|lÈni. KatamÈni tÊÓi? Lobho

akusalam|laÑ, doso akusalam|laÑ, moho akusalam|laÑ.
Yadapi bhikkhave lobho, tadapi akusalam|laÑ1. Yadapi luddho
abhisa~kharoti kÈyena vÈcÈya manasÈ, tadapi akusalaÑ2. Yadapi luddho
lobhena abhibh|to pariyÈdinnacitto parassa asatÈ dukkhaÑ uppÈdayati3
vadhena vÈ bandhanena vÈ jÈniyÈ vÈ garahÈya vÈ pabbÈjanÈya vÈ balavamhi
balattho itipi, tadapi akusalaÑ4. Itissa’me lobhajÈ lobhanidÈnÈ
lobhasamudayÈ lobhapaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti.
Yadapi bhikkhave doso, tadapi akusalam|laÑ. Yadapi duÔÔho
abhisa~kharoti kÈyena vÈcÈya manasÈ, tadapi akusalaÑ. Yadapi duÔÔho
dosena abhibh|to pariyÈdinnacitto parassa asatÈ dukkhaÑ uppÈdayati
vadhena vÈ bandhanena vÈ jÈniyÈ vÈ garahÈya vÈ pabbÈjanÈya vÈ balavamhi
balattho itipi, tadapi akusalaÑ. Itissa’me dosajÈ dosanidÈnÈ dosasamudayÈ
dosapaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti.
Yadapi bhikkhave moho, tadapi akusalam|laÑ. Yadapi m|Äho
abhisa~kharoti kÈyena vÈcÈya manasÈ, tadapi akusalaÑ. Yadapi m|Äho
mohena abhibh|to pariyÈdinnacitto parassa asatÈ dukkhaÑ uppÈdayati
vadhena vÈ bandhanena vÈ jÈniyÈ vÈ garahÈya vÈ pabbÈjanÈya vÈ balavamhi
balattho itipi, tadapi akusalaÑ. Itissa’me mohajÈ mohanidÈnÈ
mohasamudayÈ mohapaccayÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti.
Evar|po cÈyaÑ bhikkhave puggalo vuccati “akÈlavÈdÊ”tipi “abh|tavÈdÊ”tipi
“anatthavÈdÊ”tipi “adhammavÈdÊ”tipi “avinayavÈdÊ”tipi.
______________________________________________________________
1. AkusalaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. Akusalam|laÑ (Ka)

3. Upadahati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

4. IdaÑ pana sabbatthapi evameva dissati.
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KasmÈ cÈyaÑ bhikkhave evar|po puggalo vuccati “akÈlavÈdÊ”tipi
“abh|tavÈdÊ”tipi “anatthavÈdÊ”tipi “adhammavÈdÊ”tipi “avinayavÈdÊ”tipi?
TathÈhÈyaÑ bhikkhave puggalo parassa asatÈ dukkhaÑ uppÈdayati vadhena
vÈ bandhanena vÈ jÈniyÈ vÈ garahÈya vÈ pabbÈjanÈya vÈ balavamhi balattho
itipi, bh|tena kho pana vuccamÈno avajÈnÈti no paÔijÈnÈti, abh|tena
vuccamÈno na ÈtappaÑ karoti tassa nibbeÔhanÈya “itipetaÑ atacchaÑ
itipetaÑ abh|tan”ti. TasmÈ evar|po puggalo vuccati “akÈlavÈdÊ”tipi
“abh|tavÈdÊ”tipi “anatthavÈdÊ”tipi “adhammavÈdÊ”tipi “avinayavÈdÊ”tipi.
Evar|po bhikkhave puggalo lobhajehi pÈpakehi akusalehi dhammehi
abhibh|to pariyÈdinnacitto diÔÔhe ceva dhamme dukkhaÑ viharati
savighÈtaÑ sa-upÈyÈsaÑ sapariÄÈhaÑ, kÈyassa ca bhedÈ paraÑ maraÓÈ
duggati pÈÔika~khÈ.
Dosajehi -pa-. Mohajehi pÈpakehi akusalehi dhammehi abhibh|to
pariyÈdinnacitto diÔÔhe ceva dhamme dukkhaÑ viharati savighÈtaÑ
sa-upÈyÈsaÑ sapariÄÈhaÑ, kÈyassa ca bhedÈ paraÑ maraÓÈ duggati
pÈÔika~khÈ. SeyyathÈpi bhikkhave sÈlo vÈ dhavo vÈ phandano vÈ tÊhi
mÈluvÈlatÈhi uddhasto pariyonaddho anayaÑ Èpajjati, byasanaÑ Èpajjati,
anayabyasanaÑ Èpajjati. EvamevaÑ kho bhikkhave evar|po puggalo
lobhajehi pÈpakehi akusalehi dhammehi abhibh|to pariyÈdinnacitto diÔÔhe
ceva dhamme dukkhaÑ viharati savighÈtaÑ sa-upÈyÈsaÑ sapariÄÈhaÑ,
kÈyassa ca bhedÈ paraÑ maraÓÈ duggati pÈÔika~khÈ.
Dosajehi -pa-. Mohajehi pÈpakehi akusalehi dhammehi abhibh|to
pariyÈdinnacitto diÔÔhe ceva dhamme dukkhaÑ viharati savighÈtaÑ
sa-upÈyÈsaÑ sapariÄÈhaÑ, kÈyassa ca bhedÈ paraÑ maraÓÈ duggati
pÈÔika~khÈ. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi akusalam|lÈnÊti.
TÊÓimÈni bhikkhave kusalam|lÈni. KatamÈni tÊÓi? Alobho kusalam|laÑ,
adoso kusalam|laÑ, amoho kusalam|laÑ.
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Yadapi bhikkhave alobho, tadapi kusalam|laÑ1. Yadapi aluddho

abhisa~kharoti kÈyena vÈcÈya manasÈ, tadapi kusalaÑ2. Yadapi aluddho
lobhena anabhibh|to apariyÈdinnacitto na parassa asatÈ dukkhaÑ uppÈdayati
vadhena vÈ bandhanena vÈ jÈniyÈ vÈ garahÈya vÈ pabbÈjanÈya vÈ balavamhi
balattho itipi, tadapi kusalaÑ. Itissa’me alobhajÈ alobhanidÈnÈ
alobhasamudayÈ alobhapaccayÈ aneke kusalÈ dhammÈ sambhavanti.
Yadapi bhikkhave adoso, tadapi kusalam|laÑ. Yadapi aduÔÔho
abhisa~kharoti kÈyena vÈcÈya manasÈ, tadapi kusalaÑ. Yadapi aduÔÔho
dosena anabhibh|to apariyÈdinnacitto na parassa asatÈ dukkhaÑ uppÈdayati
vadhena vÈ bandhanena vÈ jÈniyÈ vÈ garahÈya vÈ pabbÈjanÈya vÈ balavamhi
balattho itipi, tadapi kusalaÑ. Itissa’me adosajÈ adosanidÈnÈ adosasamudayÈ
adosapaccayÈ aneke kusalÈ dhammÈ sambhavanti.
Yadapi bhikkhave amoho, tadapi kusalam|laÑ. Yadapi am|Äho
abhisa~kharoti kÈyena vÈcÈya manasÈ, tadapi kusalaÑ. Yadapi am|Äho
mohena anabhibh|to apariyÈdinnacitto na parassa asatÈ dukkhaÑ uppÈdayati
vadhena vÈ bandhanena vÈ jÈniyÈ vÈ garahÈya vÈ pabbÈjanÈya vÈ balavamhi
balattho itipi, tadapi kusalaÑ. Itissa’me amohajÈ amohanidÈnÈ
amohasamudayÈ amohapaccayÈ aneke kusalÈ dhammÈ sambhavanti.
Evar|po cÈyaÑ bhikkhave puggalo vuccati “kÈlavÈdÊ”tipi “bh|tavÈdÊ”tipi
“atthavÈdÊ”tipi “dhammavÈdÊ”tipi “vinayavÈdÊ”tipi.
KasmÈ cÈyaÑ bhikkhave evar|po puggalo vuccati “kÈlavÈdÊ”tipi
“bh|tavÈdÊ”tipi “atthavÈdÊ”tipi “vinayavÈdÊ”tipi? TathÈhÈyaÑ bhikkhave
puggalo na parassa asatÈ dukkhaÑ uppÈdayati vadhena vÈ bandhanena vÈ
jÈniyÈ vÈ garahÈya vÈ pabbÈjanÈya vÈ balavamhi balattho itipi. Bh|tena kho
pana vuccamÈno paÔijÈnÈti no avajÈnÈti, abh|tena vuccamÈno ÈtappaÑ
karoti tassa nibbeÔhanÈya “itipetaÑ atacchaÑ, itipetaÑ
______________________________________________________________
1. KusalaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. Kusalam|laÑ (Ka)
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abh|tan”ti. TasmÈ evar|po puggalo vuccati “kÈlavÈdÊ”tipi “atthavÈdÊ”tipi
“dhammavÈdÊ”tipi “vinayavÈdÊ”tipi.
Evar|passa bhikkhave puggalassa lobhajÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ
pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ
anuppÈdadhammÈ diÔÔheva dhamme sukhaÑ viharati avighÈtaÑ anupÈyÈsaÑ
apariÄÈhaÑ, diÔÔheva dhamme parinibbÈyati.
DosajÈ -pa- parinibbÈyati. MohajÈ -pa- parinibbÈyati. SeyyathÈpi
bhikkhave sÈlo vÈ dhavo vÈ phandano vÈ tÊhi mÈluvÈlatÈhi uddhasto
pariyonaddho. Atha puriso Ègaccheyya kudÈlapiÔakaÑ1 ÈdÈya, so taÑ
mÈluvÈlataÑ m|le chindeyya, m|le chetvÈ palikhaÓeyya, palikhaÓitvÈ
m|lÈni uddhareyya-antamaso usÊranÈÄimattÈnipi2. So taÑ mÈluvÈlataÑ
khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chindeyya, khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chetvÈ phÈleyya, phÈletvÈ
sakalikaÑ sakalikaÑ kareyya, sakalikaÑ sakalikaÑ karitvÈ vÈtÈtape
visoseyya, vÈtÈtape visosetvÈ agginÈ Éaheyya, agginÈ ÉahitvÈ masiÑ
kareyya, masiÑ karitvÈ mahÈvÈte vÈ ophuÓeyya, nadiyÈ vÈ sÊghasotÈya
pavÈheyya. Evamassa3 tÈ bhikkhave mÈluvÈlatÈ ucchinnam|lÈ
tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. EvamevaÑ kho
bhikkhave evar|passa puggalassa lobhajÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ pahÊnÈ
ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ
diÔÔheva dhamme sukhaÑ viharati avighÈtaÑ anupÈyÈsaÑ apariÄÈhaÑ,
diÔÔheva dhamme parinibbÈyati.
DosajÈ -pa-. MohajÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ pahÊnÈ ucchinnam|lÈ
tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ diÔÔheva dhamme
sukhaÑ viharati avighÈtaÑ anupÈyÈsaÑ apariÄÈhaÑ, diÔÔheva dhamme
parinibbÈyati. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi kusalam|lÈnÊti. . NavamaÑ.
______________________________________________________________
1. KuddÈlapiÔakaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
3. Evamassu (SÊ), evassu (Ka)

2. UsÊranÈÄamattÈnipi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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10. Uposathasutta

71. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati
PubbÈrÈme MigÈramÈtupÈsÈde. Atha kho VisÈkhÈ MigÈramÈtÈ
tadahuposathe yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho VisÈkhaÑ
MigÈramÈtaraÑ BhagavÈ etadavoca “handa kuto nu tvaÑ VisÈkhe Ègacchasi
divÈ divassÈ”ti. UposathÈhaÑ bhante ajja upavasÈmÊti.
Tayo kho me VisÈkhe uposathÈ. Katame tayo? GopÈlakuposatho
NigaÓÔhuposatho ariyuposatho. KathaÒca VisÈkhe gopÈlakuposatho hoti?
SeyyathÈpi VisÈkhe gopÈlako sÈyanhasamaye sÈmikÈnaÑ gÈvo niyyÈtetvÈ iti
paÔisaÒcikkhati “ajja kho gÈvo amukasmiÒca amukasmiÒca padese cariÑsu,
amukasmiÒca amukasmiÒca padese pÈnÊyÈni piviÑsu. Sve dÈni gÈvo
amukasmiÒca amukasmiÒca padese carissanti, amukasmiÒca amukasmiÒca
padese pÈnÊyÈni pivissantÊ”ti. EvamevaÑ kho VisÈkhe idhekacco uposathiko
iti paÔisaÒcikkhati “ahaÑ khvajja idaÒcidaÒca khÈdanÊyaÑ khÈdiÑ,
idaÒcidaÒca bhojanÊyaÑ bhuÒjiÑ. Sve dÈnÈhaÑ idaÒcidaÒca khÈdanÊyaÑ
khÈdissÈmi, idaÒcidaÒca bhojanÊyaÑ bhuÒjissÈmÊ”ti. So tena
abhijjhÈsahagatena cetasÈ divasaÑ atinÈmeti. EvaÑ kho VisÈkhe
gopÈlakuposatho hoti. EvaÑ upavuttho kho VisÈkhe gopÈlakuposatho na
mahapphalo hoti na mahÈnisaÑso na mahÈjutiko na mahÈvipphÈro. (1)
KathaÒca VisÈkhe NigaÓÔhuposatho hoti? Atthi VisÈkhe NigaÓÔhÈ nÈma
samaÓajÈtikÈ, te sÈvakaÑ evaÑ samÈdapenti “ehi tvaÑ ambho purisa ye
puratthimÈya disÈya pÈÓÈ paraÑ yojanasataÑ, tesu daÓÉaÑ nikkhipÈhi. Ye
pacchimÈya disÈya pÈÓÈ paraÑ yojanasataÑ, tesu daÓÉaÑ nikkhipÈhi. Ye
uttarÈya disÈya pÈÓÈ paraÑ yojanasataÑ, tesu daÓÉaÑ nikkhipÈhi. Ye
dakkhiÓÈya disÈya pÈÓÈ paraÑ yojanasataÑ, tesu daÓÉaÑ nikkhipÈhÊ”ti. Iti
ekaccÈnaÑ pÈÓÈnaÑ anuddayÈya anukampÈya samÈdapenti, ekaccÈnaÑ
pÈÓÈnaÑ nÈnuddayÈya nÈnukampÈya samÈdapenti. Te tadahuposathe
sÈvakaÑ evaÑ samÈdapenti “ehi tvaÑ ambho purisa
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sabbacelÈni1 nikkhipitvÈ evaÑ vadehi ‘nÈhaÑ kvacani kassaci
kiÒcanatasmiÑ2, na ca mama kvacani katthaci kiÒcanatatthÊ’ti”. JÈnanti kho
panassa mÈtÈpitaro “ayaÑ amhÈkaÑ putto”ti, sopi jÈnÈti “ime mayhaÑ
mÈtÈpitaro”ti. JÈnÈti kho panassa puttadÈro “ayaÑ mayhaÑ bhattÈ”ti, sopi
jÈnÈti “ayaÑ mayhaÑ puttadÈro”ti. JÈnanti kho panassa
dÈsakammakaraporisÈ “ayaÑ amhÈkaÑ ayyo”ti, sopi jÈnÈti “ime mayhaÑ
dÈsakammakaraporisÈ”ti. Iti yasmiÑ samaye sacce samÈdapetabbÈ,
musÈvÈde tasmiÑ samaye samÈdapenti, idaÑ tassa musÈvÈdasmiÑ vadÈmi.
So tassÈ rattiyÈ accayena bhoge adinnaÑyeva paribhuÒjati, idaÑ tassa
adinnÈdÈnasmiÑ vadÈmi. EvaÑ kho VisÈkhe NigaÓÔhuposatho hoti, evaÑ
upavuttho kho VisÈkhe NigaÓÔhuposatho na mahapphalo hoti na
mahÈnisaÑso na mahÈjutiko na mahÈvipphÈro. (2)
KathaÒca VisÈkhe ariyuposatho hoti? UpakkiliÔÔhassa VisÈkhe cittassa
upakkamena pariyodapanÈ3 hoti. KathaÒca VisÈkhe upakkiliÔÔhassa cittassa
upakkamena pariyodapanÈ hoti? Idha VisÈkhe ariyasÈvako TathÈgataÑ
anussarati “itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Tassa TathÈgataÑ anussarato cittaÑ
pasÊdati, pÈmojjaÑ uppajjati, ye cittassa upakkilesÈ, te pahÊyanti. SeyyathÈpi
VisÈkhe upakkiliÔÔhassa sÊsassa upakkamena pariyodapanÈ hoti.
KathaÒca VisÈkhe upakkiliÔÔhassa sÊsassa upakkamena pariyodapanÈ
hoti? KakkaÒca paÔicca, mattikaÒca paÔicca, udakaÒca paÔicca, purisassa ca
tajjaÑ vÈyÈmaÑ paÔicca. EvaÑ kho VisÈkhe upakkiliÔÔhassa sÊsassa
upakkamena pariyodapanÈ hoti. EvamevaÑ kho VisÈkhe upakkiliÔÔhassa
cittassa upakkamena pariyodapanÈ hoti.
KathaÒca VisÈkhe upakkiliÔÔhassa cittassa upakkamena pariyodapanÈ
hoti? Idha VisÈkhe ariyasÈvako TathÈgataÑ anussarati “itipi
______________________________________________________________
1. SabbaverÈni (Ka)
3. PariyodÈpanÈ (?)
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so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato
Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho
BhagavÈ”ti. Tassa TathÈgataÑ anussarato cittaÑ pasÊdati, pÈmojjaÑ
uppajjati, ye cittassa upakkilesÈ, te pahÊyanti. AyaÑ vuccati VisÈkhe
ariyasÈvako brahmuposathaÑ upavasati, brahmunÈ saddhiÑ saÑvasati,
brahmaÒcassa1 Èrabbha cittaÑ pasÊdati, pÈmojjaÑ uppajjati, ye cittassa
upakkilesÈ, te pahÊyanti. EvaÑ kho VisÈkhe upakkiliÔÔhassa cittassa
upakkamena pariyodapanÈ hoti. (3-Ka)
UpakkiliÔÔhassa VisÈkhe cittassa upakkamena pariyodapanÈ hoti.
KathaÒca VisÈkhe upakkiliÔÔhassa cittassa upakkamena pariyodapanÈ hoti?
Idha VisÈkhe ariyasÈvako dhammaÑ anussarati “svÈkkhÈto BhagavatÈ
dhammo sandiÔÔhiko akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo
viÒÒ|hÊ”ti. Tassa dhammaÑ anussarato cittaÑ pasÊdati, pÈmojjaÑ uppajjati,
ye cittassa upakkilesÈ, te pahÊyanti. SeyyathÈpi VisÈkhe upakkiliÔÔhassa
kÈyassa upakkamena pariyodapanÈ hoti.
KathaÒca VisÈkhe upakkiliÔÔhassa kÈyassa upakkamena pariyodapanÈ
hoti, sottiÒca paÔicca, cuÓÓaÒca paÔicca, udakaÒca paÔicca, purisassa ca
tajjaÑ vÈyÈmaÑ paÔicca. EvaÑ kho VisÈkhe upakkiliÔÔhassa kÈyassa
upakkamena pariyodapanÈ hoti. EvamevaÑ kho VisÈkhe upakkiliÔÔhassa
cittassa upakkamena pariyodapanÈ hoti.
KathaÒca VisÈkhe upakkiliÔÔhassa cittassa upakkamena pariyodapanÈ
hoti, idha VisÈkhe ariyasÈvako dhammaÑ anussarati “svÈkkhÈto BhagavatÈ
dhammo sandiÔÔhiko akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo
viÒÒ|hÊ”ti. Tassa dhammaÑ anussarato cittaÑ pasÊdati, pÈmojjaÑ uppajjati,
ye cittassa upakkilesÈ, te pahÊyanti. AyaÑ vuccati VisÈkhe ariyasÈvako
dhammuposathaÑ upavasati, dhammena saddhiÑ saÑvasati, dhammaÒcassa
Èrabbha cittaÑ pasÊdati, pÈmojjaÑ uppajjati, ye cittassa upakkilesÈ, te
pahÊyanti. EvaÑ kho VisÈkhe upakkiliÔÔhassa cittassa upakkamena
pariyodapanÈ hoti. (3-Kha)
______________________________________________________________
1. BrahmaÒca (Ka)
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UpakkiliÔÔhassa VisÈkhe cittassa upakkamena pariyodapanÈ hoti.
KathaÒca VisÈkhe upakkiliÔÔhassa cittassa upakkamena pariyodapanÈ hoti?
Idha VisÈkhe ariyasÈvako saÑghaÑ anussarati “suppaÔipanno Bhagavato
sÈvakasaÑgho, ujuppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho, ÒÈyappaÔipanno
Bhagavato sÈvakasaÑgho, sÈmÊcippaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho,
yadidaÑ cattÈri purisayugÈni aÔÔha purisapuggalÈ, esa Bhagavato
sÈvakasaÑgho Èhuneyyo pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ
puÒÒakkhettaÑ lokassÈ”ti. Tassa saÑghaÑ anussarato cittaÑ pasÊdati,
pÈmojjaÑ uppajjati, ye cittassa upakkilesÈ, te pahÊyanti. SeyyathÈpi VisÈkhe
upakkiliÔÔhassa vatthassa upakkamena pariyodapanÈ hoti.
KathaÒca VisÈkhe upakkiliÔÔhassa vatthassa upakkamena pariyodapanÈ
hoti, usmaÒca1 paÔicca, khÈraÒca paÔicca, gomayaÒca paÔicca, udakaÒca
paÔicca, purisassa ca tajjaÑ vÈyÈmaÑ paÔicca. EvaÑ kho VisÈkhe
upakkiliÔÔhassa vatthassa upakkamena pariyodapanÈ hoti. EvamevaÑ kho
VisÈkhe upakkiliÔÔhassa cittassa upakkamena pariyodapanÈ hoti.
KathaÒca VisÈkhe upakkiliÔÔhassa cittassa upakkamena pariyodapanÈ
hoti, idha VisÈkhe ariyasÈvako saÑghaÑ anussarati “suppaÔipanno
Bhagavato sÈvakasaÑgho -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈ”ti. Tassa
saÑghaÑ anussarato cittaÑ pasÊdati, pÈmojjaÑ uppajjati, ye cittassa
upakkilesÈ, te pahÊyanti. AyaÑ vuccati VisÈkhe ariyasÈvako
saÑghuposathaÑ upavasati, saÑghena saddhiÑ saÑvasati, saÑghaÒcassa
Èrabbha cittaÑ pasÊdati, pÈmojjaÑ uppajjati, ye cittassa upakkilesÈ, te
pahÊyanti. EvaÑ kho VisÈkhe upakkiliÔÔhassa cittassa upakkamena
pariyodapanÈ hoti. (3-Ga)
UpakkiliÔÔhassa VisÈkhe cittassa upakkamena pariyodapanÈ hoti.
KathaÒca VisÈkhe upakkiliÔÔhassa cittassa upakkamena pariyodapanÈ hoti?
Idha VisÈkhe ariyasÈvako attano sÊlÈni anussarati
______________________________________________________________
1. saÒca (SyÈ, KaÑ, AÔÔhakathÈyampi pÈÔhantaraÑ, SaÑ 2. 107 piÔÔhe
KhemakasuttapÈÄiyÈpi sameti.) UsumaÒca (SÊ)
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akhaÓÉÈni acchiddÈni asabalÈni akammÈsÈni bhujissÈni viÒÒuppasatthÈni
aparÈmaÔÔhÈni samÈdhisaÑvattanikÈni. Tassa sÊlaÑ anussarato cittaÑ
pasÊdati, pÈmojjaÑ uppajjati, ye cittassa upakkilesÈ, te pahÊyanti. SeyyathÈpi
VisÈkhe upakkiliÔÔhassa ÈdÈsassa upakkamena pariyodapanÈ hoti.
KathaÒca VisÈkhe upakkiliÔÔhassa ÈdÈsassa upakkamena pariyodapanÈ
hoti? TelaÒca paÔicca, chÈrikaÒca paÔicca, vÈlaÓÉupakaÒca paÔicca, purisassa
ca tajjaÑ vÈyÈmaÑ paÔicca. EvaÑ kho VisÈkhe upakkiliÔÔhassa ÈdÈsassa
upakkamena pariyodapanÈ hoti. EvamevaÑ kho VisÈkhe upakkiliÔÔhassa
cittassa upakkamena pariyodapanÈ hoti.
KathaÒca VisÈkhe upakkiliÔÔhassa cittassa upakkamena pariyodapanÈ
hoti? Idha VisÈkhe ariyasÈvako attano sÊlÈni anussarati akhaÓÉÈni -pasamÈdhisaÑvattanikÈni. Tassa sÊlaÑ anussarato cittaÑ pasÊdati, pÈmojjaÑ
uppajjati, ye cittassa upakkilesÈ, te pahÊyanti. AyaÑ vuccati VisÈkhe
ariyasÈvako sÊluposathaÑ upavasati, sÊlena saddhiÑ saÑvasati, sÊlaÒcassa
Èrabbha cittaÑ pasÊdati, pÈmojjaÑ uppajjati, ye cittassa upakkilesÈ, te
pahÊyanti. EvaÑ kho VisÈkhe upakkiliÔÔhassa cittassa upakkamena
pariyodapanÈ hoti. (3-Gha)
UpakkiliÔÔhassa VisÈkhe cittassa upakkamena pariyodapanÈ hoti.
KathaÒca VisÈkhe upakkiliÔÔhassa cittassa upakkamena pariyodapanÈ hoti?
Idha VisÈkhe ariyasÈvako devatÈ anussarati “santi devÈ CÈtumahÈrÈjikÈ1,
santi devÈ TÈvatiÑsÈ, santi devÈ YÈmÈ, santi devÈ TusitÈ, santi devÈ
NimmÈnaratino, santi devÈ Paranimmitavasavattino, santi devÈ
brahmakÈyikÈ, santi devÈ tatuttari2, yathÈr|pÈya saddhÈya samannÈgatÈ tÈ
devatÈ ito cutÈ tatthupapannÈ3, mayhampi tathÈr|pÈ saddhÈ saÑvijjati.
YathÈr|pena sÊlena samannÈgatÈ tÈ devatÈ ito cutÈ tatthupapannÈ, mayhampi
tathÈr|paÑ sÊlaÑ saÑvijjati. YathÈr|pena sutena samannÈgatÈ tÈ devatÈ ito
cutÈ tatthupapannÈ, mayhampi tathÈr|paÑ sutaÑ saÑvijjati. YathÈr|pena
cÈgena samannÈgatÈ tÈ devatÈ ito cutÈ tatthupapannÈ, mayhampi tathÈr|po
cÈgo saÑvijjati. YathÈr|pÈya
______________________________________________________________
1. CÈtummahÈrÈjikÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. TatuttariÑ (SÊ, I)

3. TatthuppannÈ (SÊ, I)
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paÒÒÈya samannÈgatÈ tÈ devatÈ ito cutÈ tatthupapannÈ, mayhampi tathÈr|pÈ
paÒÒÈ saÑvijjatÊ”ti. Tassa attano ca tÈsaÒca devatÈnaÑ saddhaÒca sÊlaÒca
sutaÒca cÈgaÒca paÒÒaÒca anussarato cittaÑ pasÊdati, pÈmojjaÑ uppajjati, ye
cittassa upakkilesÈ, te pahÊyanti. SeyyathÈpi VisÈkhe upakkiliÔÔhassa
jÈtar|passa upakkamena pariyodapanÈ hoti.
KathaÒca VisÈkhe upakkiliÔÔhassa jÈtar|passa upakkamena pariyodapanÈ
hoti? UkkaÒca paÔicca, loÓaÒca paÔicca, gerukaÒca paÔicca,
nÈÄikasaÓÉÈsaÒca1 paÔicca, purisassa ca tajjaÑ vÈyÈmaÑ paÔicca. EvaÑ kho
VisÈkhe upakkiliÔÔhassa jÈtar|passa upakkamena pariyodapanÈ hoti.
EvamevaÑ kho VisÈkhe upakkiliÔÔhassa cittassa upakkamena pariyodapanÈ
hoti.
KathaÒca VisÈkhe upakkiliÔÔhassa cittassa upakkamena pariyodapanÈ
hoti? Idha VisÈkhe ariyasÈvako devatÈ anussarati “santi devÈ
cÈtumahÈrÈjikÈ. Santi devÈ TÈvatiÑsÈ -pa- santi devÈ tatuttari, yathÈr|pÈya
saddhÈya samannÈgatÈ tÈ devatÈ ito cutÈ tatthupapannÈ, mayhampi tathÈr|pÈ
saddhÈ saÑvijjati, yathÈr|pena sÊlena. Sutena. CÈgena. PaÒÒÈya
samannÈgatÈ tÈ devatÈ ito cutÈ tatthupapannÈ, mayhampi tathÈr|pÈ paÒÒÈ
saÑvijjatÊ”ti. Tassa attano ca tÈsaÒca devatÈnaÑ saddhaÒca sÊlaÒca sutaÒca
cÈgaÒca paÒÒaÒca anussarato cittaÑ pasÊdati, pÈmojjaÑ uppajjati, ye cittassa
upakkilesÈ, te pahÊyanti. AyaÑ vuccati VisÈkhe ariyasÈvako
devatuposathaÑ upavasati, devatÈhi saddhiÑ saÑvasati, devatÈ Èrabbha
cittaÑ pasÊdati, pÈmojjaÑ uppajjati, ye cittassa upakkilesÈ, te pahÊyanti.
EvaÑ kho VisÈkhe upakkiliÔÔhassa cittassa upakkamena pariyodapanÈ hoti.
(3-^a)
Sa kho so VisÈkhe ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati–yÈvajÊvaÑ arahanto
pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ nihitadaÓÉÈ nihitasatthÈ lajjÊ
dayÈpannÈ sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ viharanti, ahampajja imaÒca rattiÑ
imaÒca divasaÑ pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato nihitadaÓÉo
nihitasattho lajjÊ dayÈpanno
______________________________________________________________
1. NÈÄikaÒca paÔicca saÓÉÈsaÒca (I, Ka)

212

TikanipÈtapÈÄi

sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ viharÈmi, iminÈpi1 a~gena arahataÑ
anukaromi, uposatho ca me upavuttho bhavissati.
YÈvajÊvaÑ arahanto adinnÈdÈnaÑ pahÈya adinnÈdÈnÈ paÔiviratÈ
dinnÈdÈyÊ dinnapÈÔika~khÊ athenena sucibh|tena attanÈ viharanti, ahampajja
imaÒca rattiÑ imaÒca divasaÑ adinnÈdÈnaÑ pahÈya adinnÈdÈnÈ paÔivirato
dinnÈdÈyÊ dinnapÈÔika~khÊ athenena sucibh|tena attanÈ viharÈmi, iminÈpi
a~gena arahataÑ anukaromi, uposatho ca me upavuttho bhavissati.
YÈvajÊvaÑ arahanto abrahmacariyaÑ pahÈya brahmacÈrÊ ÈrÈcÈrÊ2 viratÈ
methunÈ gÈmadhammÈ, ahampajja imaÒca rattiÑ imaÒca divasaÑ
abrahmacariyaÑ pahÈya brahmacÈrÊ ÈrÈcÈrÊ virato methunÈ gÈmadhammÈ,
iminÈpi a~gena arahataÑ anukaromi, uposatho ca me upavuttho bhavissati.
YÈvajÊvaÑ arahanto musÈvÈdaÑ pahÈya musÈvÈdÈ paÔiviratÈ saccavÈdÊ
saccasandhÈ thetÈ paccayikÈ avisaÑvÈdakÈ lokassa, ahampajja imaÒca
rattiÑ imaÒca divasaÑ musÈvÈdaÑ pahÈya musÈvÈdÈ paÔivirato saccavÈdÊ
saccasandho theto paccayiko avisaÑvÈdako lokassa, iminÈpi a~gena
arahataÑ anukaromi, uposatho ca me upavuttho bhavissati.
YÈvajÊvaÑ arahanto surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnaÑ pahÈya
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔiviratÈ, ahampajja imaÒca rattiÑ imaÒca
divasaÑ surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnaÑ pahÈya
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato, iminÈpi a~gena arahataÑ
anukaromi, uposatho ca me upavuttho bhavissati.
YÈvajÊvaÑ arahanto ekabhattikÈ ratt|paratÈ viratÈ vikÈlabhojanÈ,
ahampajja imaÒca rattiÑ imaÒca divasaÑ ekabhattiko ratt|parato virato
vikÈlabhojanÈ, iminÈpi a~gena arahataÑ anukaromi, uposatho ca me
upavuttho bhavissati.
YÈvajÊvaÑ arahanto nacca gÊta vÈdita vis|ka dassana mÈlÈgandha
vilepanadhÈraÓa maÓÉana vibh|sanaÔÔhÈnÈ paÔiviratÈ, ahampajja imaÒca
rattiÑ imaÒca divasaÑ nacca gÊta vÈdita vis|ka dassana mÈlÈgandha
vilepana dhÈraÓamaÓÉanavibh|sanaÔÔhÈnÈ
______________________________________________________________
1. IminÈpahaÑ (SÊ) AÑ 3. 79 piÔÔhepi.

2. AnÈcÈrÊ (I)

(7) 2. MahÈvagga

213

paÔivirato, iminÈpi a~gena arahataÑ anukaromi, uposatho ca me upavuttho
bhavissati.
YÈvajÊvaÑ arahanto uccÈsayanamahÈsayanaÑ pahÈya
uccÈsayanamahÈsayanÈ paÔiviratÈ nÊcaseyyaÑ kappenti maÒcake vÈ
tiÓasanthÈrake vÈ, ahampajja imaÒca rattiÑ imaÒca divasaÑ
uccÈsayanamahÈsayanaÑ pahÈya uccÈsayanamahÈsayanÈ paÔivirato
nÊcaseyyaÑ kappemi maÒcake vÈ tiÓasanthÈrake vÈ, iminÈpi a~gena
arahataÑ anukaromi, uposatho ca me upavuttho bhavissatÊti.
EvaÑ kho VisÈkhe ariyuposatho hoti. EvaÑ upavuttho kho VisÈkhe
ariyuposatho mahapphalo hoti mahÈnisaÑso mahÈjutiko mahÈvipphÈro.
KÊvamahapphalo hoti, kÊvamahÈnisaÑso, kÊvamahÈjutiko,
kÊvamahÈvipphÈro? SeyyathÈpi VisÈkhe yo imesaÑ soÄasannaÑ
mahÈjanapadÈnaÑ pah|tarattaratanÈnaÑ1 issariyÈdhipaccaÑ rajjaÑ kÈreyya.
SeyyathidaÑ? A~gÈnaÑ MagadhÈnaÑ KÈsÊnaÑ KosalÈnaÑ VajjÊnaÑ
MallÈnaÑ CetÊnaÑ Va~gÈnaÑ Kur|naÑ PaÒcÈlÈnaÑ MacchÈnaÑ2
S|rasenÈnaÑ AssakÈnaÑ AvantÊnaÑ GandhÈrÈnaÑ KambojÈnaÑ.
AÔÔha~gasamannÈgatassa uposathassa etaÑ3 kalaÑ nÈgghati soÄasiÑ. TaÑ
kissa hetu? KapaÓaÑ VisÈkhe mÈnusakaÑ rajjaÑ dibbaÑ sukhaÑ
upanidhÈya.
YÈni VisÈkhe mÈnusakÈni paÒÒÈsa vassÈni, CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ
devÈnaÑ eso eko rattindivo4, tÈya rattiyÈ tiÑsarattiyo mÈso, tena mÈsena
dvÈdasamÈsiyo saÑvaccharo, tena saÑvaccharena dibbÈni paÒca vassasatÈni
CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ. ®hÈnaÑ kho panetaÑ VisÈkhe
vijjati, yaÑ idhekacco itthÊ vÈ puriso vÈ aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ
upavasitvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ
sahabyataÑ upapajjeyya. IdaÑ kho panetaÑ VisÈkhe sandhÈya bhÈsitaÑ
kapaÓaÑ mÈnusakaÑ rajjaÑ dibbaÑ sukhaÑ upanidhÈya.
______________________________________________________________
1. Pah|tasattaratanÈnaÑ (Ka-SÊ, SyÈ, KaÑ, I) ®ÊkÈyaÑ dassitapÈÄiyeva. AÑ 3. 81 piÔÔhepi.
2. MaccÈnaÑ (Ka)
3. EkaÑ (Ka)
4. Rattidivo (Ka)
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YaÑ VisÈkhe mÈnusakaÑ vassasataÑ, TÈvatiÑsÈnaÑ devÈnaÑ eso eko
rattindivo, tÈya rattiyÈ tiÑsarattiyo mÈso, tena mÈsena dvÈdasamÈsiyo
saÑvaccharo, tena saÑvaccharena dibbaÑ vassasahassaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ
devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ. ®hÈnaÑ kho panetaÑ VisÈkhe vijjati, yaÑ
idhekacco itthÊ vÈ puriso vÈ aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ upavasitvÈ
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ TÈvatiÑsÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ
upapajjeyya. IdaÑ kho panetaÑ VisÈkhe sandhÈya bhÈsitaÑ kapaÓaÑ
mÈnusakaÑ rajjaÑ dibbaÑ sukhaÑ upanidhÈya.
YÈni VisÈkhe mÈnusakÈni dve vassasatÈni, YÈmÈnaÑ devÈnaÑ eso eko
rattindivo, tÈya rattiyÈ tiÑsarattiyo mÈso, tena mÈsena dvÈdasamÈsiyo
saÑvaccharo, tena saÑvaccharena dibbÈni dve vassasahassÈni YÈmÈnaÑ
devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ. ®hÈnaÑ kho panetaÑ VisÈkhe vijjati, yaÑ
idhekacco itthÊ vÈ puriso vÈ aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ upavasitvÈ
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ YÈmÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyya.
IdaÑ kho panetaÑ VisÈkhe sandhÈya bhÈsitaÑ kapaÓaÑ mÈnusakaÑ rajjaÑ
dibbaÑ sukhaÑ upanidhÈya.
YÈni VisÈkhe mÈnusakÈni cattÈri vassasatÈni, TusitÈnaÑ devÈnaÑ eso
eko rattindivo, tÈya rattiyÈ tiÑsarattiyo mÈso, tena mÈsena dvÈdasamÈsiyo
saÑvaccharo, tena saÑvaccharena dibbÈni cattÈri vassasahassÈni TusitÈnaÑ
devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ. ®hÈnaÑ kho panetaÑ VisÈkhe vijjati, yaÑ
idhekacco itthÊ vÈ puriso vÈ aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ upavasitvÈ
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ TusitÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyya.
IdaÑ kho panetaÑ VisÈkhe sandhÈya bhÈsitaÑ kapaÓaÑ mÈnusakaÑ rajjaÑ
dibbaÑ sukhaÑ upanidhÈya.
YÈni VisÈkhe mÈnusakÈni aÔÔha vassasatÈni, NimmÈnaratÊnaÑ devÈnaÑ
eso eko rattindivo, tÈya rattiyÈ tiÑsarattiyo mÈso, tena mÈsena
dvÈdasamÈsiyo saÑvaccharo, tena saÑvaccharena dibbÈni aÔÔha
vassasahassÈni NimmÈnaratÊnaÑ devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ. ®hÈnaÑ kho
panetaÑ VisÈkhe vijjati, yaÑ idhekacco itthÊ vÈ puriso vÈ
aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ upavasitvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
NimmÈnaratÊnaÑ devÈnaÑ
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sahabyataÑ upapajjeyya. IdaÑ kho panetaÑ VisÈkhe sandhÈya bhÈsitaÑ
kapaÓaÑ mÈnusakaÑ rajjaÑ dibbaÑ sukhaÑ upanidhÈya.
YÈni VisÈkhe mÈnusakÈni soÄasa vassasatÈni, ParanimmitavasavattÊnaÑ
devÈnaÑ eso eko rattindivo, tÈya rattiyÈ tiÑsarattiyo mÈso, tena mÈsena
dvÈdasamÈsiyo saÑvaccharo, tena saÑvaccharena dibbÈni soÄasa
vassasahassÈni ParanimmitavasavattÊnaÑ devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ. ®hÈnaÑ
kho panetaÑ VisÈkhe vijjati, yaÑ idhekacco itthÊ vÈ puriso vÈ
aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ upavasitvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
ParanimmitavasavattÊnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyya. IdaÑ kho
panetaÑ VisÈkhe sandhÈya bhÈsitaÑ kapaÓaÑ mÈnusakaÑ rajjaÑ dibbaÑ
sukhaÑ upanidhÈyÈti.
PÈÓaÑ na haÒÒe1 na cadinnamÈdiye,
MusÈ na bhÈse na ca majjapo siyÈ.
AbrahmacariyÈ virameyya methunÈ,
RattiÑ na bhuÒjeyya vikÈlabhojanaÑ.
MÈlaÑ na dhÈre na ca gandhamÈcare,
MaÒce chamÈyaÑ va sayetha santhate.
EtaÑ hi aÔÔha~gikamÈhuposathaÑ,
Buddhena dukkhantagunÈ pakÈsitaÑ.
Cando ca suriyo ca ubho sudassanÈ,
ObhÈsayaÑ anupariyanti yÈvatÈ.
TamonudÈ te pana antalikkhagÈ,
Nabhe pabhÈsanti disÈvirocanÈ.
EtasmiÑ yaÑ vijjati antare dhanaÑ,
MuttÈ maÓi veÄuriyaÒca bhaddakaÑ.
Si~gÊsuvaÓÓaÑ atha vÈpi kaÒcanaÑ,
YaÑ jÈtar|paÑ “haÔakan”ti vuccati.
______________________________________________________________
1. Na hÈne (SÊ, I), na hane (Ka)
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AÔÔha~gupetassa uposathassa,
Kalampi te nÈnubhavanti soÄasiÑ.
CandappabhÈ tÈragaÓÈ ca sabbe.
TasmÈ hi nÈrÊ ca naro ca sÊlavÈ,
AÔÔha~gupetaÑ upavassuposathaÑ.
PuÒÒÈni katvÈna sukhudrayÈni,
AninditÈ saggamupenti ÔhÈnanti. . DasamaÑ.
MahÈvaggo dutiyo.
TassuddÈnaÑ
TitthabhayaÒca VenÈgo, Sarabho KesamuttiyÈ.
SÈÄho cÈpi KathÈvatthu, Titthiyam|luposathoti.
_____
(8) 3. Œnandavagga
1. Channasutta
72. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane

AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho Channo paribbÈjako yenÈyasmÈ Œnando
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Œnandena saddhiÑ sammodi,
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho Channo paribbÈjako ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “tumhepi
Èvuso Œnanda rÈgassa pahÈnaÑ paÒÒÈpetha, dosassa pahÈnaÑ paÒÒÈpetha,
mohassa pahÈnaÑ paÒÒÈpethÈ”ti. MayaÑ kho Èvuso rÈgassa pahÈnaÑ
paÒÒÈpema, dosassa pahÈnaÑ paÒÒÈpema, mohassa pahÈnaÑ paÒÒÈpemÈti.
KiÑ pana tumhe Èvuso rÈge ÈdÊnavaÑ disvÈ rÈgassa pahÈnaÑ
paÒÒÈpetha, kiÑ dose ÈdÊnavaÑ disvÈ dosassa pahÈnaÑ paÒÒÈpetha, kiÑ
mohe ÈdÊnavaÑ disvÈ mohassa pahÈnaÑ paÒÒÈpethÈti.

(8) 3. Œnandavagga

217

Ratto kho Èvuso rÈgena abhibh|to pariyÈdinnacitto attabyÈbÈdhÈyapi
ceteti, parabyÈbÈdhÈyapi ceteti, ubhayabyÈbÈdhÈyapi ceteti, cetasikampi
dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. RÈge pahÊne nevattabyÈbÈdhÈyapi
ceteti, na parabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na ubhayabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na
cetasikaÑ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. Ratto kho Èvuso rÈgena
abhibh|to pariyÈdinnacitto kÈyena duccaritaÑ carati, vÈcÈya duccaritaÑ
carati, manasÈ duccaritaÑ carati. RÈge pahÊne neva kÈyena duccaritaÑ
carati, na vÈcÈya duccaritaÑ carati, na manasÈ duccaritaÑ carati. Ratto kho
Èvuso rÈgena abhibh|to pariyÈdinnacitto attatthampi yathÈbh|taÑ
nappajÈnÈti, paratthampi yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, ubhayatthampi
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. RÈge pahÊne attatthampi yathÈbh|taÑ pajÈnÈti,
paratthampi yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ubhayatthampi yathÈbh|taÑ pajÈnÈti.
RÈgo kho Èvuso andhakaraÓo acakkhukaraÓo aÒÒÈÓakaraÓo paÒÒÈnirodhiko
vighÈtapakkhiko anibbÈnasaÑvattaniko.
DuÔÔho kho Èvuso dosena -pa-. M|Äho kho Èvuso mohena abhibh|to
pariyÈdinnacitto attabyÈbÈdhÈyapi ceteti, parabyÈbÈdhÈyapi ceteti,
ubhayabyÈbÈdhÈyapi ceteti, cetasikampi dukkhaÑ domanassaÑ
paÔisaÑvedeti. Mohe pahÊne nevattabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na
parabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na ubhayabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na cetasikaÑ
dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. M|Äho kho Èvuso mohena abhibh|to
pariyÈdinnacitto kÈyena duccaritaÑ carati, vÈcÈya duccaritaÑ carati, manasÈ
duccaritaÑ carati. Mohe pahÊne neva kÈyena duccaritaÑ carati, na vÈcÈya
duccaritaÑ carati, na manasÈ duccaritaÑ carati. M|Äho kho Èvuso mohena
abhibh|to pariyÈdinnacitto attatthampi yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti,
paratthampi yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti ubhayatthampi yathÈbh|taÑ
nappajÈnÈti. Mohe pahÊne attatthampi yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, paratthampi
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ubhayatthampi yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Moho kho
Èvuso andhakaraÓo acakkhukaraÓo aÒÒÈÓakaraÓo paÒÒÈnirodhiko
vighÈtapakkhiko anibbÈnasaÑvattaniko. IdaÑ kho mayaÑ Èvuso rÈge
ÈdÊnavaÑ disvÈ rÈgassa
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pahÈnaÑ paÒÒÈpema. IdaÑ dose ÈdÊnavaÑ disvÈ dosassa pahÈnaÑ
paÒÒÈpema. IdaÑ mohe ÈdÊnavaÑ disvÈ mohassa pahÈnaÑ paÒÒÈpemÈti.
Atthi panÈvuso maggo, atthi paÔipadÈ etassa rÈgassa dosassa mohassa
pahÈnÈyÈti. AtthÈvuso maggo, atthi paÔipadÈ etassa rÈgassa dosassa mohassa
pahÈnÈyÈti. Katamo panÈvuso maggo, katamÈ paÔipadÈ etassa rÈgassa
dosassa mohassa pahÈnÈyÈti. Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo.
SeyyathidaÑ? SammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. AyaÑ kho Èvuso maggo,
ayaÑ paÔipadÈ etassa rÈgassa dosassa mohassa pahÈnÈyÈti. Bhaddako kho
Èvuso maggo, bhaddikÈ paÔipadÈ etassa rÈgassa dosassa mohassa pahÈnÈya,
alaÑ ca panÈvuso Œnanda appamÈdÈyÈti. . PaÔhamaÑ.
2. ŒjÊvakasutta
73. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Œnando KosambiyaÑ viharati GhositÈrÈme.
Atha kho aÒÒataro ÈjÊvakasÈvako gahapati yenÈyasmÈ Œnando
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ abhivÈdetvÈ
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho so ÈjÊvakasÈvako gahapati
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca–
“KesaÑ no bhante Œnanda dhammo svÈkkhÈto, ke loke suppaÔipannÈ,
ke loke sukatÈ”ti1. Tena hi gahapati taÒÒevettha paÔipucchissÈmi, yathÈ te
khameyya, tathÈ naÑ byÈkareyyÈsi. TaÑ kiÑ maÒÒasi gahapati, ye rÈgassa
pahÈnÈya dhammaÑ desenti, dosassa pahÈnÈya dhammaÑ desenti, mohassa
pahÈnÈya dhammaÑ desenti, tesaÑ dhammo svÈkkhÈto no vÈ, kathaÑ vÈ te
ettha hotÊti. Ye bhante rÈgassa pahÈnÈya dhammaÑ desenti, dosassa
pahÈnÈya dhammaÑ desenti, mohassa pahÈnÈya dhammaÑ desenti, tesaÑ
dhammo svÈkkhÈto, evaÑ me ettha hotÊti.
TaÑ kiÑ maÒÒasi gahapati, ye rÈgassa pahÈnÈya paÔipannÈ, dosassa
pahÈnÈya paÔipannÈ, mohassa pahÈnÈya paÔipannÈ, te loke
______________________________________________________________
1. SugatÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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suppaÔipannÈ no vÈ, kathÑ vÈ te ettha hotÊti. Ye bhante rÈgassa pahÈnÈya
paÔipannÈya, dosassa pahÈnÈya paÔipannÈ, mohassa pahÈnÈya paÔipannÈ, te
loke suppaÔipannÈ, evaÑ me ettha hotÊti.
TaÑ kiÑ maÒÒasi gahapati, yesaÑ rÈgo pahÊno ucchinnam|lo
tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo, yesaÑ doso
pahÊno ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ
anuppÈdadhammo, yesaÑ moho pahÊno ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato
anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo, te loke sukatÈ no vÈ, kathaÑ vÈ
te ettha hotÊti. YesaÑ bhante rÈgo pahÊno ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato
anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo, yesaÑ doso pahÊno -pa- yesaÑ
moho pahÊno ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ
anuppÈdadhammo, te loke sukatÈ, evaÑ me ettha hotÊti.
Iti kho gahapati tayÈvetaÑ1 byÈkataÑ “ye bhante rÈgassa pahÈnÈya
dhammaÑ desenti, dosassa pahÈnÈya dhammaÑ desenti, mohassa pahÈnÈya
dhammaÑ desenti, tesaÑ dhammo svÈkkhÈto”ti. TayÈvetaÑ byÈkataÑ “ye
bhante rÈgassa pahÈnÈya paÔipannÈ dosassa pahÈnÈya paÔipannÈ, mohassa
pahÈnÈya paÔipannÈ, te loke suppaÔipannÈ”ti. TayÈvetaÑ byÈkataÑ “yesaÑ
bhante rÈgo pahÊno ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ
anuppÈdadhammo, yesaÑ doso pahÊno -pa- YesaÑ moho pahÊno
ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo, te
loke sukatÈ”ti.
AcchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, na ceva nÈma
sadhammukkaÑsanÈ bhavissati, na ca paradhammÈpasÈdanÈ2, Èyataneva3
dhammadesanÈ, attho ca vutto, atthÈ ca anupanÊto. Tumhe bhante Œnanda
rÈgassa pahÈnÈya dhammaÑ desetha, dosassa -pa- mohassa pahÈnÈya
dhammaÑ desetha, tumhÈkaÑ bhante Œnanda dhammo svÈkkhÈto. Tumhe
bhante Œnanda rÈgassa
______________________________________________________________
1. TayÈ cetaÑ (SÊ, I, Ka)
2. Na paradhammÈpasÈdanÈ (SÊ, I), na paradhammavambhanÈ (Ma 2. 193 piÔÔhe)
3. Œyatane ca (Ma 2. 193 piÔÔhe)
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pahÈnÈya paÔipannÈ, dosassa -pa- mohassa pahÈnÈya paÔipannÈ, tumhe
bhante loke suppaÔipannÈ. TumhÈkaÑ bhante Œnanda rÈgo pahÊno
ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo,
tumhÈkaÑ doso pahÊno -pa- tumhÈkaÑ moho pahÊno ucchinnam|lo
tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo, tumhe loke sukatÈ.
AbhikkantaÑ bhante, abhikkantaÑ bhante, seyyathÈpi bhante
nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa vÈ
maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya “cakkhumanto
r|pÈni dakkhantÊ”ti. EvamevaÑ ayyena Œnandena anekapariyÈyena
dhammo pakÈsito, esÈhaÑ bhante Œnanda taÑ BhagavantaÑ saraÓaÑ
gacchÈmi dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ ayyo Œnando
dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. . DutiyaÑ.
3. MahÈnÈmasakkasutta
74. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati
KapilavatthusmiÑ NigrodhÈrÈme. Tena kho pana samayena BhagavÈ gilÈnÈ
vuÔÔhito1 hoti aciravuÔÔhito gelaÒÒÈ. Atha kho MahÈnÈmo Sakko yena
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho MahÈnÈmo Sakko BhagavantaÑ
etadavoca “dÊgharattÈhaÑ bhante BhagavatÈ evaÑ dhammaÑ desitaÑ
ÈjÈnÈmi ‘samÈhitassa ÒÈÓaÑ, no asamÈhitassÈ’ti. SamÈdhi nu kho bhante
pubbe, pacchÈ ÒÈÓaÑ, udÈhu ÒÈÓaÑ pubbe, pacchÈ samÈdhÊ”ti. Atha kho
Èyasmato Œnandassa etadahosi “BhagavÈ kho gilÈnavuÔÔhito aciravuÔÔhito
gelaÒÒÈ, ayaÒca MahÈnÈmo Sakko BhagavantaÑ atigambhÊraÑ paÒhaÑ
pucchati, yaÑn|nÈhaÑ MahÈnÈmaÑ SakkaÑ ekamantaÑ apanetvÈ
dhammaÑ deseyyan”ti.
Atha kho ÈyasmÈ Œnando MahÈnÈmaÑ SakkaÑ bÈhÈyaÑ gahetvÈ
ekamantaÑ apanetvÈ MahÈnÈmaÑ SakkaÑ etadavoca “sekhampi kho
MahÈnÈma sÊlaÑ vuttaÑ BhagavatÈ, asekhampi sÊlaÑ vuttaÑ BhagavatÈ.
Sekhopi samÈdhi vutto BhagavatÈ, asekhopi samÈdhi vutto BhagavatÈ.
SekhÈpi paÒÒÈ vuttÈ BhagavatÈ, asekhÈpi paÒÒÈ vuttÈ BhagavatÈ. KatamaÒca
______________________________________________________________
1. GilÈnavuÔÔhito (SaddanÊti)
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MahÈnÈma sekhaÑ sÊlaÑ? Idha MahÈnÈma bhikkhu sÊlavÈ hoti,
pÈtimokkhasaÑvarasaÑvutto viharati -pa- samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu.
IdaÑ vuccati MahÈnÈma sekhaÑ sÊlaÑ.
Katamo ca MahÈnÈma sekho samÈdhi? Idha MahÈnÈma bhikkhu
vivicceva kÈmehi -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. AyaÑ
vuccati MahÈnÈma sekho samÈdhi.
KatamÈ ca MahÈnÈma sekhÈ paÒÒÈ? Idha MahÈnÈma bhikkhu “idaÑ
dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ vuccati MahÈnÈma sekhÈ paÒÒÈ.
Sa kho so MahÈnÈma ariyasÈvako evaÑ sÊlasampanno evaÑ
samÈdhisampanno evaÑ paÒÒÈsampanno ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
upasampajja viharati. EvaÑ kho MahÈnÈma sekhampi sÊlaÑ vuttaÑ
BhagavatÈ, asekhampi sÊlaÑ vuttaÑ BhagavatÈ. Sekhopi samÈdhi vutto
BhagavatÈ, asekhopi samÈdhi vutto BhagavatÈ. SekhÈpi paÒÒÈ vuttÈ
BhagavatÈ, asekhÈpi paÒÒÈ vuttÈ BhagavatÈti. . TatiyaÑ.
4. NigaÓÔhasutta
75. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Œnando VesÈliyaÑ viharati MahÈvane
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho Abhayo ca Licchavi, PaÓÉitakumÈrako ca
Licchavi yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ
nisinno kho Abhayo Licchavi ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “NigaÓÔho
bhante NÈÔaputto1 sabbaÒÒ| sabbadassÈvÊ aparisesaÑ ÒÈÓadassanaÑ
paÔijÈnÈti ‘carato ca me tiÔÔhato ca suttassa ca jÈgarassa ca satataÑ samitaÑ
ÒÈÓadassanaÑ paccupaÔÔhitan’ti. So purÈÓÈnaÑ kammÈnaÑ tapasÈ
byantÊbhÈvaÑ paÒÒÈpeti navÈnaÑ kammÈnaÑ akaraÓÈ setughÈtaÑ. Iti
kammakkhayÈ dukkhakkhayo, dukkhakkhayÈ vedanÈkkhayo, vedanÈkkhayÈ
sabbaÑ dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ bhavissati, evametissÈ sandiÔÔhikÈya
______________________________________________________________
1. NÈthaputto (SÊ, I)
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nijjarÈya visuddhiyÈ samatikkamo hoti. Idha bhante BhagavÈ kimÈhÈ”ti.
Tisso kho imÈ Abhaya nijjarÈ visuddhiyo tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ
ArahatÈ SammÈsambuddhena sammadakkhÈtÈ sattÈnaÑ visuddhiyÈ
sokaparidevÈnaÑ samatikkamÈya dukkhadomanassÈnaÑ attha~gamÈya
ÒÈyassa adhigamÈya nibbÈnassa sacchikiriyÈya. KatamÈ tisso? Idha Abhaya
bhikkhu sÊlavÈ hoti -pa- samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. So navaÒca
kammaÑ na karoti, purÈÓaÒca kammaÑ phussa phussa byantÊkaroti.
SandiÔÔhikÈ nijjarÈ akÈlikÈ ehipassikÈ opaneyyikÈ paccattaÑ veditabbÈ
viÒÒ|hÊti.
Sa kho so Abhaya bhikkhu evaÑ sÊlasampanno vivicceva kÈmehi -pacatutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. So navaÒca kammaÑ na karoti,
purÈÓaÒca kammaÑ phussa phussa byantÊkaroti, sandiÔÔhikÈ nijjarÈ akÈlikÈ
ehipassikÈ opaneyyikÈ paccattaÑ veditabbÈ viÒÒ|hÊti.
Sa kho so Abhaya bhikkhu evaÑ samÈdhisampanno1 ÈsavÈnaÑ khayÈ
anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ
sacchikatvÈ upasampajja viharati. So navaÒca kammaÑ na karoti, purÈÓaÒca
kammaÑ phussa phussa byantÊkaroti, sandiÔÔhikÈ nijjarÈ akÈlikÈ ehipassikÈ
opaneyyikÈ paccattaÑ veditabbÈ viÒÒ|hÊti. ImÈ kho Abhaya tisso nijjarÈ
visuddhiyo, tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena
sammadakkhÈtÈ sattÈnaÑ visuddhiyÈ sokaparidevÈnaÑ samatikkamÈya
dukkhadomanassÈnaÑ attha~gamÈya ÒÈyassa adhigamÈya nibbÈnassa
sacchikiriyÈyÈti.
EvaÑ vutte PaÓÉitakumÈrako Licchavi AbhayaÑ LicchaviÑ etadavoca
“kiÑ pana tvaÑ samma Abhaya Èyasmato Œnandassa subhÈsitaÑ
subhÈsitato nÈbbhanumodasÊ”ti. KyÈhaÑ samma PaÓÉitakumÈraka Èyasmato
Œnandassa subhÈsitaÑ subhÈsitato nÈbbhanumodissÈmi, muddhÈpi tassa
vipateyya, yo Èyasmato Œnandassa subhÈsitaÑ subhÈsitato
nÈbbhanumodeyyÈti. . CatutthaÑ.
______________________________________________________________
1. EvaÑ sÊlasampanno evaÑ samÈdhisampanno (SÊ, SyÈ, KaÑ)
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5. Nivesakasutta
76. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ BhagavÈ etadavoca–
Ye Œnanda anukampeyyÈtha, ye ca sotabbaÑ maÒÒeyyuÑ mittÈ vÈ
amaccÈ vÈ ÒÈtÊ vÈ sÈlohitÈ vÈ, te vo Œnanda tÊsu ÔhÈnesu samÈdapetabbÈ1
nivesetabbÈ patiÔÔhÈpetabbÈ. Katamesu tÊsu? Buddhe aveccappasÈde
samÈdapetabbÈ nivesetabbÈ patiÔÔhÈpetabbÈ “itipi so BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Dhamme
aveccappasÈde samÈdapetabbÈ nivesetabbÈ patiÔÔhÈpetabbÈ “svÈkkhÈto
BhagavatÈ dhammo sandiÔÔhiko akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ
veditabbo viÒÒ|hÊ”ti. SaÑghe aveccappasÈde samÈdapetabbÈ nivesetabbÈ
patiÔÔhÈpetabbÈ “suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho, ujuppaÔipanno
Bhagavato sÈvakasaÑgho, ÒÈyappaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho,
sÈmÊcippaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho, yadidaÑ cattÈri purisayugÈni
aÔÔha purisapuggalÈ, esa Bhagavato svakasaÑgho Èhuneyyo pÈhuneyyo
dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈ”ti.
SiyÈ Œnanda catunnaÑ mahÈbh|tÈnaÑ aÒÒathattaÑ pathavÊdhÈtuyÈ
ÈpodhÈtuyÈ tejodhÈtuyÈ vÈyodhÈtuyÈ, na tveva Buddhe aveccappasÈdena
samannÈgatassa ariyasÈvakassa siyÈ aÒÒathattaÑ. TatridaÑ aÒÒathattaÑ, so
vatÈnanda Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato ariyasÈvako nirayaÑ vÈ
tiracchÈnayoniÑ vÈ pettivisayaÑ vÈ upapajjissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
SiyÈ Œnanda catunnaÑ mahÈbh|tÈnaÑ aÒÒathattaÑ pathavÊdhÈtuyÈ
ÈpodhÈtuyÈ tejodhÈtuyÈ vÈyodhÈtuyÈ, na tveva dhamme -pa- na tveva sÑghe
aveccappasÈdena samannÈgatassa ariyasÈvakassa siyÈ aÒÒathattaÑ. TatridaÑ
aÒÒathattaÑ, so vatÈnanda sÑghe aveccappasÈdena
______________________________________________________________
1. SamÈdÈpetabbÈ (?)
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samannÈgato ariyasÈvako nirayaÑ vÈ tiracchÈnayoniÑ vÈ pettivisayaÑ vÈ
upapajjissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
Ye Œnanda anukampeyyÈtha, ye ca sotabbaÑ maÒÒeyyuÑ mittÈ vÈ
amaccÈ vÈ ÒÈtÊ vÈ sÈlohitÈ vÈ, te vo Œnanda imesu tÊsu ÔhÈnesu
samÈdapetabbÈ nivesetabbÈ patiÔÔhÈpetabbÈti. . PaÒcamaÑ.
6. PaÔhamabhavasutta
77. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “bhavo bhavoti bhante
vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante bhavo hotÊ”ti.
KÈmadhÈtuvepakkaÒca Œnanda kammaÑ nÈbhavissa, api nu kho
kÈmabhavo paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante. Iti kho Œnanda kammaÑ
khettaÑ, viÒÒÈÓaÑ bÊjaÑ, taÓhÈ sneho1. AvijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ
taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ hÊnÈya dhÈtuyÈ viÒÒÈÓaÑ patiÔÔhitaÑ, evaÑ ÈyatiÑ2
punabbhavÈbhinibbatti hoti. ( )3
R|padhÈtuvepakkaÒca Œnanda kammaÑ nÈbhavissa, api nu kho
r|pabhavo paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante. Iti kho Œnanda kammaÑ
khettaÑ, viÒÒÈÓaÑ bÊjaÑ, taÓhÈ sneho. AvijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ
taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ majjhimÈya dhÈtuyÈ viÒÒÈÓaÑ patiÔÔhitaÑ, evaÑ
ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbatti hoti. ( )3
Ar|padhÈtuvepakkaÒca Œnanda kammaÑ nÈbhavissa, api nu kho
ar|pabhavo paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante. Iti kho Œnanda kammaÑ
khettaÑ, viÒÒÈÓaÑ bÊjaÑ, taÓhÈ sneho. AvijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ
taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ paÓÊtÈya dhÈtuyÈ viÒÒÈÓaÑ patiÔÔhitaÑ, evaÑ ÈyatiÑ
punabbhavÈbhinibbatti hoti. EvaÑ kho Œnanda bhavo hotÊti. . ChaÔÔhaÑ.
______________________________________________________________
1. Sineho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
2. Œyati (SÊ)
3. (EvaÑ kho Œnanda bhavo hotÊti) (Ka) Dutiyasutte pana idaÑ pÈÔhanÈnattaÑ natti.
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7. Dutiyabhavasutta
78. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami -pa- ÈyasmÈ
Œnando BhagavantaÑ etadavoca “bhavo bhavoti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu
kho bhante bhavo hotÊ”ti.
KÈmadhÈtuvepakkaÒca Œnanda kammaÑ nÈbhavissa, api nu kho
kÈmabhavo paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante. Iti kho Œnanda kammaÑ
khettaÑ, viÒÒÈÓaÑ bÊjaÑ, taÓhÈ sneho. AvijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ
taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ hÊnÈya dhÈtuyÈ cetanÈ patiÔÔhitÈ patthanÈ patiÔÔhitÈ,
evaÑ ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbatti hoti.
R|padhÈtuvepakkaÒca Œnanda kammaÑ nÈbhavissa, api nu kho
r|pabhavo paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante. Iti kho Œnanda kammaÑ
khettaÑ, viÒÒÈÓaÑ bÊjaÑ, taÓhÈ sneho. AvijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ
taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ majjhimÈya dhÈtuyÈ cetanÈ patiÔÔhitÈ patthanÈ patiÔÔhitÈ,
evaÑ ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbatti hoti.
Ar|padhÈtuvepakkaÒca Œnanda kammaÑ nÈbhavissa, api nu kho
ar|pabhavo paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante. Iti kho Œnanda kammaÑ
khettaÑ, viÒÒÈÓaÑ bÊjaÑ, taÓhÈ sneho. AvijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ
taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ paÓÊtÈya dhÈtuyÈ cetanÈ patiÔÔhitÈ patthanÈ patiÔÔhitÈ,
evaÑ ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbatti hoti. EvaÑ kho Œnanda bhavo hotÊti. .
SattamaÑ.
8. SÊlabbatasutta
79. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ BhagavÈ etadavoca “sabbaÑ nu kho
Œnanda sÊlabbataÑ jÊvitaÑ brahmacariyaÑ upaÔÔhÈnasÈraÑ saphalan”ti. Na
khvettha bhante ekaÑsenÈti. TenahÈnanda vibhajass|ti.
YaÒhissa1 bhante sÊlabbataÑ jÊvitaÑ brahmacariyaÑ upaÔÔhÈnasÈraÑ
sevato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti.
Evar|paÑ sÊlabbataÑ
______________________________________________________________
1. YathÈr|paÑ hissa (?) Ma 3. 94 piÔÔhe sevitabbÈsevitabbasuttÈnur|paÑ.
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jÊvitaÑ brahmacariyaÑ upaÔÔhÈnasÈraÑ aphalaÑ. YaÒca khvÈssa1 bhante
sÊlabbataÑ jÊvitaÑ brahmacariyaÑ upaÔÔhÈnasÈraÑ sevato akusalÈ dhammÈ
parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. Evar|paÑ sÊlabbataÑ jÊvitaÑ
brahmacariyaÑ upaÔÔhÈnasÈraÑ saphalanti. Idamavoca ÈyasmÈ Œnando,
samanuÒÒo SatthÈ ahosi.
Atha kho ÈyasmÈ Œnando “samanuÒÒo me SatthÈ”ti uÔÔhÈyÈsanÈ
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. Atha kho BhagavÈ
acirapakkante Èyasmante Œnande bhikkh| Èmantesi “sekho bhikkhave
Œnando, na ca panassa sulabhar|po samasamo paÒÒÈyÈ”ti. . AÔÔhamaÑ.
9. GandhajÈtasutta
80. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca–
TÊÓimÈni bhante gandhajÈtÈni, yesaÑ anuvÈtaÑyeva gandho gacchati no
paÔivÈtaÑ. KatamÈni tÊÓi? M|lagandho sÈragandho pupphagandho, imÈni
kho bhante tÊÓi gandhajÈtÈni, yesaÑ anuvÈtaÑyeva gandho gacchati no
paÔivÈtaÑ. Atthi nu kho bhante kiÒci gandhajÈtaÑ, yassa anuvÈtampi gandho
gacchati, paÔivÈtampi gandho gacchati, anuvÈtapaÔivÈtampi gandho
gacchatÊti.
AtthÈnanda kiÒci gandhajÈtaÑ2, yassa anuvÈtampi gandho gacchati,
paÔivÈtampi gandho gacchati, anuvÈtapaÔivÈtampi gandho gacchatÊti.
KatamaÒca pana bhante gandhajÈtaÑ, yassa anuvÈtampi gandho gacchati,
paÔivÈtampi gandho gacchati anuvÈtapaÔivÈtampi gandho gacchatÊti.
IdhÈnanda yasmiÑ gÈme vÈ nigame vÈ itthÊ vÈ puriso vÈ BuddhaÑ
saraÓaÑ gato hoti, dhammaÑ saraÓaÑ gato hoti, saÑghaÑ saraÓaÑ gato
hoti, pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti,
kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato hoti,
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato
______________________________________________________________
1. YaÒhissa (Ka), yathÈr|paÒca khvÈssa (?)
2. AtthÈnanda gandhajÈtaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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hoti, sÊlavÈ hoti kalyÈÓadhammo, vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ
ajjhÈvasati, muttacÈgo payatapÈÓi vosaggarato yÈcayogo
dÈnasaÑvibhÈgarato.
Tassa disÈsu samaÓabrÈhmaÓÈ vaÓÓaÑ bhÈsanti “amukasmiÑ1 nÈma
gÈme vÈ nigame vÈ itthÊ vÈ puriso vÈ BuddhaÑ saraÓaÑ gato hoti,
dhammaÑ saraÓaÑ gato hoti, saÑghaÑ saraÓaÑ gato hoti, pÈÓÈtipÈtÈ
paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato
hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato
hoti, sÊlavÈ hoti kalyÈÓadhammo, vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ
ajjhÈvasati, muttacÈgo payatapÈÓi vosaggarato yÈcayogo
dÈnasaÑvibhÈgarato”ti.
DevatÈpissa2 vaÓÓaÑ bhÈsanti “amukasmiÑ nÈma gÈme vÈ nigame vÈ
itthÊ vÈ puriso vÈ BuddhaÑ saraÓaÑ gato hoti, dhammaÑ saraÓaÑ gato hoti,
saÑghaÑ saraÓaÑ gato hoti, pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti -pasurÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti, sÊlavÈ hoti kalyÈÓadhammo,
vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati, muttacÈgo payatapÈÓi
vosaggarato yÈcayogo dÈnasaÑvibhÈgarato”ti. IdaÑ kho taÑ Œnanda
gandhajÈtaÑ, yassa anuvÈtampi gandho gacchati, paÔivÈtampi gandho
gacchati, anuvÈtapaÔivÈtampi gandho gacchatÊti.
Na pupphagandho paÔivÈtameti,
Na candanaÑ tagaramallikÈ3 vÈ.
SataÒca gandho paÔivÈtameti,
SabbÈ disÈ sappuriso pavÈyatÊti. . NavamaÑ.
10. C|ÄanikÈsutta
81. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “sammukhÈ metaÑ
bhante
______________________________________________________________
1. AsukasmiÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
2. DevatÈpissa amanussÈ (SÊ, I), devatÈpissa amanussÈpi (Ka), devatÈpissa -pamanussÈpissa (?)
3. TaggaramallikÈ (I)
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Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ ‘Bhagavato Œnanda Sikhissa
Abhibh| nÈma sÈvako brahmaloke Ôhito sahassilokadhÈtuÑ1 sarena
viÒÒÈpesÊ’ti, BhagavÈ pana bhante ArahaÑ SammÈsambuddho kÊvatakaÑ
pahoti sarena viÒÒÈpetun”ti. SÈvako so Œnanda, appameyyÈ TathÈgatÈti.
Dutiyampi kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “sammukhÈ
metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ ‘Bhagavato
Œnanda Sikhissa Abhibh| nÈma sÈvako brahmaloke Ôhito sahassilokadhÈtuÑ
sarena viÒÒÈpesÊ’ti, BhagavÈ pana bhante ArahaÑ SammÈsambuddho
kÊvatakaÑ pahoti sarena viÒÒÈpetun”ti. SÈvako so Œnanda, appameyyÈ
TathÈgatÈti.
Tatiyampi kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “sammukhÈ
metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ ‘Bhagavato
Œnanda Sikhissa Abhibh| nÈma sÈvako brahmaloke Ôhito sahassilokadhÈtuÑ
sarena viÒÒÈpesÊ’ti, BhagavÈ pana bhante ArahaÑ SammÈsambuddho
kÊvatakaÑ pahoti sarena viÒÒÈpetun”ti. SutÈ te Œnanda sahassÊ c|ÄanikÈ
lokadhÈt|ti. Etassa BhagavÈ kÈlo etassa Sugata kÈlo, yaÑ BhagavÈ
bhÈseyya, Bhagavato sutvÈ bhikkh| dhÈressantÊti. TenahÈnanda suÓÈhi
sÈdhukaÑ manasi karohi, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ
Œnando Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca–
YÈvatÈ Œnanda candimas|riyÈ2 pariharanti disÈ bhanti virocanÈ, tÈva
sahassadhÈ loko, tasmiÑ sahassadhÈ loke sahassaÑ3 candÈnaÑ, sahassaÑ
s|riyÈnaÑ, sahassaÑ SinerupabbatarÈjÈnaÑ, sahassaÑ JambudÊpÈnaÑ,
sahassaÑ AparagoyÈnÈnaÑ, sahassaÑ Uttarakur|naÑ, sahassaÑ
PubbavidehÈnaÑ, cattÈri mahÈsamuddasahassÈni, cattÈri mahÈrÈjasahassÈni,
sahassaÑ CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ, sahassaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ, sahassaÑ
YÈmÈnaÑ, sahassaÑ TusitÈnaÑ, sahassaÑ NimmÈnaratÊnaÑ, sahassaÑ
ParanimmitavasavattÊnaÑ, sahassaÑ brahmalokÈnaÑ. AyaÑ vuccatÈnanda
sahassÊ c|ÄanikÈ lokadhÈtu.
______________________________________________________________
1. SahassÊlokadhÈtuÑ (I) SaÑ 1. 157 piÔÔhe vitthÈro.
2. CandimasuriyÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
3. TasmiÑ sahassaÑ (SyÈ, KaÑ, I)

(8) 3. Œnandavagga

229

YÈvatÈnanda sahassÊ c|ÄanikÈ lokadhÈtu, tÈva sahassadhÈ loko. AyaÑ
vuccatÈnanda dvisahassÊ majjhimikÈ lokadhÈtu.
YÈvatÈnanda dvisahassÊ majjhimikÈ lokadhÈtu, tÈva sahassadhÈ loko.
AyaÑ vuccatÈnanda tisahassÊ mahÈsahassÊ lokadhÈtu.
Œka~khamÈno Œnanda TathÈgato tisahassimahÈsahassilokadhÈtuÑ1
sarena viÒÒÈpeyya, yÈvatÈ pana Èka~kheyyÈti.
YathÈ kathaÑ pana bhante BhagavÈ tisahassimahÈsahassilokadhÈtuÑ
sarena viÒÒÈpeyya, yÈvatÈ pana Èka~kheyyÈti. IdhÈnanda TathÈgato
tisahassimahÈsahassilokadhÈtuÑ obhÈsena phareyya, yadÈ te sattÈ taÑ
ÈlokaÑ saÒjÈneyyuÑ. Atha TathÈgato ghosaÑ kareyya saddamanussÈveyya.
EvaÑ kho Œnanda TathÈgato tisahassimahÈsahassilokadhÈtuÑ sarena
viÒÒÈpeyya, yÈvatÈ pana Èka~kheyyÈti.
EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando (ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ)2 etadavoca “lÈbhÈ
vata me, suladdhaÑ vata me, yassa me SatthÈ evaÑmahiddhiko
evaÑmahÈnubhÈvo”ti. EvaÑ vutte ÈyasmÈ UdÈyÊ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ
etadavoca “kiÑ tuyhettha Èvuso Œnanda yadi te SatthÈ evaÑmahiddhiko
evaÑmahÈnubhÈvo”ti. EvaÑ vutte bhÈgavÈ ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ etadavoca
“mÈ hevaÑ UdÈyi, mÈ hevaÑ UdÈyi, sace UdÈyi Œnando avÊtarÈgo kÈlaÑ
kareyya, tena cittappasÈdena sattakkhattuÑ devesu devarajjaÑ kÈreyya,
sattakkhattuÑ imasmiÑ yeva JambudÊpe mahÈrajjaÑ kÈreyya, api ca UdÈyi
Œnando diÔÔheva dhamme parinibbÈyissatÊ”ti. . DasamaÑ.
Œnandavaggo tatiyo.
TassuddÈnaÑ
Channo ŒjÊvako Sakko, NigaÓÔho ca Nivesako.
Duve BhavÈ SÊlabbataÑ, GandhajÈtaÒca C|ÄanÊti.
______________________________________________________________
1. TisahassiÑ mahÈsahassiÑ lokadhÈtuÑ (SyÈ, KaÑ),
tisahassÊmahÈsahassÊlokadhÈtuÑ (I)
2. (BhagavantaÑ) (SÊ), ( ) natthi SyÈ-KaÑ-potthakesu. AÔÔhakathÈya sameti.
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(9) 4. SamaÓavagga
1. SamaÓasutta
82. TÊÓimÈni bhikkhave samaÓassa samaÓiyÈni samaÓakaraÓÊyÈni.

KatamÈni tÊÓi? AdhisÊlasikkhÈsamÈdÈnaÑ adhicittasikkhÈsamÈdÈnaÑ
adhipaÒÒÈsikkhÈsamÈdÈnaÑ. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi samaÓassa
samaÓiyÈni samaÓakaraÓÊyÈni.
TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “tibbo no chando bhavissati
adhisÊlasikkhÈsamÈdÈne, tibbo no chando bhavissati
adhicittasikkhÈsamÈdÈne, tibbo no chando bhavissati
adhipaÒÒÈsikkhÈsamÈdÈne”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti. .
PaÔhamaÑ.
2. Gadrabhasutta
83. SeyyathÈpi bhikkhave gadrabho gogaÓaÑ piÔÔhito piÔÔhito anubandho
hoti “ahampi dammo ahampi dammo”ti1. Tassa na tÈdiso vaÓÓo hoti
seyyathÈpi gunnaÑ. Na tÈdiso saro hoti seyyathÈpi gunnaÑ. Na tÈdisaÑ
padaÑ hoti seyyathÈpi gunnaÑ. So gogaÓaÑyeva piÔÔhito piÔÔhito anubandho
hoti “ahampi dammo ahampi dammo”ti.
EvamevaÑ kho bhikkhave idhekacco bhikkhu bhikkhusaÑghaÑ piÔÔhito
piÔÔhito anubandho hoti “ahampi bhikkhu ahampi bhikkh|”ti. Tassa na
tÈdiso chando hoti adhisÊlasikkhÈsamÈdÈne seyyathÈpi aÒÒesaÑ
bhikkh|naÑ. Na tÈdiso chando hoti adhicittasikkhÈsamÈdÈne seyyathÈpi
aÒÒesaÑ bhikkh|naÑ. Na tÈdiso chando hoti adhipaÒÒÈsikkhÈsamÈdÈne
seyyathÈpi aÒÒesaÑ bhikkh|naÑ. So bhikkhusaÑghaÑyeva piÔÔhito piÔÔhito
anubandho hoti “ahampi bhikkhu ahampi bhikkh|”ti.
______________________________________________________________
1. Ahampi go amhÈ ahampi go amhÈti (SÊ), ahampi amhÈ ahampi amhÈti (SyÈ, KaÑ, I),
ahampi go ahampi goti (?)
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TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “tibbo no chando bhavissati
adhisÊlasikkhÈsamÈdÈne, tibbo no chando bhavissati
adhicittasikkhÈsamÈdÈne, tibbo no chando bhavissati
adhipaÒÒÈsikkhÈsamÈdÈne”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti. .
DutiyaÑ.
3. Khettasutta
84. TÊÓimÈni bhikkhave kassakassa gahapatissa pubbe karaÓÊyÈni.
KatamÈni tÊÓi? Idha bhikkhave kassako gahapati paÔikacceva1 khettaÑ
sukaÔÔhaÑ karoti sumatikataÑ2, paÔikacceva khettaÑ sukaÔÔhaÑ karitvÈ
sumatikataÑ kÈlena bÊjÈni patiÔÔhÈpeti, kÈlena bÊjÈni patiÔÔhÈpetvÈ samayena
udakaÑ abhinetipi apanetipi. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi kassakassa
gahapatissa pubbe karaÓÊyÈni.
EvamevaÑ kho bhikkhave tÊÓimÈni bhikkhussa pubbe karaÓÊyÈni.
KatamÈni tÊÓi? AdhisÊlasikkhÈsamÈdÈnaÑ adhicittasikkhÈsamÈdÈnaÑ
adhipaÒÒÈsikkhÈsamÈdÈnaÑ. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi bhikkhussa pubbe
karaÓÊyÈni.
TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “tibbo no chando bhavissati
adhisÊlasikkhÈsamÈdÈne, tibbo no chando bhavissati
adhicittasikkhÈsamÈdÈne, tibbo no chando bhavissati
adhipaÒÒÈsikkhÈsamÈdÈne”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti. .
TatiyaÑ.
4. Vajjiputtasutta
85. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho aÒÒataro Vajjiputtako bhikkhu yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi,
ekamantaÑ nisinno kho so Vajjiputtako bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca–
“sÈdhikamidaÑ bhante diyaÉÉhasikkhÈpadasataÑ3 anvaddhamÈsaÑ
uddesaÑ Ègacchati.
______________________________________________________________
1. PaÔigacceva (SÊ, I)
2. SumattikataÑ (Ka), ettha matisaddo kaÔÔhakhettassa samÊkaraÓasÈdhane dÈrubhaÓÉe
vattatÊti Sakkata-abhidhÈnesu ÈgataÑ. TaÑ “matiyÈ suÔÔhu samÊkatan”ti AÔÔhakathÈya
sameti.
3. DiyaÉÉhaÑ sikkhÈpadasataÑ (SÊ)
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NÈhaÑ bhante ettha sakkomi sikkhitun”ti. Sakkhissasi pana tvaÑ bhikkhu
tÊsu sikkhÈsu sikkhituÑ adhisÊlasikkhÈya adhicittasikkhÈya
adhipaÒÒÈsikkhÈyÈti. SakkomahaÑ bhante tÊsu sikkhÈsu sikkhituÑ
adhisÊlasikkhÈya adhicittasikkhÈya adhipaÒÒÈsikkhÈyÈti. TasmÈtiha tvaÑ
bhikkhu tÊsu sikkhÈsu sikkhassu adhisÊlasikkhÈya adhicittasikkhÈya
adhipaÒÒÈsikkhÈya.
Yato kho tvaÑ bhikkhu adhisÊlampi sikkhissasi, adhicittampi
sikkhissasi, adhipaÒÒampi sikkhissasi. Tassa tuyhaÑ bhikkhu adhisÊlampi
sikkhato adhicittampi sikkhato adhipaÒÒampi sikkhato rÈgo pahÊyissati, doso
pahÊyissati, moho pahÊyissati. So tvaÑ rÈgassa pahÈnÈ dosassa pahÈnÈ
mohassa pahÈnÈ yaÑ akusalaÑ, na taÑ karissasi. YaÑ pÈpaÑ, na taÑ
sevissasÊti.
Atha kho so bhikkhu aparena samayena adhisÊlampi sikkhi, adhicittampi
sikkhi, adhipaÒÒampi sikkhi. Tassa adhisÊlampi sikkhato adhicittampi
sikkhato adhipaÒÒampi sikkhato rÈgo pahÊyi, doso pahÊyi, moho pahÊyi. So
rÈgassa pahÈnÈ dosassa pahÈnÈ mohassa pahÈnÈ yaÑ akusalaÑ, taÑ nÈkÈsi.
YaÑ pÈpaÑ, taÑ na sevÊti. . CatutthaÑ.
5. Sekkhasutta
86. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca–
“Sekho sekhoti bhante vuccati. KittÈvatÈ nu kho bhante sekho hotÊ”ti.
SikkhatÊti kho bhikkhu tasmÈ “sekho”ti vuccati. KiÒca sikkhati, adhisÊlampi
sikkhati, adhicittampi sikkhati, adhipaÒÒampi sikkhati, sikkhatÊti kho
bhikkhu tasmÈ “sekho”ti vuccatÊti.
Sekhassa sikkhamÈnassa, ujumaggÈnusÈrino.
KhayasmiÑ paÔhamaÑ ÒÈÓaÑ, tato aÒÒÈ anantarÈ.
Tato aÒÒÈvimuttassa1, ÒÈÓaÑ ve2 hoti tÈdino.
AkuppÈ me vimuttÊti, bhavasaÑyojanakkhayeti. . PaÒcamaÑ. ( )3
______________________________________________________________
1. AÒÒÈvimuttiyÈ (Ka)

2. ©ÈÓaÒca (Ka)

3. (AÔÔhamaÑ bhÈÓavÈraÑ niÔÔhitaÑ) (Ka)
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6. PaÔhamasikkhÈsutta
87. SÈdhikamidaÑ bhikkhave diyaÉÉhasikkhÈpadasataÑ
anvaddhamÈsaÑ uddesaÑ Ègacchati, yattha attakÈmÈ kulaputtÈ sikkhanti.
Tisso imÈ bhikkhave sikkhÈ, yatthetaÑ sabbaÑ samodhÈnaÑ gacchati.
KatamÈ tisso? AdhisÊlasikkhÈ adhicittasikkhÈ adhipaÒÒÈsikkhÈ. ImÈ kho
bhikkhave tisso sikkhÈ, yatthetaÑ sabbaÑ samodhÈnaÑ gacchati.
Idha bhikkhave bhikkhu sÊlesu parip|rakÈrÊ hoti, samÈdhismiÑ mattaso
kÈrÊ, paÒÒÈya mattaso kÈrÊ. So yÈni tÈni khuddÈnukhuddakÈni sikkhÈpadÈni,
tÈni Èpajjatipi vuÔÔhÈtipi. TaÑ kissa hetu? Na hi mettha bhikkhave abhabbatÈ
vuttÈ. YÈni ca kho tÈni sikkhÈpadÈni ÈdibrahmacariyakÈni
brahmacariyasÈruppÈni, tattha dhuvasÊlo1 ca hoti ÔhitasÊlo2 ca, samÈdÈya
sikkhati sikkhÈpadesu. So tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sotÈpanno hoti
avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo.
Idha pana bhikkhave bhikkhu sÊlesu parip|rakÈrÊ hoti, samÈdhismiÑ
mattaso kÈrÊ, paÒÒÈya mattaso kÈrÊ. So yÈni tÈni khuddÈnukhuddakÈni
sikkhÈpadÈni, tÈni Èpajjatipi vuÔÔhÈtipi. TaÑ kissa hetu? Na hi mettha
bhikkhave abhabbatÈ vuttÈ. YÈni ca kho tÈni sikkhÈpadÈni
ÈdibrahmacariyakÈni brahmacariyasÈruppÈni, tattha dhuvasÊlo ca hoti
ÔhitasÊlo ca, samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. So tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ
parikkhayÈ rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ sakadÈgÈmÊ hoti, sakideva imaÑ
lokaÑ ÈgantvÈ dukkhassantaÑ karoti.
Idha pana bhikkhave bhikkhu sÊlesu parip|rakÈrÊ hoti, samÈdhismiÑ
parip|rakÈrÊ, paÒÒÈya mattaso kÈrÊ. So yÈni tÈni khuddÈnukhuddakÈni
sikkhÈpadÈni, tÈni Èpajjatipi vuÔÔhÈtipi. TaÑ kissa hetu? Na hi mettha
bhikkhave abhabbatÈ vuttÈ. YÈni ca kho tÈni sikkhÈpadÈni
ÈdibrahmacariyakÈni brahmacariyasÈruppÈni, tattha dhuvasÊlo ca hoti
ÔhitasÊlo ca, samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. So paÒcannaÑ
______________________________________________________________
1. DhuvasÊlÊ (SÊ) Abhi 3. 142 piÔÔhepi (thokaÑ visadisaÑ)

2. ®hitasÊlÊ (SÊ)
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orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko hoti, tattha
parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ.
Idha pana bhikkhave bhikkhu sÊlesu parip|rakÈrÊ hoti, samÈdhismiÑ
parip|rakÈrÊ, paÒÒÈya parip|rakÈrÊ. So yÈni tÈni khuddÈnukhuddakÈni
sikkhÈpadÈni, tÈni Èpajjatipi vuÔÔhÈtipi. TaÑ kissa hetu? Na hi mettha
bhikkhave abhabbatÈ vuttÈ. YÈni ca kho tÈni sikkhÈpadÈni
ÈdibrahmacariyakÈni brahmacariyasÈruppÈni, tattha dhuvasÊlo ca hoti
ÔhitasÊlo ca, samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. So ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
upasampajja viharati.
Iti kho bhikkhave padesaÑ padesakÈrÊ ÈrÈdheti, parip|raÑ parip|rakÈrÊ,
avaÒjhÈnitvevÈhaÑ1 bhikkhave sikkhÈpadÈni vadÈmÊti. . ChaÔÔhaÑ.
7. DutiyasikkhÈsutta
88. SÈdhikamidaÑ bhikkhave diyaÉÉhasikkhÈpadasataÑ
anvaddhamÈsaÑ uddesaÑ Ègacchati, yattha attakÈmÈ kulaputtÈ sikkhanti.
Tisso imÈ bhikkhave sikkhÈ, yatthetaÑ sabbaÑ samodhÈnaÑ gacchati.
KatamÈ tisso? AdhisÊlasikkhÈ adhicittasikkhÈ adhipaÒÒÈsikkhÈ. ImÈ kho
bhikkhave tisso sikkhÈ, yatthetaÑ sabbaÑ samodhÈnaÑ gacchati.
Idha bhikkhave bhikkhu sÊlesu parip|rakÈrÊ hoti, samÈdhismiÑ mattaso
kÈrÊ, paÒÒÈya mattaso kÈrÊ. So yÈni tÈni khuddÈnukhuddakÈni sikkhÈpadÈni,
tÈni Èpajjatipi vuÔÔhÈtipi. TaÑ kissa hetu? Na hi mettha bhikkhave abhabbatÈ
vuttÈ. YÈni ca kho tÈni sikkhÈpadÈni ÈdibrahmacariyakÈni
brahmacariyasÈruppÈni, tattha dhuvasÊlo ca hoti ÔhitasÊlo ca, samÈdÈya
sikkhati sikkhÈpadesu. So tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ
sattakkhattuparamo hoti, sattakkhattuparamaÑ deve ca manusse ca
sandhÈvitvÈ saÑsaritvÈ dukkhassantaÑ karoti. So tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ
parikkhayÈ kolaÑkolo hoti, dve vÈ tÊÓi vÈ kulÈni sandhÈvitvÈ saÑsaritvÈ
dukkhassantaÑ karoti. So
______________________________________________________________
1. AvaÒjhÈnevÈhaÑ (Ka)
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tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ ekabÊjÊ hoti, ekaÑyeva mÈnusakaÑ
bhavaÑ nibbattetvÈ dukkhassantaÑ karoti. So tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ
parikkhayÈ rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ sakadÈgÈmÊ hoti, sakideva imaÑ
lokaÑ ÈgantvÈ dukkhassantaÑ karoti.
Idha pana bhikkhave bhikkhu sÊlesu parip|rakÈrÊ hoti, samÈdhismiÑ
parip|rakÈrÊ, paÒÒÈya mattaso kÈrÊ. So yÈni tÈni khuddÈnukhuddakÈni
sikkhÈpadÈni, tÈni Èpajjatipi vuÔÔhÈtipi. TaÑ kissa hetu? Na hi mettha
bhikkhave abhabbatÈ vuttÈ. YÈni ca kho tÈni sikkhÈpadÈni
ÈdibrahmacariyakÈni brahmacariyasÈruppÈni, tattha dhuvasÊlo ca hoti
ÔhitasÊlo ca, samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. So paÒcannaÑ
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ uddhaÑsoto akaniÔÔhagÈmÊ. So
paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ
sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti. So paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ
parikkhayÈ asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti. So paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ upahaccaparinibbÈyÊ hoti. So paÒcannaÑ
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ antarÈparinibbÈyÊ hoti.
Idha pana bhikkhave bhikkhu sÊlesu parip|rakÈrÊ hoti, samÈdhismiÑ
parip|rakÈrÊ, paÒÒÈya parip|rakÈrÊ. So yÈni tÈni khuddÈnukhuddakÈni
sikkhÈpadÈni, tÈni Èpajjatipi vuÔÔhÈtipi. TaÑ kissa hetu? Na hi mettha
bhikkhave abhabbatÈ vuttÈ. YÈni ca kho tÈni sikkhÈpadÈni
ÈdibrahmacariyakÈni brahmacariyasÈruppÈni, tattha dhuvasÊlo ca hoti
ÔhitasÊlo ca, samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. So ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
upasampajja viharati.
Idha kho bhikkhave padesaÑ padesakÈrÊ ÈrÈdheti, parip|raÑ
parip|rakÈrÊ, avaÒjhÈnitvevÈhaÑ bhikkhave sikkhÈpadÈni vadÈmÊti. .
SattamaÑ.
8. TatiyasikkhÈsutta
89. SÈdhikamidaÑ bhikkhave diyaÉÉhasikkhÈpadasataÑ
anvaddhamÈsaÑ uddesaÑ Ègacchati, yattha attakÈmÈ kulaputtÈ sikkhanti.
Tisso imÈ bhikkhave
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sikkhÈ, yatthetaÑ sabbaÑ samodhÈnaÑ gacchati. KatamÈ tisso?
AdhisÊlasikkhÈ adhicittasikkhÈ adhipaÒÒÈsikkhÈ. ImÈ kho bhikkhave tisso
sikkhÈ, yatthetaÑ sabbaÑ samodhÈnaÑ gacchati.
Idha bhikkhave bhikkhu sÊlesu parip|rakÈrÊ hoti, samÈdhismiÑ
parip|rakÈrÊ, paÒÒÈya parip|rakÈrÊ. So yÈni tÈni khuddÈnukhuddakÈni
sikkhÈpadÈni, tÈni Èpajjatipi vuÔÔhÈtipi. TaÑ kissa hetu? Na hi mettha
bhikkhave abhabbatÈ vuttÈ. YÈni ca kho tÈni sikkhÈpadÈni
ÈdibrahmacariyakÈni brahmacariyasÈruppÈni, tattha dhuvasÊlo ca hoti
ÔhitasÊlo ca, samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. So ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
upasampajja viharati. TaÑ vÈ pana anabhisambhavaÑ appaÔivijjhaÑ
paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ antarÈparinibbÈyÊ
hoti. TaÑ vÈ pana anabhisambhavaÑ appaÔivijjhaÑ paÒcannaÑ
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ upahaccaparinibbÈyÊ hoti. TaÑ
vÈ pana anabhisanbhavaÑ appaÔivijjhaÑ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti. TaÑ vÈ pana
anabhisambhavaÑ appaÔivijjhaÑ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti. TaÑ vÈ pana
anabhisambhavaÑ appaÔivijjhaÑ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ uddhaÑsoto hoti akaniÔÔhagÈmÊ. TaÑ vÈ pana
anabhisambhavaÑ appaÔivijjhaÑ tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ
rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ sakadÈgÈmÊ hoti, sakideva imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ
dukkhassantaÑ karoti. TaÑ vÈ pana anabhisambhavaÑ appaÔivijjhaÑ
tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ ekabÊjÊ hoti, ekaÑyeva mÈnusakaÑ
bhavaÑ nibbattetvÈ dukkhassantaÑ karoti. TaÑ vÈ pana anabhisambhavaÑ
appaÔivijjhaÑ tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ kolaÑkolo hoti, dve vÈ tÊÓi
vÈ kulÈni sandhÈvitvÈ saÑsaritvÈ dukkhassantaÑ karoti. TaÑ vÈ pana
anabhisambhavaÑ appaÔivijjhaÑ tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ
sattakkhattuparamo hoti, sattakkhattuparamaÑ deve ca manusse ca
sandhÈvitvÈ saÑsaritvÈ dukkhassantaÑ karoti.
Iti kho bhikkhave parip|raÑ parip|rakÈrÊ ÈrÈdheti, padesaÑ padesakÈrÊ,
avaÒjhÈnitvevÈhaÑ bhikkhave sikkhÈpadÈni vadÈmÊti. . AÔÔhamaÑ.
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9. PaÔhamasikkhattayasutta
90. Tisso imÈ bhikkhave sikkhÈ. KatamÈ tisso? AdhisÊlasikkhÈ
adhicittasikkhÈ adhipaÒÒÈsikkhÈ.
KatamÈ ca bhikkhave adhisÊlasikkhÈ? Idha bhikkhave bhikkhu sÊlavÈ
hoti -pa- samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. AyaÑ vuccati bhikkhave
adhisÊlasikkhÈ.
KatamÈ ca bhikkhave adhicittasikkhÈ? Idha bhikkhave bhikkhu
vivicceva kÈmehi -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. AyaÑ
vuccati bhikkhave adhicittasikkhÈ.
KatamÈ ca bhikkhave adhipaÒÒÈsikkhÈ? Idha bhikkhave bhikkhu “idaÑ
dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. AyaÑ vuccati bhikkhave
adhipaÒÒÈsikkhÈ. ImÈ kho bhikkhave tisso sikkhÈti. . NavamaÑ.
10. Dutiyasikkhattayasutta
91. Tisso imÈ bhikkhave sikkhÈ. KatamÈ tisso? AdhisÊlasikkhÈ
adhicittasikkhÈ adhipaÒÒÈsikkhÈ.
KatamÈ ca bhikkhave adhisÊlasikkhÈ? Idha bhikkhave bhikkhu sÊlavÈ
hoti -pa- samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. AyaÑ vuccati bhikkhave
adhisÊlasikkhÈ.
KatamÈ ca bhikkhave adhicittasikkhÈ? Idha bhikkhave bhikkhu
vivicceva kÈmehi -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. AyaÑ
vuccati bhikkhave adhicittasikkhÈ.
KatamÈ ca bhikkhave adhipaÒÒÈsikkhÈ? Idha bhikkhave bhikkhu
ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati, ayaÑ vuccati bhikkhave
adhipaÒÒÈsikkhÈ, imÈ kho bhikkhave tisso sikkhÈti.
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AdhisÊlaÑ adhicittaÑ, adhipaÒÒaÒca vÊriyavÈ.
ThÈmavÈ dhitimÈ jhÈyÊ, sato guttindriyo1 care.
YathÈ pure tathÈ pacchÈ, yathÈ pacchÈ tathÈ pure.
YathÈ adho tathÈ uddhaÑ, yathÈ uddhaÑ tathÈ adho.
YathÈ divÈ tathÈ rattiÑ, yathÈ rattiÑ tathÈ divÈ.
Abhibhuyya disÈ sabbÈ, appamÈÓasamÈdhinÈ.
TamÈhu sekhaÑ paÔipadaÑ2, atho saÑsuddhacÈriyaÑ3.
TamÈhu loke SambuddaÑ, dhÊraÑ paÔipadantaguÑ.
ViÒÒÈÓassa nirodhena, taÓhÈkkhayavimuttino.
Pajjotasseva nibbÈnaÑ, vimokkho hoti cetasoti.
DasamaÑ.
11. Sa~kavÈsutta

92. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu cÈrikaÑ caramÈno mahatÈ
bhikkhusaÑghena saddhiÑ yena Sa~kavÈ4 nÈma KosalÈnaÑ nigamo
tadavasari. Tatra sudaÑ BhagavÈ Sa~kavÈyaÑ viharati. Tena kho pana
samayena Kassapagotto nÈma bhikkhu Sa~kavÈyaÑ ÈvÈsiko hoti. Tatra
sudaÑ BhagavÈ sikkhÈpadapaÔisaÑyuttÈya dhammiyÈ kathÈya bhikkh|
sandasseti samÈdapeti samuttejeti sampahaÑseti. Atha kho Kassapagottassa
bhikkhuno Bhagavati sikkhÈpadapaÔisaÑyuttÈya dhammiyÈ kathÈya bhikkh|
sandassente samÈdapente samuttejente sampahaÑsente ahudeva akkhanti,
ahu appaccayo “adhisallikhatevÈyaÑ5 samaÓo”ti. Atha kho BhagavÈ
Sa~kavÈyaÑ yathÈbhirantaÑ viharitvÈ yena RÈjagahaÑ tena cÈrikaÑ
pakkÈmi, anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena RÈjagahaÑ tadavasari. Tatra
sudaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati.
Atha kho Kassapagottassa bhikkhuno acirapakkantassa Bhagavato
ahudeva kukkuccaÑ, ahu vippaÔisÈro “alÈbhÈ vata me, na vata me
______________________________________________________________
1. Uppattindriyo (Ka)
2. PÈÔipadaÑ (?) Ma 2. 19 piÔÔhe passitabbaÑ.
3. SaÑsuddhacÈraÓaÑ (SÊ, I), saÑsuddhacÈrinaÑ (SyÈ, KaÑ)
4. Pa~kadhÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
5. AdhisallekhatevÈyaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)
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lÈbhÈ. DulladdhaÑ vata me, na vata me suladdhaÑ. Yassa me Bhagavati
sikkhÈpadapaÔisaÑyuttÈya dhammiyÈ kathÈya bhikkh| sandassente
samÈdapente samuttejente sampahaÑsente ahudeva akkhanti, ahu appaccayo
‘adhisallikhatevÈyaÑ samaÓo’ti. YaÑn|nÈhaÑ yena BhagavÈ
tenupasa~kameyyaÑ, upasa~kamitvÈ Bhagavato santike accayaÑ accayato
deseyyan”ti. Atha kho Kassapagotto bhikkhu senÈsanaÑ saÑsÈmetvÈ
pattacÊvaramÈdÈya yena RÈjagahaÑ tena pakkÈmi anupubbena yena
RÈjagahaÑ yena Gijjhak|Ôo pabbato yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho Kassapagotto bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca–
EkamidaÑ bhante samayaÑ BhagavÈ Sa~kavÈyaÑ viharati Sa~kavÈ
nÈma KosalÈnaÑ nigamo. Tatra bhante BhagavÈ sikkhÈpadapaÔisaÑyuttÈya
dhammiyÈ kathÈya bhikkh| sandassesi samÈdapesi samuttejesi
sampahaÑsesi. Tassa mayhaÑ Bhagavati sikkhÈpadapaÔisaÑyuttÈya
dhammiyÈ kathÈya bhikkh| sandassente samÈdapente samuttejente
sampahaÑsente ahudeva akkhanti, ahu appaccayo “adhisallikhatevÈyaÑ
samaÓo”ti. Atha kho BhagavÈ Sa~kavÈyaÑ yathÈbhirantaÑ viharitvÈ yena
RÈjagahaÑ tena cÈrikaÑ pakkÈmi, ( )1 tassa mayhaÑ bhante
acirapakkantassa Bhagavato ahudeva kukkuccaÑ, ahu vippaÔisÈro “alÈbhÈ
vata me, na vata me lÈbhÈ. DulladdhaÑ vata me, na vata me suladdhaÑ.
Yassa me Bhagavati sikkhÈpadapaÔisaÑyuttÈya dhammiyÈ kathÈya bhikkh|
sandassente samÈdapente samuttejente sampahaÑsente ahudeva akkhanti,
ahu appaccayo ‘adhisallikhatevÈyaÑ samaÓo’ti. YaÑn|nÈhaÑ yena BhagavÈ
tenupasa~kameyyaÑ, upasa~kamitvÈ Bhagavato santike accayaÑ accayato
deseyyan”ti. Accayo maÑ bhante accagamÈ yathÈbÈlaÑ yathÈm|ÄhaÑ
yathÈ-akusalaÑ. Yassa me Bhagavati sikkhÈpadapaÔisaÑyuttÈya dhammiyÈ
kathÈya bhikkh| sandassente samÈdapente samuttejente sampahaÑsente
ahudeva akkhanti, ahu appaccayo “adhisallikhatevÈyaÑ samaÓo”ti.
______________________________________________________________
1. (Anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena RÈjagahaÑ tadavasari. Tatra sudaÑ BhagavÈ
RÈjagahe viharati. Atha kho) (Ka)
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Tassa me bhante BhagavÈ accayaÑ accayato paÔiggaÓhÈtu ÈyatiÑ
saÑvarÈyÈti.
Taggha taÑ1 Kassapa accayo accagamÈ yathÈbÈlaÑ yathÈm|ÄhaÑ
yathÈ-akusalaÑ. Yassa te mayi sikkhÈpadapaÔisaÑyuttÈya dhammiyÈ
kathÈya bhikkh| sandassente samÈdapente samuttejente sampahaÑsente
ahudeva akkhanti, ahu appaccayo “adhisallikhatevÈyaÑ samaÓo”ti. Yato ca
kho tvaÑ Kassapa accayaÑ accayato disvÈ yathÈdhammaÑ paÔikarosi. TaÑ
te mayaÑ paÔiggaÓhÈma. VuddhihesÈ Kassapa ariyassa vinaye, yo accayaÑ
accayato disvÈ yathÈdhammaÑ paÔikaroti, ÈyatiÑ saÑvaraÑ Èpajjati.
Thero cepi Kassapa bhikkhu hoti na sikkhÈkÈmo na sikkhÈsamÈdÈnassa
vaÓÓavÈdÊ. Ye caÒÒe bhikkh| na sikkhÈkÈmÈ, te ca na sikkhÈya samÈdapeti.
Ye caÒÒe bhikkh| sikkhÈkÈmÈ, tesaÒca na vaÓÓaÑ bhaÓati bh|taÑ tacchaÑ
kÈlena. Evar|passÈhaÑ Kassapa therassa bhikkhuno na vaÓÓaÑ bhaÓÈmi.
TaÑ kissa hetu? “SatthÈ hissa vaÓÓaÑ bhaÓÈtÊ”ti aÒÒe naÑ2 bhikkh|
bhajeyyuÑ. Ye naÑ bhajeyyuÑ, tyÈssa diÔÔhÈnugatiÑ ÈpajjeyyuÑ. YyÈssa
diÔÔhÈnugatiÑ ÈpajjeyyuÑ, tesaÑ taÑ assa dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈti.
TasmÈhaÑ Kassapa evar|passa therassa bhikkhuno na vaÓÓaÑ bhaÓÈmi.
Majjhimo cepi Kassapa bhikkhu hoti -pa-. Navo cepi Kassapa bhikkhu
hoti na sikkhÈkÈmo na sikkhÈsamÈdÈnassa vaÓÓavÈdÊ. Ye caÒÒe bhikkh| na
sikkhÈkÈmÈ, te ca na sikkhÈya samÈdapeti. Ye caÒÒe bhikkh| sikkhÈkÈmÈ,
tesaÒca na vaÓÓaÑ bhaÓati bh|taÑ tacchaÑ kÈlena. Evar|passÈhaÑ Kassapa
navassa bhikkhuno na vaÓÓaÑ bhaÓÈmi. TaÑ kissa hetu? “SatthÈ hissa
vaÓÓaÑ bhaÓatÊ”ti aÒÒe naÑ bhikkh| bhajeyyuÑ. Ye naÑ bhajeyyuÑ,
tyÈssa diÔÔhÈnugatiÑ ÈpajjeyyuÑ. YyÈssa diÔÔhÈnugatiÑ ÈpajjeyyuÑ, tesaÑ
taÑ assa dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈti. TasmÈhaÑ Kassapa evar|passa
navassa bhikkhuno na vaÓÓaÑ bhaÓÈmi.
______________________________________________________________
1. Taggha tvaÑ (SÊ, I)

2. TaÑ (SÊ, I)
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Thero cepi Kassapa bhikkhu hoti sikkhÈkÈmo sikkhÈsamÈdÈnassa
vaÓÓavÈdÊ. Ye caÒÒe bhikkh| na sikkhÈkÈmÈ, te ca sikkhÈya samÈdapeti. Ye
caÒÒe bhikkh| sikkhÈkÈmÈ, tesaÒca vaÓÓaÑ bhaÓati bh|taÑ tacchaÑ
kÈlena. Evar|passÈhaÑ Kassapa therassa bhikkhuno vaÓÓaÑ bhaÓÈmi. TaÑ
kissa hetu? “SatthÈ hissa vaÓÓaÑ bhaÓatÊ”ti aÒÒe naÑ bhikkh| bhajeyyuÑ.
Ye naÑ bhajeyyuÑ, tyÈssa diÔÔhÈnugatiÑ ÈpajjeyyuÑ. YyÈssa diÔÔhÈnugatiÑ
ÈpajjeyyuÑ, tesaÑ taÑ assa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈti. TasmÈhaÑ
Kassapa evar|passa therassa bhikkhuno vaÓÓaÑ bhaÓÈmi.
Majjhimo cepi Kassapa bhikkhu hoti sikkhÈkÈmo -pa-. Navo cepi
Kassapa bhikkhu hoti sikkhÈkÈmo sikkhÈsamÈdÈnassa vaÓÓavÈdÊ. Ye caÒÒe
bhikkh| na sikkhÈkÈmÈ, te ca sikkhÈya samÈdapeti. Ye caÒÒe bhikkh|
sikkhÈkÈmÈ, tesaÒca vaÓÓaÑ bhaÓati bh|taÑ tacchaÑ kÈlena.
Evar|passÈhaÑ Kassapa navassa bhikkhuno vaÓÓaÑ bhaÓÈmi, taÑ kissa
hetu? “SatthÈ hissa vaÓÓaÑ bhaÓatÊ”ti aÒÒe naÑ bhikkh| bhajeyyuÑ. Ye
naÑ bhajeyyuÑ, tyÈssa diÔÔhÈnugatiÑ ÈpajjeyyuÑ. YyÈssa diÔÔhÈnugatiÑ
ÈpajjeyyuÑ, tesaÑ taÑ assa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈti. TasmÈhaÑ
Kassapa evar|passa navassa bhikkhuno vaÓÓaÑ bhaÓÈmÊti. . EkÈdasamaÑ.
SamaÓavaggo catuttho.
TassuddÈnaÑ
SamaÓo Gadrabho KhettaÑ, Vajjiputto ca SekkhakaÑ.
Tayo ca SikkhanÈ vuttÈ, dve SikkhÈ Sa~kavÈya cÈti.
_____
(10) 5. LoÓakapallavagga
1. AccÈyikasutta
93. TÊÓimÈni bhikkhave kassakassa gahapatissa accÈyikÈni karaÓÊyÈni.
KatamÈni tÊÓi? Idha bhikkhave kassako gahapati sÊghaÑ sÊghaÑ khettaÑ
sukaÔÔhaÑ karoti sumatikataÑ. SÊghaÑ sÊghaÑ khettaÑ sukaÔÔhaÑ
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karitvÈ sumatikataÑ sÊghaÑ sÊghaÑ bÊjÈni patiÔÔhÈpeti. SÊghaÑ sÊghaÑ
bÊjÈni patiÔÔhÈpetvÈ sÊghaÑ sÊghaÑ udakaÑ abhinetipi apanetipi. Imani kho
bhikkhave tÊÓi kassakassa gahapatissa accÈyikÈni karaÓÊyÈni. Tassa kho taÑ
bhikkhave kassakassa gahapatissa natthi sÈ iddhi vÈ ÈnubhÈvo vÈ “ajjeva me
dhaÒÒÈni jÈyantu, sveva gabbhÊni hontu, ukkarasveva paccant|”ti. Atha kho
bhikkhave hoti so samayo, yaÑ tassa kassakassa gahapatissa tÈni dhaÒÒÈni
utupariÓÈmÊni jÈyantipi, gabbhÊnipi honti paccantipi.
EvamevaÑ kho bhikkhave tÊÓimÈni bhikkhussa accÈyikÈni karaÓÊyÈni.
KatamÈni tÊÓi? AdhisÊlasikkhÈsamÈdÈnaÑ adhicittasikkhÈsamÈdÈnaÑ
adhipaÒÒÈsikkhÈsamÈdÈnaÑ. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi bhikkhussa
accÈyikÈni karaÓÊyÈni. Tassa kho taÑ bhikkhave bhikkhuno natthi sÈ iddhi
vÈ ÈnubhÈvo vÈ “ajjeva me anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimuccatu sve vÈ
uttarasve vÈ”ti. Atha kho bhikkhave hoti so samayo, yaÑ tassa bhikkhuno
adhisÊlampi sikkhato adhicittampi sikkhato adhipaÒÒampi sikkhato
anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimuccati.
TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “tibbo no chando bhavissati
adhisÊlasikkhÈsamÈdÈne, tibbo chando bhavissati adhicittasikkhÈsamÈdÈne,
tibbo chando bhavissati adhipaÒÒÈsikkhÈsamÈdÈne”ti. EvaÑ hi vo
bhikkhave sikkhitabbanti. . PaÔhamaÑ.
2. Pavivekasutta
94. TÊÓimÈni bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ pavivekÈni paÒÒÈpenti.
KatamÈni tÊÓi? CÊvarapavivekaÑ piÓÉapÈtapavivekaÑ senÈsanapavivekaÑ.
TatridaÑ bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ cÊvarapavivekasmiÑ
paÒÒÈpenti, sÈÓÈnipi dhÈrenti, masÈÓÈnipi dhÈrenti, chavadussÈnipi dhÈrenti,
paÑsuk|lÈnipi dhÈrenti, tirÊÔÈnipi dhÈrenti, ajinampi dhÈrenti,
ajinakkhipampi dhÈrenti, kusacÊrampi dhÈrenti, vÈkacÊrampi dhÈrenti,
phalakacÊrampi dhÈrenti, kesakambalampi dhÈrenti, vÈlakambalampi
dhÈrenti,
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ul|kapakkhikampi dhÈrenti. IdaÑ kho bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ
cÊvarapavivekasmiÑ paÒÒÈpenti.
TatridaÑ bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ piÓÉapÈtapavivekasmiÑ
paÒÒÈpenti, sÈkabhakkhÈpi honti, sÈmÈkabhakkhÈpi honti, nÊvÈrabhakkhÈpi
honti, daddulabhakkhÈpi honti, haÔabhakkhÈpi honti, kaÓabhakkhÈpi honti,
ÈcÈmabhakkhÈpi honti, piÒÒÈkabhakkhÈpi honti, tiÓabhakkhÈpi honti,
gomayabhakkhÈpi honti, vanam|laphalÈhÈrÈ yÈpenti pavattaphalabhojÊ.
IdaÑ kho bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ piÓÉapÈtapavivekasmiÑ
paÒÒÈpenti.
TatridaÑ bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ senÈsanapavivekasmiÑ
paÒÒÈpenti, araÒÒaÑ rukkham|laÑ susÈnaÑ1 vanapatthaÑ abbhokÈsaÑ
palÈlapuÒjaÑ bhusÈgÈraÑ2. IdaÑ kho bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ
senÈsanapavivekasmiÑ paÒÒÈpenti. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi aÒÒatitthiyÈ
paribbÈjakÈ pavivekÈni paÒÒÈpenti.
TÊÓi kho panimÈni bhikkhave imasmiÑ dhammavinaye bhikkhuno
pavivekÈni. KatamÈni tÊÓi? Idha bhikkhave bhikkhu sÊlavÈ ca hoti,
dussÊlyaÒcassa pahÊnaÑ hoti, tena ca vivitto hoti. SammÈdiÔÔhiko ca hoti,
micchÈdiÔÔhi cassa pahÊnÈ hoti, tÈya ca vivitto hoti. KhÊÓÈsavo ca hoti, ÈsavÈ
cassa pahÊnÈ honti, tehi ca vivitto hoti. Yato kho bhikkhave bhikkhu sÊlavÈ
hoti, dussÊlyaÒcassa pahÊnaÑ hoti, tena ca vivitto hoti. SammÈdiÔÔhiko ca
hoti, micchÈdiÔÔhi cassa pahÊnÈ hoti, tÈya ca vivitto hoti. KhÊÓÈsavo ca hoti,
ÈsavÈ cassa pahÊnÈ honti, tehi ca vivitto hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave
bhikkhu aggappatto sÈrappatto suddho sÈre patiÔÔhito.
SeyyathÈpi bhikkhave kassakassa gahapatissa sampannaÑ sÈlikkhettaÑ,
tamenaÑ kassako gahapati sÊghaÑ sÊghaÑ3 lavÈpeyya, sÊghaÑ sÊghaÑ
lavÈpetvÈ sÊghaÑ sÊghaÑ sa~ghÈrÈpeyya, sÊghaÑ sÊghaÑ sa~gharÈpetvÈ
sÊghaÑ
______________________________________________________________
1. Rukkham|laÑ bhusÈgÈraÑ susÈnaÑ (Ka)
2. SuÒÒÈgÈraÑ (Ka)

3. SÊghasÊghaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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sÊghaÑ ubbahÈpeyya1, sÊghaÑ sÊghaÑ ubbahÈpetvÈ sÊghaÑ sÊghaÑ puÒjaÑ
kÈrÈpeyya, sÊghaÑ sÊghaÑ puÒjaÑ kÈrÈpetvÈ sÊghaÑ sÊghaÑ maddÈpeyya,
sÊghaÑ sÊghaÑ maddÈpetvÈ sÊghaÑ sÊghaÑ palÈlÈni uddharÈpeyya, sÊghaÑ
sÊghaÑ palÈlÈni uddharÈpetvÈ sÊghaÑ sÊghaÑ bhusikaÑ uddharÈpeyya,
sÊghaÑ sÊghaÑ bhusikaÑ uddharÈpetvÈ sÊghaÑ sÊghaÑ opunÈpeyya, sÊghaÑ
sÊghaÑ opunÈpetvÈ sÊghaÑ sÊghaÑ atiharÈpeyya, sÊghaÑ sÊghaÑ
atiharÈpetvÈ sÊghaÑ sÊghaÑ koÔÔÈpeyya, sÊghaÑ sÊghaÑ koÔÔÈpetvÈ sÊghaÑ
sÊghaÑ thusÈni uddharÈpeyya. Evamassu2 tÈni bhikkhave kassakassa
gahapatissa dhaÒÒÈni aggappattÈni sÈrappattÈni suddhÈni sÈre patiÔÔhitÈni.
EvamevaÑ kho bhikkhave yato bhikkhu sÊlavÈ ca hoti, dussÊlyaÒcassa
pahÊnaÑ hoti, tena ca vivitto hoti. SammÈdiÔÔhiko ca hoti, micchÈdiÔÔhi cassa
pahÊnÈ hoti, tÈya ca vivitto hoti. KhÊÓÈsavo ca hoti, ÈsavÈ cassa pahÊnÈ
honti, tehi ca vivitto hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu aggappatto
sÈrappatto suddho sÈre patiÔÔhitoti. . DutiyaÑ.
3. Saradasutta
95. SeyyathÈpi bhikkhave saradasamaye viddhe vigatavalÈhake deve
Èdicco nabhaÑ abbhussakkamÈno3 sabbaÑ ÈkÈsagataÑ tamagataÑ
abhivihacca bhÈsate ca tapate ca virocati ca.
EvamevaÑ kho bhikkhave yato ariyasÈvakassa virajaÑ vÊtamalaÑ
dhammacakkhuÑ uppajjati4, saha dassanuppÈdÈ bhikkhave ariyasÈvakassa
tÊÓi saÑyojanÈni pahÊyanti sakkÈyadiÔÔhi vicikicchÈ sÊlabbataparÈmÈso.
AthÈparaÑ dvÊhi dhammehi niyyÈti abhijjhÈya ca byÈpÈdena ca, so
vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ
vivekajaÑ pÊtisukaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. TasmiÑ ce
bhikkhave samaye ariyasÈvako kÈlaÑ kareyya. Natthi taÑ5 saÑyojanaÑ
______________________________________________________________
1. UbbÈhÈpeyya (SyÈ, KaÑ)
3. AbbhussukkamÈno (SÊ, I)

2. Evassu (Ka)
4. UdapÈdi (sabbattha)

5. Tassa (Ka)
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yena saÑyojanena saÑyutto ariyasÈvako puna imaÑ1 lokaÑ ÈgaccheyyÈti. .
TatiyaÑ.
4. ParisÈsutta
96. Tisso imÈ bhikkhave parisÈ. KatamÈ tisso? AggavatÊ parisÈ, vaggÈ
parisÈ, samaggÈ parisÈ.
KatamÈ ca bhikkhave aggavatÊ parisÈ? Idha bhikkhave yassaÑ
parisÈyaÑ therÈ bhikkh| na bÈhulikÈ honti na sÈthalikÈ okkamane
nikkhittadhurÈ paviveke pubba~gamÈ, vÊriyaÑ Èrabhanti appattassa pattiyÈ
anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya, tesaÑ pacchimÈ
janatÈ diÔÔhÈnugatiÑ Èpajjati. SÈpi hoti na bÈhulikÈ na sÈthalikÈ okkamane
nikkhittadhurÈ paviveke pubba~gamÈ, vÊriyaÑ Èrabhati appattassa pattiyÈ
anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya. AyaÑ vuccati
bhikkhave aggavatÊ parisÈ.
KatamÈ ca bhikkhave vaggÈ parisÈ? Idha bhikkhave yassaÑ parisÈyaÑ
bhikkh| bhaÓÉanajÈtÈ kalahajÈtÈ vivÈdÈpannÈ aÒÒamaÒÒaÑ mukhasattÊhi
vitudantÈ viharanti. AyaÑ vuccati bhikkhave vaggÈ parisÈ.
KatamÈ ca bhikkhave samaggÈ parisÈ? Idha bhikkhave yassaÑ
parisÈyaÑ bhikkh| samaggÈ sammodamÈnÈ avivadamÈnÈ khÊrodakÊbh|tÈ
aÒÒamaÒÒaÑ piyacakkh|hi sampassantÈ viharanti. AyaÑ vuccati bhikkhave
samaggÈ parisÈ.
YasmiÑ bhikkhave samaye bhikkh| samaggÈ sammodamÈnÈ
avivadamÈnÈ khÊrodakÊbh|tÈ aÒÒamaÒÒaÑ piyacakkh|hi sampassantÈ
viharanti. BahuÑ bhikkhave bhikkh| tasmiÑ samaye puÒÒaÑ pasavanti,
brahmaÑ bhikkhave vihÈraÑ tasmiÑ samaye bhikkh| viharanti, yadidaÑ
muditÈya cetovimuttiyÈ. Pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo
passambhati, passaddhakÈyo sukhaÑ vediyati, sukhino cittaÑ samÈdhiyati.
SeyyathÈpi bhikkhave uparipabbate thullaphusitake deve vassante taÑ
udakaÑ yathÈninnaÑ pavattamÈnaÑ pabbatakandarapadarasÈkhÈ parip|reti,
pabbatakandarapadarasÈkhÈ parip|rÈ kusobbhe2 parip|renti, kusobbhÈ
parip|rÈ
______________________________________________________________
1. PunayimaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)

2. Kussubbhe (SÊ, I), kusumbhe (SyÈ, KaÑ, Ka)
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mahÈsobbhe parip|renti, mahÈsobbhÈ parip|rÈ kunnadiyo parip|renti,
kunnadiyo parip|rÈ mahÈnadiyo parip|renti, mahÈnadiyo parip|rÈ
samuddaÑ1 parip|renti.
EvamevaÑ kho bhikkhave yasmiÑ samaye bhikkh| samaggÈ
sammodamÈnÈ avivadamÈnÈ khÊrodakÊbh|tÈ aÒÒamaÒÒaÑ piyacakkh|hi
sampassantÈ viharanti, bahuÑ bhikkhave bhikkh| tasmiÑ samaye puÒÒaÑ
pasavanti, brahmaÑ bhikkhave vihÈraÑ tasmiÑ samaye bhikkh| viharanti,
yadidaÑ muditÈya cetovimuttiyÈ. Pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo
passambhati, passaddhakÈyo sukhaÑ vediyati, sukhino cittaÑ samÈdhiyati.
ImÈ kho bhikkhave tisso parisÈti. . CatutthaÑ.
5. PaÔhama-ÈjÈnÊyasutta
97. TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgato raÒÒo bhadro2 assÈjÈnÊyo
rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo, raÒÒo a~ganteva sa~khyaÑ3 gacchati. Katamehi
tÊhi? Idha bhikkhave raÒÒo bhadro assÈjÈnÊyo vaÓÓasampanno ca hoti
balasampanno ca javasampanno ca. Imehi kho bhikkhave tÊhi a~gehi
samannÈgato raÒÒo bhadro assÈjÈnÊyo rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo, raÒÒo
a~ganteva sa~khyaÑ gacchati. EvamevaÑ kho bhikkhave tÊhi dhammehi
samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo
anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katamehi tÊhi? Idha bhikkhave bhikkhu
vaÓÓasampanno ca hoti balasampanno ca javasampanno ca.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu vaÓÓasampanno hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu sÊlavÈ hoti, pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati
ÈcÈragocarasampanno, aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati
sikkhÈpadesu. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu vaÓÓasampanno hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu balasampanno hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya
kusalÈnaÑ
______________________________________________________________
1. SamuddasÈgare (Ka)

2. Bhaddo (Ka)

3. Sa~khaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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dhammÈnaÑ upasampadÈya thÈmavÈ daÄhaparakkamo anikkhittadhuro
kusalesu dhammesu. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu balasampanno hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu javasampanno hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhasamudayo”ti
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhanirodho”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti,
“ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu javasampanno hoti. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi
samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo
anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈti. . PaÒcamaÑ.
6. Dutiya-ÈjÈnÊyasutta
98. TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgato raÒÒo bhadro assÈjÈnÊyo
rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo, raÒÒo a~ganteva sa~khyaÑ gacchati. Katamehi
tÊhi? Idha bhikkhave raÒÒo bhadro assÈjÈnÊyo vaÓÓasampanno ca hoti
balasampanno ca javasampanno ca. Imehi kho bhikkhave tÊhi a~gehi
samannÈgato raÒÒo bhadro assÈjÈnÊyo rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo, raÒÒo
a~ganteva sa~khyaÑ gacchati. EvamevaÑ kho bhikkhave tÊhi dhammehi
samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa.
Katamehi tÊhi? Idha bhikkhave bhikkhu vaÓÓasampanno ca hoti
balasampanno ca javasampanno ca.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu vaÓÓasampanno hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu sÊlavÈ hoti -pa- samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu vaÓÓasampanno hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu balasampanno hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya thÈmavÈ daÄhaparakkamo
anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu
balasampanno hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu javasampanno hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko
hoti tattha
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parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu
javasampanno hoti. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato
bhikkhu Èhuneyyo hoti -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈti. .
ChaÔÔhaÑ.
7. Tatiya-ÈjÈnÊyasutta
99. TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgato raÒÒo bhadro assÈjÈnÊyo
rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo, raÒÒo a~ganteva sa~khyaÑ gacchati. Katamehi
tÊhi? Idha bhikkhave raÒÒo bhadro assÈjÈnÊyo vaÓÓasampanno ca hoti
balasampanno ca javasampanno ca. Imehi kho bhikkhave tÊhi a~gehi
samannÈgato raÒÒo bhadro assÈjÈnÊyo rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo, raÒÒo
a~ganteva sa~khyaÑ gacchati. EvamevaÑ kho bhikkhave tÊhi dhammehi
samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo
anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katamehi tÊhi? Idha bhikkhave bhikkhu
vaÓÓasampanno ca hoti balasampanno ca javasampanno ca.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu vaÓÓasampanno hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu sÊlavÈ hoti, pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati,
ÈcÈragocarasampanno aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati
sikkhÈpadesu. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu vaÓÓasampanno hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu balasampanno hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya thÈmavÈ daÄhaparakkamo
anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu
balasampanno hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu javasampanno hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu javasampanno hoti. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi
samannÈgato bhikkhu ÈhuneyyÈ hoti -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ
lokassÈti. . SattamaÑ.
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8. Potthakasutta
100. Navopi bhikkhave potthako dubbaÓÓo ca hoti dukkhasamphasso ca
appaggho ca, majjhimopi bhikkhave potthako dubbaÓÓo ca hoti
dukkhasamphasso ca appaggho ca, jiÓÓopi bhikkhave potthako dubbaÓÓo ca
hoti dukkhasamphasso ca appaggho ca. JiÓÓampi bhikkhave potthakaÑ
ukkhaliparimajjanaÑ vÈ karonti, sa~kÈrak|Ôe vÈ naÑ1 chaÉÉenti.
EvamevaÑ kho bhikkhave navo cepi bhikkhu hoti dussÊlo pÈpadhammo,
idamassa dubbaÓÓatÈya vadÈmi. SeyyathÈpi so bhikkhave potthako
dubbaÓÓo, tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi. Ye kho
panassa sevanti bhajanti payirupÈsanti diÔÔhÈnugatiÑ Èpajjanti, tesaÑ taÑ
hoti dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya, idamassa dukkhasamphassatÈya vadÈmi.
SeyyathÈpi so bhikkhave potthako dukkhasamphasso, tath|pamÈhaÑ
bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi. YesaÑ kho pana so2 paÔiggaÓhÈti
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈraÑ, tesaÑ taÑ na
mahapphalaÑ hoti na mahÈnisaÑsaÑ, idamassa appagghatÈya vadÈmi.
SeyyathÈpi so bhikkhave potthako appaggho, tath|pamÈhaÑ bhikkhave
imaÑ puggalaÑ vadÈmi. Majjhimo cepi bhikkhave bhikkhu hoti -pa-. Thero
cepi bhikkhave bhikkhu hoti dussÊlo pÈpadhammo, idamassa dubbaÓÓatÈya
vadÈmi. SeyyathÈpi so bhikkhave potthako dubbaÓÓo, tath|pamÈhaÑ
bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi. Ye kho panassa sevanti bhajanti
payirupÈsanti diÔÔhÈnugatiÑ Èpajjanti, tesaÑ taÑ hoti dÊgharattaÑ ahitÈya
dukkhÈya. Idamassa dukkhasamphassatÈya vadÈmi. SeyyathÈpi so bhikkhave
potthako dukkhasamphasso, tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ
vadÈmi. YesaÑ kho pana so paÔiggaÓhÈti
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈraÑ, tesaÑ taÑ na
mahapphalaÑ hoti na mahÈnisaÑsaÑ, idamassa appagghatÈya vadÈmi.
SeyyathÈpi so bhikkhave potthako appaggho, tath|pamÈhaÑ bhikkhave
imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
Evar|po cÈyaÑ bhikkhave thero bhikkhu saÑghamajjhe bhaÓati,
tamenaÑ bhikkh| evamÈhaÑsu “kiÑ nu kho tuyhaÑ bÈlassa abyattassa
bhaÓitena, tvampi nÈma bhaÓitabbaÑ maÒÒasÊ”ti. So kupito anattamano
tathÈr|piÑ vÈcaÑ
______________________________________________________________
1. TaÑ (SÊ), ÔhÈne (Ka)
2. YesaÑ kho pana (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), yesaÑ so (Ka) Abhi 3. 138 piÔÔhepi passitabbaÑ.
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nicchÈreti, yathÈr|pÈya vÈcÈya saÑgho taÑ ukkhipati sa~kÈrak|Ôeva naÑ
potthakaÑ.
Navampi bhikkhave kÈsikaÑ vatthaÑ vaÓÓavantaÒceva hoti
sukhasamphassaÒca mahagghaÒca, majjhimampi bhikkhave kÈsikaÑ
vatthaÑ vaÓÓavantaÒceva hoti sukhasamphassaÒca mahagghaÒca, jiÓÓampi
bhikkhave kÈsikaÑ vatthaÑ vaÓÓavantaÒceva hoti sukhasamphassaÒca
mahagghaÒca, jiÓÓampi bhikkhave kÈsikaÑ vatthaÑ ratanapaliveÔhanaÑ vÈ
karoti gandhakaraÓÉake vÈ naÑ pakkhipanti.
EvamevaÑ kho bhikkhave navo cepi bhikkhu hoti sÊlavÈ
kalyÈÓadhammo, idamassa suvaÓÓatÈya vadÈmi. SeyyathÈpi taÑ bhikkhave
kÈsikaÑ vatthaÑ vaÓÓavantaÑ, tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ
vadÈmi. Ye kho panassa sevanti bhajanti payirupÈsanti diÔÔhÈnugatiÑ
Èpajjanti, tesaÑ taÑ hoti dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya, idamassa
sukhasamphassatÈya vadÈmi. SeyyathÈpi taÑ bhikkhave kÈsikaÑ vatthaÑ
sukhasamphassaÑ, tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
YesaÑ kho pana so paÔiggaÓhÈti
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈraÑ, tesaÑ taÑ
mahapphalaÑ hoti mahÈnisaÑsaÑ, idamassa mahagghatÈya vadÈmi.
SeyyathÈpi taÑ bhikkhave kÈsikaÑ vatthaÑ mahagghaÑ, tath|pamÈhaÑ
bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi. Majjhimo cepi bhikkhave bhikkhu hoti
-pa-. Thero cepi bhikkhave bhikkhu hoti -pa- puggalaÑ vadÈmi.
Evar|po cÈyaÑ bhikkhave thero bhikkhu saÑghamajjhe bhaÓati,
tamenaÑ bhikkh| evamÈhaÑsu “appasaddÈ Èyasmanto hotha, thero bhikkhu
dhammaÒca vinayaÒca bhaÓatÊ”ti. TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ
“kÈsikavatth|pamÈ bhavissÈma, na potthak|pamÈ”ti1. EvaÑ hi vo
bhikkhave sikkhitabbanti. . AÔÔhamaÑ.
9. LoÓakapallasutta
101. Yo2 bhikkhave evaÑ vadeyya “yathÈ yathÈyaÑ puriso kammaÑ
karoti, tathÈ tathÈ taÑ paÔisaÑvediyatÊ”ti. EvaÑ santaÑ bhikkhave
brahmacariyavÈso na hoti, okÈso na paÒÒÈyati sammÈ dukkhassa
______________________________________________________________
1. KÈsikaÑ vatthaÑ tath|pamÈhaÑ bhavissÈmi, na potthak|pamÈhanti (Ka)
2. Yo kho (SyÈ, KaÑ), yo ca kho (Ka)
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antakiriyÈya. Yo ca kho bhikkhave evaÑ vadeyya “yathÈ yathÈ vedanÊyaÑ
ayaÑ puriso kammaÑ karoti, tathÈ tathÈssa vipÈkaÑ paÔisaÑvediyatÊ”ti.
EvaÑ santaÑ bhikkhave brahmacariyavÈso hoti, okÈso paÒÒÈyati sammÈ
dukkhassa antakiriyÈya. Idha bhikkhave ekaccassa puggalassa
appamattakampi pÈpakammaÑ1 kataÑ, tamenaÑ nirayaÑ upaneti. Idha
pana bhikkhave ekaccassa puggalassa tÈdisaÑyeva appamattakaÑ
pÈpakammaÑ kataÑ diÔÔhadhammavedanÊyaÑ hoti, nÈ’Óupi khÈyati kiÑ
bahudeva.
KathaÑr|passa bhikkhave puggalassa appamattakampi pÈpakammaÑ
kataÑ, tamenaÑ nirayaÑ upaneti? Idha pana bhikkhave ekacco puggalo
abhÈvitakÈyo hoti abhÈvitasÊlo abhÈvitacitto abhÈvitapaÒÒo paritto appÈtumo
appadukkhavihÈrÊ, evar|passa bhikkhave puggalassa appamattakampi
pÈpakammaÑ kataÑ, tamenaÑ nirayaÑ upaneti.
KathaÑr|passa bhikkhave puggalassa tÈdisaÑyeva appamattakaÑ
pÈpakammaÑ kataÑ diÔÔhadhammavedanÊyaÑ hoti, nÈ’Óupi khÈyati kiÑ
bahudeva? Idha bhikkhave ekacco puggalo bhÈvitakÈyo hoti bhÈvitasÊlo
bhÈvitacitto bhÈvitapaÒÒo aparitto mahatto2 appamÈÓavihÈrÊ. Evar|passa
bhikkhave puggalassa tÈdisaÑyeva appamattakaÑ pÈpakammaÑ kataÑ
diÔÔhadhammavedanÊyaÑ hoti, nÈ’Óupi khÈyati kiÑ bahudeva.
SeyyathÈpi bhikkhave puriso loÓakapallaÑ3 paritte udakamallake4
pakkhipeyya. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu taÑ parittaÑ udakaÑ5
amunÈ loÓakapallena loÓaÑ assa apeyyanti. EvaÑ bhante. TaÑ kissa hetu?
AduÑ hi bhante parittaÑ udakakapallake udakaÑ, taÑ amunÈ loÓakapallena
loÓaÑ assa apeyyanti. SeyyathÈpi bhikkhave puriso loÓakapallakaÑ
Ga~gÈya nadiyÈ pakkhipeyya. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu sÈ
Ga~gÈ nadÊ amunÈ loÓakapallena loÓaÑ assa apeyyanti. No hetaÑ bhante.
TaÑ kissa hetu? Asu hi bhante Ga~gÈya nadiyÈ mahÈ udakakkhandho, so
amunÈ loÓakapallena loÓo na assa apeyyoti6.
______________________________________________________________
1. PÈpaÑ kammaÑ (SÊ, I)
2. MahattÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
3. LoÓaphalaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
4. Udakakapallake (Ka)
5. Udakamallake udakaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
6. LoÓaÑ nevassa apeyyanti (SÊ), na loÓo assa apeyyoti (I)
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EvamevaÑ kho bhikkhave idhekaccassa puggalassa appamattakampi
pÈpakammaÑ kataÑ, tamenaÑ nirayaÑ upaneti. Idha bhikkhave ekaccassa
puggalassa tÈdisaÑyeva appamattakaÑ pÈpakammaÑ kataÑ
diÔÔhadhammavedanÊyaÑ hoti, nÈ’Óupi khÈyati kiÑ bahudeva.
KathaÑr|passa bhikkhave puggalassa appamattakampi pÈpakammaÑ
kataÑ, tamenaÑ nirayaÑ upaneti? Idha bhikkhave ekacco puggalo
abhÈvitakÈyo hoti abhÈvitasÊlo abhÈvitacitto abhÈvitapaÒÒo paritto appÈtumo
appadukkhavihÈrÊ, evar|passa bhikkhave puggalassa appamattakampi
pÈpakammaÑ kataÑ, tamenaÑ nirayaÑ upaneti.
KathaÑr|passa bhikkhave puggalassa tÈdisaÑyeva appamattakaÑ
pÈpakammaÑ kataÑ diÔÔhadhammavedanÊyaÑ hoti, nÈ’Óupi khÈyati kiÑ
bahudeva? Idha bhikkhave ekacco puggalo bhÈvitakÈyo hoti bhÈvitasÊlo
bhÈvitacitto bhÈvitapaÒÒo aparitto mahatto appamÈÓavihÈrÊ, evar|passa
bhikkhave puggalassa tÈdisaÑyeva appamattakaÑ pÈpakammaÑ kataÑ
diÔÔhadhammavedanÊyaÑ hoti, nÈ’Óupi khÈyati kiÑ bahudeva. (1)
Idha bhikkhave ekacco aÉÉhakahÈpaÓenapi bandhanaÑ nigacchati,
kahÈpaÓenapi bandhanaÑ nigacchati, kahÈpaÓasatenapi bandhanaÑ
nigacchati. Idha bhikkhave ekacco aÉÉhakahÈpaÓenapi na bandhanaÑ
nigacchati, kahÈpaÓenapi na bandhanaÑ nigacchati, kahÈpaÓasatenapi na
bandhanaÑ nigacchati.
KathaÑr|po bhikkhave aÉÉhakahÈpaÓenapi bandhanaÑ nigacchati,
kahÈpaÓenapi bandhanaÑ nigacchati, kahÈpaÓasatenapi bandhanaÑ
nigacchati? Idha bhikkhave ekacco daliddo hoti appassako appabhogo,
evar|po bhikkhave aÉÉhakahÈpaÓenapi bandhanaÑ nigacchati,
kahÈpaÓenapi bandhanaÑ nigacchati, kahÈpaÓasatenapi bandhanaÑ
nigacchati.
KathaÑr|po bhikkhave aÉÉhakahÈpaÓenapi na bandhanaÑ nigacchati,
kahÈpaÓenapi na bandhanaÑ nigacchati, kahÈpaÓasatenapi na bandhanaÑ
nigacchati? Idha bhikkhave ekacco aÉÉho hoti mahaddhano mahÈbhogo,
evar|po bhikkhave aÉÉhakahÈpaÓenapi na bandhanaÑ nigacchati,
kahÈpaÓenapi na bandhanaÑ nigacchati, kahÈpaÓasatenapi na bandhanaÑ
nigacchati. EvamevaÑ kho bhikkhave idhekaccassa puggalassa
appamattakaÑ pÈpakammaÑ kataÑ, tamenaÑ nirayaÑ upaneti.
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Idha bhikkhave ekaccassa puggalassa tÈdisaÑyeva appamattakaÑ
pÈpakammaÑ kataÑ diÔÔhadhammavedanÊyaÑ hoti, nÈ’Óupi khÈyati kiÑ
bahudeva.
KathaÑr|passa bhikkhave puggalassa appamattakaÑ pÈpakammaÑ
kataÑ, tamenaÑ nirayaÑ upaneti? Idha bhikkhave ekacco puggalo
abhÈvitakÈyo hoti abhÈvitasÊlo abhÈvitacitto abhÈvitapaÒÒo paritto appÈtumo
appadukkhavihÈrÊ, evar|passa bhikkhave puggalassa tÈdisaÑyeva
appamattakaÑ pÈpakammaÑ kataÑ, tamenaÑ nirayaÑ upaneti.
KathaÑr|passa bhikkhave puggalassa tÈdisaÑyeva appamattakaÑ
pÈpakammaÑ kataÑ diÔÔhadhammavedanÊyaÑ hoti, nÈ’Óupi khÈyati kiÑ
bahudeva? Idha bhikkhave ekacco puggalo bhÈvitakÈyo hoti bhÈvitasÊlo
bhÈvitacitto bhÈvitapaÒÒo aparitto mahatto appamÈÓavihÈrÊ, evar|passa
bhikkhave puggalassa tÈdisaÑyeva appamattakaÑ pÈpakammaÑ kataÑ
diÔÔhadhammavedanÊyaÑ hoti, nÈ’Óupi khÈyati kiÑ bahudeva. (2)
Idha bhikkhave ekacco puggalo bhÈvitakÈyo hoti bhÈvitasÊlo
bhÈvitacitto bhÈvitapaÒÒo aparitto mahatto appamÈÓavihÈrÊ, evar|passa
bhikkhave puggalassa tÈdisaÑyeva appamattakaÑ pÈpakammaÑ kataÑ
diÔÔhadhammavedanÊyaÑ hoti, nÈ’Óupi khÈyati kiÑ bahudeva. SeyyathÈpi
bhikkhave orabbhiko vÈ urabbhaghÈtako vÈ appekaccaÑ urabbhaÑ adinnaÑ
ÈdiyamÈnaÑ pahoti hantuÑ vÈ bandhituÑ vÈ jÈpetuÑ vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ
kÈtuÑ. AppekaccaÑ urabbhaÑ adinnaÑ ÈdiyamÈnaÑ nappahoti hantuÑ vÈ
bandhituÑ vÈ jÈpetuÑ vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ kÈtuÑ.
KathaÑr|paÑ bhikkhave orabbhiko vÈ urabbhaghÈtako vÈ urabbhaÑ
adinnaÑ ÈdiyamÈnaÑ pahoti hantuÑ vÈ bandhituÑ vÈ jÈpetuÑ vÈ
yathÈpaccayaÑ vÈ kÈtuÑ? Idha bhikkhave ekacco daliddo hoti appassako
appabhogo, evar|paÑ bhikkhave orabbhiko vÈ urabbhaghÈtako vÈ
urabbhaÑ adinnaÑ ÈdiyamÈnaÑ pahoti hantuÑ vÈ bandhituÑ vÈ jÈpetuÑ vÈ
yathÈpaccayaÑ vÈ kÈtuÑ.
KathaÑr|paÑ bhikkhave orabbhiko vÈ urabbhaghÈtako vÈ urabbhaÑ
adinnaÑ ÈdiyamÈnaÑ nappahoti hantuÑ vÈ bandhituÑ vÈ jÈpetuÑ vÈ
yathÈpaccayaÑ vÈ
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kÈtuÑ? Idha bhikkhave ekacco aÉÉho hoti mahaddhano mahÈbhogo rÈjÈ vÈ
rÈjamahÈmatto vÈ. Evar|paÑ bhikkhave orabbhiko vÈ urabbhaghÈtako vÈ
urabbhaÑ adinnaÑ ÈdiyamÈnaÑ nappahoti hantuÑ vÈ bandhituÑ vÈ
jÈpetuÑ vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ kÈtuÑ, aÒÒadatthu paÒjalikova1 naÑ2 yÈcati
“dehi me mÈrisa urabbhaÑ vÈ urabbhadhanaÑ vÈ”ti. EvamevaÑ kho
bhikkhave idhekaccassa puggalassa tÈdisaÑyeva appamattakampi
pÈpakammaÑ kataÑ, tamenaÑ nirayaÑ upaneti. Idha pana bhikkhave
ekaccassa puggalassa tÈdisaÑyeva appamattakaÑ pÈpakammaÑ kataÑ
diÔÔhadhammavedanÊyaÑ hoti, nÈ’Óupi khÈyati kiÑ bahudeva.
KathaÑr|passa bhikkhave puggalassa appamattakampi pÈpakammaÑ
kataÑ, tamenaÑ nirayaÑ upaneti? Idha bhikkhave ekacco puggalo
abhÈvitakÈyo hoti abhÈvitasÊlo abhÈvitacitto abhÈvitapaÒÒo paritto appÈtumo
appadukkhavihÈrÊ, evar|passa bhikkhave puggalassa appamattakampi
pÈpakammaÑ kataÑ, tamenaÑ nirayaÑ upaneti.
KathaÑr|passa bhikkhave puggalassa tÈdisaÑyeva appamattakaÑ
pÈpakammaÑ kataÑ diÔÔhadhammavedanÊyaÑ hoti, nÈÓupi khÈyati kiÑ
bahudeva? Idha bhikkhave ekacco puggalo bhÈvitakÈyo hoti bhÈvitasÊlo
bhÈvitacitto bhÈvitapaÒÒo aparitto mahatto appamÈÓavihÈrÊ, evar|passa
bhikkhave puggalassa tÈdisaÑyeva appamattakaÑ pÈpakammaÑ kataÑ
diÔÔhadhammavedanÊyaÑ hoti, nÈ’Óupi khÈyati kiÑ bahudeva. (3)
Yo bhikkhave evaÑ vadeyya “yathÈ yathÈyaÑ puriso kammaÑ karoti,
tathÈ tathÈ taÑ paÔisaÑvedetÊ”ti. EvaÑ santaÑ bhikkhave brahmacariyavÈso
na hoti, okÈso na paÒÒÈyati sammÈ dukkhassa antakiriyÈya. Yo ca kho
bhikkhave evaÑ vadeyya “yathÈ yathÈ vedanÊyaÑ ayaÑ puriso kammaÑ
karoti, tathÈ tathÈ tassa vipÈkaÑ paÔisaÑvedetÊ”ti. EvaÑ santaÑ bhikkhave
brahmacariyavÈso hoti, okÈso paÒÒÈyati sammÈ dukkhassa antakiriyÈyÈti. .
NavamaÑ.
______________________________________________________________
1. PaÒjaliko (Ka)

2. ParaÑ (Ka)
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10. PaÑsudhovakasutta
102. Santi bhikkhave jÈtar|passa oÄÈrikÈ upakkilesÈ paÑsuvÈlukÈ1
sakkharakaÔhalÈ, tamenaÑ paÑsudhovako vÈ paÑsudhovakantevÈsÊ vÈ
DoÓiyaÑ ÈkiritvÈ dhovati sandhovati niddhovati. TasmiÑ pahÊne tasmiÑ
byantÊkate santi jÈtar|passa majjhimasahagatÈ upakkilesÈ sukhumasakkharÈ
th|lavÈsukÈ2, tamenaÑ paÑsudhovako vÈ paÑsudhovakantevÈsÊ vÈ dhovati
sandhogati niddhovati. TasmiÑ pahÊne tasmiÑ byantÊkate santi jÈtar|passa
sukhumasahagatÈ upakkilesÈ sukhumavÈlukÈ kÈÄajallikÈ, tamenaÑ
paÑsudhovako vÈ paÑsudhovakantevÈsÊ vÈ dhovati sandhovati niddhovati.
TasmiÑ pahÊne tasmiÑ byantÊkate athÈparaÑ suvaÓÓasikatÈvasissanti3,
tamenaÑ suvaÓÓakÈro vÈ suvaÓÓakÈrantevÈsÊ vÈ jÈtar|paÑ m|sÈyaÑ
pakkhipitvÈ dhamati sandhamati niddhamati, taÑ hoti jÈtar|paÑ dhantaÑ
sandhantaÑ4 niddhantaÑ aniddhantakasÈvaÑ5 na ceva mudu hoti na ca
kammaniyaÑ na ca pabhassaraÑ, pabha~gu ca, na ca sammÈ upeti
kammÈya. Hoti so bhikkhave samayo, yaÑ suvaÓÓakÈro vÈ
suvaÓÓakÈrantevÈsÊ vÈ taÑ jÈtar|paÑ dhamati sandhamati niddhamati, taÑ
hoti jÈtar|paÑ dhantaÑ sandhantaÑ niddhantaÑ niddhantakasÈvaÑ6 mudu
ca hoti kammaniyaÒca pabhassaraÒca, na ca pabha~gu, sammÈ upeti
kammÈya. YassÈ yassÈ ca pilandhanavikatiyÈ Èka~khati yadi paÔÔikÈya7 yadi
kuÓÉalÈya yadi gÊveyyake8 yadi suvaÓÓamÈlÈya, taÒcassa atthaÑ anubhoti.
EvamevaÑ kho bhikkhave santi adhicittamanuyuttassa bhikkhuno
oÄÈrikÈ upakkilesÈ kÈyaduccaritaÑ vacÊduccaritaÑ manoduccaritaÑ,
tamenaÑ sacetaso bhikkhu dabbajÈtiko pajahati vinodeti byantÊkaroti
anabhÈvaÑ gameti. TasmiÑ pahÊne tasmiÑ byantÊkate santi
adhicittamanuyuttassa bhikkhuno majjhimasahagatÈ upakkilesÈ kÈmavitakko
byÈpÈdavitakko vihiÑsÈvitakko, tamenaÑ sacetaso bhikkhu dabbajÈtiko
pajahati vinodeti byantÊkaroti anabhÈvaÑ gameti.
______________________________________________________________
1. PaÑsuvÈlikÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
2. Th|lavÈlikÈ (SÊ, I), thullavÈlikÈ (SyÈ, KaÑ)
3. SuvaÓÓajÈtar|pakÈvasissanti (Ka)
4. AdhantaÑ asandhantaÑ (SyÈ, KaÑ)
5. AniddhantaÑ anihitaÑ aninnÊtakasÈvaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
6. NihitaÑ ninnÊtakasÈvaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
7. MuddikÈya (AÑ 2. 14 piÔÔhe)
8. GÊveyyakena (Ka), gÊveyyakÈya (?)

256

TikanipÈtapÈÄi

TasmiÑ pahÊne tasmiÑ byantÊkate santi adhicittamanuyuttassa bhikkhuno
sukhumasahagatÈ upakkilesÈ ÒÈtivitakko janapadavitakko
anavaÒÒattipaÔisaÑyutto vitakko, tamenaÑ sacetaso bhikkhu dabbajÈtiko
pajahati vinodeti byantÊkaroti anabhÈvaÑ gameti. TasmiÑ pahÊne tasmiÑ
byantÊkate athÈparaÑ dhammavitakkÈvasissanti1, so hoti samÈdhi na ceva
santo, na ca paÓÊto, nappaÔippassaddhaladdho, na ekodibhÈvÈdhigato,
sasa~khÈraniggayhavÈritagato2. Hoti so bhikkhave samayo, yaÑ taÑ cittaÑ
ajjhattaÑyeva santiÔÔhati sannisÊdati, ekodi hoti3 samÈdhiyati, so hoti
samÈdhi santo paÓÊto paÔippassaddhiladdho ekodibhÈvÈdhigato, na
sasa~khÈraniggayhavÈritagato. Yassa yassa ca abhiÒÒÈ sacchikaraÓÊyassa
dhammassa cittaÑ abhininnÈmeti abhiÒÒÈ sacchikiriyÈya, tatra tatreva
sakkhibhabbataÑ pÈpuÓÈti sati sati-Èyatane.
So sace Èka~khati “anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhaveyyaÑ ekopi
hutvÈ bahudhÈ assaÑ, bahudhÈpi hutvÈ eko assaÑ, ÈvibhÈvaÑ tirobhÈvaÑ
tirokuÔÔaÑ tiropÈkÈraÑ tiropabbataÑ asajjamÈno gaccheyyaÑ seyyÈthÈpi
ÈkÈse. PathaviyÈpi ummujjanimujjaÑ kareyyaÑ seyyathÈpi udake. Udakepi
abhijjamÈne4 gaccheyyaÑ seyyathÈpi pathaviyaÑ. ŒkÈsepi palla~kena
kameyyaÑ seyyathÈpi pakkhÊ sakuÓo. Imepi candimas|riye
evaÑmahiddhike evaÑmahÈnubhÈve pÈÓinÈ parimaseyyaÑ parimajjeyyaÑ,
yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteyyan”ti. Tatra tatreva
sakkhibhabbataÑ pÈpuÓÈti sati sati-Èyatane.
So sace Èka~khati “dibbÈya sotadhÈtuyÈ visuddhÈya
atikkantamÈnusikÈya ubho sadde suÓeyyaÑ dibbe ca mÈnuse ca ye d|re
santike cÈ”ti. Tatra tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓÈti sati sati-Èyatane.
______________________________________________________________
1. Dhammavitakkovasissati (Ka)
2. Sasa~khÈraniggayhavÈritavato (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), sasa~khÈraniggayhavÈrivÈvato (Ka),
sasa~khÈraniggayhavÈriyÈdhigato (?) AÑ 3. 225; DÊ 3. 234 piÔÔhesupi.
3. EkodibhÈvaÑ gacchati (SÊ), ekodibhÈvo hoti (SyÈ, KaÑ, Ka), ekodihoti (I)
4. AbhijjamÈno (SÊ, I, Ka)
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So sace Èka~khati “parasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ cetasÈ ceto paricca
pajÈneyyaÑ, sarÈgaÑ vÈ cittaÑ ‘sarÈgaÑ cittan’ti pajÈneyyaÑ, vÊtarÈgaÑ vÈ
cittaÑ ‘vÊtarÈgaÑ cittan’ti pajÈneyyaÑ, sadosaÑ vÈ cittaÑ ‘sadosaÑ cittan’ti
pajÈneyyaÑ, vÊtadosaÑ vÈ cittaÑ ‘vÊtadosaÑ cittan’ti pajÈneyyaÑ, samohaÑ
vÈ cittaÑ ‘samohaÑ cittan’ti pajÈneyyaÑ, vÊtamohaÑ vÈ cittaÑ ‘vÊtamohaÑ
cittan’ti pajÈneyyaÑ, saÑkhittaÑ vÈ cittaÑ ‘saÑkhittaÑ cittan’ti
pajÈneyyaÑ, vikkhittaÑ vÈ cittaÑ ‘vikkhittaÑ cittan’ti pajÈneyyaÑ,
mahaggataÑ vÈ cittaÑ ‘mahaggataÑ cittan’ti pajÈneyyaÑ, amahaggataÑ vÈ
cittaÑ ‘amahaggataÑ cittan’ti pajÈneyyaÑ, sa-uttaraÑ vÈ cittaÑ ‘sa-uttaraÑ
cittan’ti pajÈneyyaÑ, anuttaraÑ vÈ cittaÑ ‘anuttaraÑ cittan’ti pajÈneyyaÑ,
samÈhitaÑ vÈ cittaÑ ‘samÈhita cittan’ti pajÈneyyaÑ, asamÈhitaÑ vÈ cittaÑ
‘asamÈhitaÑ cittan’ti pajÈneyyaÑ, vimuttaÑ vÈ cittaÑ ‘vimuttaÑ cittan’ti
pajÈneyyaÑ, avimuttaÑ vÈ cittaÑ ‘avimuttaÑ cittan’ti pajÈneyyan”ti. Tatra
tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓÈti sati sati-Èyatane.
So sace Èka~khati “anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussareyyaÑ.
SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo tissopi jÈtiyo catassopi jÈtiyo
paÒcapi jÈtiyo dasapi jÈtiyo vÊsampi jÈtiyo tiÑsampi jÈtiyo cattÈlÊsampi
jÈtiyo paÒÒÈsampi jÈtiyo jÈtisatampi jÈtisahassampi jÈtisatasahassampi
anekepi saÑvaÔÔakappe anekepi vivaÔÔakappe anekepi saÑvaÔÔavivaÔÔakappe
‘amutrÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto amutra
udapÈdiÑ. TatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto
idh|papanno’ti. Iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ
anussareyyan”ti. Tatra tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓÈti sati sati-Èyatane.
So sace Èka~khati “dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena
satte passeyyaÑ cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe,
sugate duggate yathÈkamm|page satte pajÈneyyaÑ ‘ime vata bhonto sattÈ
kÈyaduccariyena samannÈgatÈ vacÊduccaritena samannÈgatÈ
manoduccaritena samannÈgatÈ ariyÈnaÑ upavÈdakÈ micchÈdiÔÔhikÈ
micchÈdiÔÔhi-
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kammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ
vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannÈ. Ime vÈ pana bhonto sattÈ kÈyasucaritena
samannÈgatÈ vacÊsucaritena samannÈgatÈ manosucaritena samannÈgatÈ
ariyÈnaÑ anupavÈdakÈ sammÈdiÔÔhikÈ sammÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapannÈ’ti. Iti
dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena satte passeyyaÑ
cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe, sugate duggate
yathÈkamm|page satte pajÈneyyan”ti. Tatra tatreva sakkhibhabbataÑ
pÈpuÓÈti sati sati-Èyatane.
So sace Èka~khati “ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
vihareyyan”ti. Tatra tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓÈti sati sati-Èyataneti. .
DasamaÑ.
11. Nimittasutta
103. Adhicittamanuyuttena bhikkhave bhikkhunÈ tÊÓi nimittÈni kÈlena
kÈlaÑ manasi kÈtabbÈni. KÈlena kÈlaÑ samÈdhinimittaÑ manasi kÈtabbaÑ,
kÈlena kÈlaÑ paggahanimittaÑ manasi kÈtabbaÑ, kÈlena kÈlaÑ
upekkhÈnimittaÑ manasi kÈtabbaÑ. Sace bhikkhave adhicittamanuyutto
bhikkhu ekantaÑ samÈdhinimittaÑyeva manasi kareyya, ÔhÈnaÑ taÑ cittaÑ
kosajjÈya saÑvatteyya. Sace bhikkhave adhicittamanuyutto bhikkhu
ekantaÑ paggahanimittaÑyeva manasi kareyya, ÔhÈnaÑ taÑ cittaÑ
uddhaccÈya saÑvatteyya. Sace bhikkhave adhicittamanuyutto bhikkhu
ekantaÑ upekkhÈnimittaÑyeva manasi kareyya, ÔhÈnaÑ taÑ cittaÑ na
sammÈ samÈdhiyeyya ÈsavÈnaÑ khayÈya. Yato ca kho bhikkhave
adhicittamanuyutto bhikkhu kÈlena kÈlaÑ samÈdhinimittaÑ manasi karoti,
kÈlena kÈlaÑ paggahanimittaÑ manasi karoti, kÈlena kÈlaÑ
upekkhÈnimittaÑ manasi karoti. TaÑ hoti cittaÑ muduÒca kammaniyaÒca
pabhassaraÒca, na ca pabha~gu, sammÈ samÈdhiyati ÈsavÈnaÑ khayÈya.
SeyyathÈpi bhikkhave suvaÓÓakÈro vÈ suvaÓÓakÈrantevÈsÊ vÈ ukkaÑ
bandheyya1, ukkaÑ bandhitvÈ ukkÈmukhaÑ Èlimpeyya1, ukkÈmukhaÑ
ÈlimpetvÈ
______________________________________________________________
1. Bandhati ... Èlimpati (Visuddhi 1. 239 piÔÔhe taÑÔÊkÈyaÑ ca)
Ma-®Ôha 1. 179; Ma 3. 286 piÔÔhesu taÑ AÔÔhakathÈÔÊkÈsu ca passitabbaÑ.
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saÓÉÈsena jÈtar|paÑ gahetvÈ ukkÈmukhe pakkhipeyya1, ukkÈmukhe
pakkhipitvÈ kÈlena kÈlaÑ abhidhamati, kÈlena kÈlaÑ udakena paripphoseti,
kÈlena kÈlaÑ ajjhupekkhati. Sace bhikkhave suvaÓÓakÈro vÈ
suvaÓÓakÈrantevÈsÊ vÈ taÑ jÈtar|paÑ ekantaÑ abhidhameyya, ÔhÈnaÑ taÑ
jÈtar|paÑ Éaheyya. Sace bhikkhave suvaÓÓakÈro vÈ suvaÓÓakÈrantevÈsÊ vÈ
taÑ jÈtar|paÑ ekantaÑ udakena paripphoseyya, ÔhÈnaÑ taÑ jÈtar|paÑ
nibbÈpeyya2. Sace bhikkhave suvaÓÓakÈro vÈ suvaÓÓakÈrantevÈsÊ vÈ taÑ
jÈtar|paÑ ekantaÑ ajjhupekkheyya, ÔhÈnaÑ taÑ jÈtar|paÑ na sammÈ
paripÈkaÑ gaccheyya. Yato ca kho bhikkhave suvaÓÓakÈro vÈ
suvaÓÓakÈrantevÈsÊ vÈ taÑ jÈtar|paÑ kÈlena kÈlaÑ abhidhamati, kÈlena
kÈlaÑ udakena paripphoseti, kÈlena kÈlaÑ ajjhupekkhati, taÑ hoti jÈtar|paÑ
muduÒca kammaniyaÒca pabhassaraÒca, na ca pabha~gu, sammÈ upeti
kammÈya. YassÈ yassÈ ca pilandhanavikatiyÈ Èka~khati yadi paÔÔikÈya yadi
kuÓÉalÈya yadi gÊveyyake yadi suvaÓÓamÈlÈya, taÑ cassa atthaÑ anubhoti.
EvamevaÑ kho bhikkhave adhicittamanuyuttena bhikkhunÈ tÊÓi
nimittÈni kÈlena kÈlaÑ manasi kÈtabbÈni, kÈlena kÈlaÑ samÈdhinimittaÑ
manasi kÈtabbaÑ, kÈlena kÈlaÑ paggahanimittaÑ manasi kÈtabbaÑ, kÈlena
kÈlaÑ upekkhÈnimittaÑ manasi kÈtabbaÑ. Sace bhikkhave
adhicittamanuyutto bhikkhu ekantaÑ samÈdhinimittaÑyeva manasi kareyya,
ÔhÈnaÑ taÑ cittaÑ kosajjÈya saÑvatteyya. Sace bhikkhave
adhicittamanuyutto bhikkhu ekantaÑ paggahanimittaÑ yeva manasi
kareyya, ÔhÈnaÑ taÑ cittaÑ uddhaccÈya saÑvatteyya. Sace bhikkhave
adhicittamanuyutto bhikkhu ekantaÑ upekkhÈnimittaÑyeva manasi kareyya,
ÔhÈnaÑ taÑ cittaÑ na sammÈ samÈdhiyeyya ÈsavÈnaÑ khayÈya. Yato ca
kho bhikkhave adhicittamanuyutto bhikkhu kÈlena kÈlaÑ samÈdhinimittaÑ
manasi karoti, kÈlena kÈlaÑ paggahanimittaÑ manasi karoti, kÈlena kÈlaÑ
upekkhÈnimittaÑ manasi karoti, taÑ hoti cittaÑ muduÒca kammaniyaÒca
pabhassaraÒca, na ca pabha~gu, sammÈ samÈdhiyati ÈsavÈnaÑ khayÈya.
Yassa yassa ca abhiÒÒÈ sacchikaraÓÊyassa dhammassa cittaÑ abhininnÈmeti
abhiÒÒÈ sacchikiriyÈya, tatra tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓÈti sati
sati-Èyatane.
______________________________________________________________
1. Pakkhipati (Visuddhi 1. 239 piÔÔhe.)

2. NibbÈyeyya (SÊ)
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So sace Èka~khati “anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhaveyyaÑ -pa(Cha abhiÒÒÈ vitthÈretabbÈ) ÈsavÈnaÑ khayÈ -pa- sacchikatvÈ upasampajja
vihareyyan”ti. Tatra tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓÈti sati sati-Èyataneti. .
EkÈdasamaÑ.
LoÓakapallavaggo1 paÒcamo.
TassuddÈnaÑ
AccÈyikaÑ PavivekaÑ, Sarado ParisÈ tayo.
ŒjÈnÊyÈ Potthako ca, LoÓaÑ Dhovati NimittÈnÊti.

Dutiyo paÓÓÈsako samatto.

______________________________________________________________
1. LoÓaphalavaggo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

3. TatiyapaÓÓÈsaka
(11) 1. Sambodhavagga
1. Pubbevasambodhasutta
104. Pubbeva me bhikkhave sambodhÈ anabhisambuddhassa
bodhisattasseva sato etadahosi “ko nu kho loke assÈdo, ko ÈdÊnavo, kiÑ
nissaraÓan”ti. Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “yaÑ kho lokaÑ1 paÔicca
uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, ayaÑ loke assÈdo. YaÑ loko2 anicco dukkho
vipariÓÈmadhammo, ayaÑ loke ÈdÊnavo. Yo loke chandarÈgavinayo
chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ loke nissaraÓan”ti3. YÈvakÊvaÒcÈhaÑ bhikkhave
evaÑ lokassa assÈdaÒca assÈdato, ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato, nissaraÓaÒca
nissaraÓato yathÈbh|taÑ nÈbbhaÒÒÈsiÑ, neva tÈvÈhaÑ bhikkhave sadevake
loke samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya
“anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambuddho”ti4 paccaÒÒÈsiÑ. Yato ca
khvÈhaÑ5 bhikkhave evaÑ lokassa assÈdaÒca assÈdato, ÈdÊnavaÒca
ÈdÊnavato, nissaraÓaÒca nissaraÓato yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, athÈhaÑ
bhikkhave sadevake loke samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ
pajÈya sadevamanussÈya “anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambuddho”ti
paccaÒÒÈsiÑ. ©ÈÓaÒca pana me dassanaÑ udapÈdi “akuppÈ me vimutti6,
ayamantimÈ jÈti, natthi dÈni punabbhavo”ti. . PaÔhamaÑ.
2. PaÔhama-assÈdasutta
105. LokassÈhaÑ bhikkhave assÈdapariyesanaÑ acariÑ, yo loke assÈdo
tadajjhagamaÑ. YÈvatako loke assÈdo, paÒÒÈya me so sudiÔÔho. LokassÈhaÑ
bhikkhave ÈdÊnavapariyesanaÑ
______________________________________________________________
1. Loke (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
2. Loke (I, Ka)
3. LokanissaraÓaÑ (®Ôha). 262 piÔÔhe “loke nissaraÓan”ti padena saÑsanditabbaÑ.
4. Abhisambuddho (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka)
5. Kho ahaÑ (SÊ, I), khohaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)
6. Cetovimutti (SÊ, I, Ka)
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acariÑ, yo loke ÈdÊnavo tadajjhagamaÑ. YÈvatako loke ÈdÊnavo, paÒÒÈya
me so sudiÔÔho. LokassÈhaÑ bhikkhave nissaraÓapariyesanaÑ acariÑ, yaÑ
loke nissaraÓaÑ tadajjhagamaÑ. YÈvatakaÑ loke nissaraÓaÑ, paÒÒÈya me
taÑ sudiÔÔhaÑ. YÈvakÊvaÒcÈhaÑ bhikkhave lokassa assÈdaÒca assÈdato,
ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato, nissaraÓaÒca nissaraÓato yathÈbh|taÑ nÈbbhaÒÒÈsiÑ,
neva tÈvÈhaÑ bhikkhave sadevake loke samÈrake sabrahmake
sassamaÓabrahmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya “anuttaraÑ
sammÈsambodhiÑ abhisambuddho”ti paccaÒÒÈsiÑ. Yato ca khvÈhaÑ
bhikkhave lokassa assÈdaÒca assÈdato, ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato, nissaraÓaÒca
nissaraÓako yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, athÈhaÑ bhikkhave sadevake loke
samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya
“anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambuddho”ti paccaÒÒÈsiÑ. ©ÈÓaÒca
pana me dassanaÑ udapÈdi “akuppÈ me vimutti, ayamantimÈ jÈti, natthi dÈni
punabbhavo”ti. DutiyaÑ.
3. Dutiya-assÈdasutta
106. No cedaÑ1 bhikkhave loke assÈdo abhavissa, nayidaÑ sattÈ loke
sÈrajjeyyuÑ. YasmÈ ca kho bhikkhave atthi loke assÈdo, tasmÈ sattÈ loke
sÈrajjanti. No cedaÑ bhikkhave loke ÈdÊnavo abhavissa, nayidaÑ sattÈ loke
nibbindeyyuÑ. YasmÈ ca kho bhikkhave atthi loke ÈdÊnavo, tasmÈ sattÈ loke
nibbindanti. No cedaÑ bhikkhave loke nissaraÓaÑ abhavissa nayidaÑ sattÈ
lokamhÈ2 nissareyyuÑ. YasmÈ ca kho bhikkhave atthi loke nissaraÓaÑ,
tasmÈ sattÈ lokamhÈ nissaranti. YÈvakÊvaÒca bhikkhave sattÈ lokassa
assÈdaÒca assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato nissaraÓaÒca nissaraÓato
yathÈbh|taÑ nÈbbhaÒÒÈsuÑ3. Neva tÈva bhikkhave sattÈ sadevaka lokÈ
samÈrakÈ sabrahmakÈ sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya
nissaÔÈ visaÑyuttÈ vippamuttÈ4 vimariyÈdÊkatena5 cetasÈ vihariÑsu. Yato ca
kho bhikkhave sattÈ
______________________________________________________________
1. No cetaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) SaÑ 2. 25 piÔÔhe passitabbaÑ.
3. NÈbbhaÒÒaÑsu (SaÑ 2. 26 piÔÔhe)
5. VimariyÈdikatena (SÊ, I, Ka)

2. Loke (Ka)
4. VippayuttÈ (Ka)
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lokassa assÈdaÒca assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato nissaraÓaÒca nissaraÓato
yathÈbh|taÑ abbhÈÒÒÈsuÑ, atha bhikkhave sattÈ sadevakÈ lokÈ samÈrakÈ
sabrahmakÈ sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya nissaÔÈ
visaÑyuttÈ vippamuttÈ vimariyÈdÊkatena cetasÈ viharantÊti. . TatiyaÑ.
4. SamaÓabrÈhmaÓasutta
107. Ye keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ lokassa assÈdaÒca
assÈdato, ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato, nissaraÓaÒca nissaraÓato yathÈbh|taÑ
nappajÈnanti, na me te1 bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ samaÓesu vÈ
samaÓasammatÈ brÈhmaÓesu vÈ brÈhmaÓasammatÈ, na ca pana te
Èyasmanto sÈmaÒÒatthaÑ vÈ brahmaÒÒatthaÑ vÈ diÔÔheva dhamme sayaÑ
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharanti. Ye ca kho keci bhikkhave
samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ lokassa assÈdaÒca assÈdato, ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato,
nissaraÓaÒca nissaraÓato yathÈbh|taÑ pajÈnanti, te kho bhikkhave samaÓÈ
vÈ brÈhmaÓÈ vÈ samaÓesu vÈ samaÓasammatÈ brÈhmaÓesu vÈ
brÈhmaÓasammatÈ, te ca panÈyasmanto sÈmaÒÒatthaÒca brahmaÒÒatthaÒca
diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharantÊti2. .
CatutthaÑ.
5. RuÓÓasutta
108. RuÓÓamidaÑ bhikkhave ariyassa vinaye yadidaÑ gÊtaÑ,
ummattakamidaÑ bhikkhave ariyassa vinaye yadidaÑ naccaÑ,
komÈrakamidaÑ bhikkhave ariyassa vinaye yadidaÑ ativelaÑ
dantavidaÑsakahasitaÑ3. TasmÈtiha bhikkhave setughÈto gÊte setughÈto
nacce, alaÑ vo dhammappamoditÈnaÑ sataÑ sitaÑ sitamattÈyÈti. .
PaÒcamaÑ.
6. Atittisutta
109. TiÓÓaÑ bhikkhave paÔisevanÈya natthi titti. KatamesaÑ tiÓÓaÑ?
Soppassa bhikkhave paÔisevanÈya natthi titti, surÈmerayapÈnassa bhikkhave
______________________________________________________________
1. Na te (Ka)

2. Viharissanti (SÊ, I)

3. DantavidaÑsakaÑ hasitaÑ (SÊ, I)
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paÔisevanÈya natthi titti, methunadhammasamÈpattiyÈ bhikkhave
paÔisevanÈya natthi titti. ImesaÑ bhikkhave tiÓÓaÑ paÔisevanÈya natthi tittÊti.
. ChaÔÔhaÑ.
7. Arakkhitasutta
110. Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinnaÑ kho AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ BhagavÈ etadavoca “citte gahapati
arakkhite kÈyakammampi arakkhitaÑ hoti, vacÊkammampi arakkhitaÑ hoti,
manokammampi arakkhitaÑ hoti. Tassa arakkhitakÈyakammantassa
arakkhitavacÊkammantassa arakkhitamanokammantassa kÈyakammampi
avassutaÑ hoti, vacÊkammampi avassutaÑ hoti, manokammampi avassutaÑ
hoti. Tassa avassutakÈyakammantassa avassutavacÊkammantassa
avassutamanokammantassa kÈyakammampi p|tikaÑ hoti, vacÊkammampi
p|tikaÑ hoti, manokammampi p|tikaÑ hoti. Tassa p|tikÈyakammantassa
p|tivacÊkammantassa p|timanokammantassa na bhaddakaÑ maraÓaÑ hoti
na bhaddikÈ kÈlakiriyÈ.
SeyyathÈpi gahapati k|ÔÈgÈre ducchanne k|Ôampi arakkhitaÑ hoti,
gopÈnasiyopi arakkhitÈ honti, bhittipi arakkhitÈ hoti, k|Ôampi avassutaÑ
hoti, gopÈnasiyopi avassutÈ honti, bhittipi avassutÈ hoti. K|Ôampi p|tikaÑ
hoti, gopÈnasiyopi p|tikÈ honti, bhittipi p|tikÈ hoti.
EvamevaÑ kho gahapati citte arakkhite kÈyakammampi arakkhitaÑ
hoti, vacÊkammampi arakkhitaÑ hoti, manokammampi arakkhitaÑ hoti.
Tassa arakkhitakÈyakammantassa arakkhitavacÊkammantassa
arakkhitamanokammantassa kÈyakammampi avassutaÑ hoti, vacÊkammampi
avassutaÑ hoti, manokammampi avassutaÑ hoti. Tassa
avassutakÈyakammantassa avassutavacÊkammantassa
avassutamanokammantassa kÈyakammampi p|tikaÑ hoti, vacÊkammampi
p|tikaÑ hoti, manokammampi p|tikaÑ hoti. Tassa p|tikÈyakammantassa
p|tivacÊkammantassa p|timanokammantassa na bhaddakaÑ maraÓaÑ hoti
na bhaddikÈ kÈla~kiriyÈ.
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Citte gahapati rakkhite kÈyakammampi rakkhitaÑ hoti, vacÊkammampi
rakkhitaÑ hoti, manokammampi rakkhitaÑ hoti. Tassa
rakkhitakÈyakammantassa rakkhitavacÊkammantassa
rakkhitamanokammantassa kÈyakammampi anavassutaÑ hoti,
vacÊkammampi anavassutaÑ hoti, manokammampi anavassutaÑ hoti. Tassa
anavassutakÈyakammantassa anavassutavacÊkammantassa
anavassutamanokammantassa kÈyakammampi ap|tikaÑ hoti,
vacÊkammampi ap|tikaÑ hoti, manokammampi ap|tikaÑ hoti. Tassa
ap|tikÈyakammantassa ap|tivacÊkammantassa ap|timanokammantassa
bhaddakaÑ maraÓaÑ hoti bhaddikÈ kÈlakiriyÈ.
SeyyathÈpi gahapati k|ÔÈgÈre succhanne k|Ôampi rakkhitaÑ hoti,
gopÈnasiyopi rakkhitÈ honti, bhittipi rakkhitÈ hoti. K|Ôampi anavassutaÑ
hoti, gopÈnasiyopi anavassutÈ honti, bhittipi anavassutÈ hoti. K|Ôampi
ap|tikaÑ hoti, gopÈnasiyopi ap|tikÈ honti, bhittipi ap|tikÈ hoti.
EvamevaÑ kho gahapati citte rakkhite kÈyakammampi rakkhitaÑ hoti,
vacÊkammampi rakkhitaÑ hoti, manokammampi rakkhitaÑ hoti. Tassa
rakkhitakÈyakammantassa rakkhitavacÊkammantassa
rakkhitamanokammantassa kÈyakammampi anavassutaÑ hoti,
vacÊkammampi anavassutaÑ hoti, manokammampi anavassutaÑ hoti. Tassa
anavassutakÈyakammantassa anavassutavacÊkammantassa
anavassutamanokammantassa kÈyakammampi ap|tikaÑ hoti,
vacÊkammampi ap|tikaÑ hoti, manokammampi ap|tikaÑ hoti. Tassa
ap|tikÈyakammantassa ap|tivacÊkammantassa ap|timanokammantassa
bhaddikaÑ maraÓaÑ hoti bhaddikÈ kÈlakiriyÈti. . SattamaÑ.
8. ByÈpannasutta
111. EkamantaÑ nisinnaÑ kho AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ BhagavÈ
etadavoca “citte gahapati byÈpanne kÈyakammampi byÈpannaÑ hoti,
vacÊkammampi byÈpannaÑ hoti, manokammampi byÈpannaÑ hoti. Tassa
byÈpannakÈyakammantassa byÈpannavacÊkammantassa
byÈpannamanokammantassa na bhaddakaÑ maraÓaÑ hoti na bhaddikÈ
kÈlakiriyÈ. SeyyathÈpi gahapati k|ÔÈgÈre ducchanne k|Ôampi byÈpannaÑ
hoti, gopÈnasiyopi byÈpannÈ honti, bhittipi
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byÈpannÈ hoti. EvamevaÑ kho gahapati citte byÈpanne kÈyakammampi
byÈpannaÑ hoti, vacÊkammampi byÈpannaÑ hoti, manokammampi
byÈpannaÑ hoti. Tassa byÈpannakÈyakammantassa
byÈpannavacÊkammantassa byÈpannamanokammantassa na bhaddakaÑ
maraÓaÑ hoti na bhaddikÈ kÈlakiriyÈ.
Citte gahapati abyÈpanne kÈyakammampi abyÈpannaÑ hoti,
vacÊkammampi abyÈpannaÑ hoti, manokammampi abyÈpannaÑ hoti. Tassa
abyÈpannakÈyakammantassa abyÈpannavacÊkammantassa
abyÈpannamanokammantassa bhaddakaÑ maraÓaÑ hoti bhaddikÈ
kÈlakiriyÈ. SeyyÈthÈpi gahapati k|ÔÈgÈre succhanne k|Ôampi abyÈpannaÑ
hoti, gopÈnasiyopi abyÈpannÈ honti, bhittipi abyÈpannÈ hoti. EvamevaÑ kho
gahapati citte abyÈpanne kÈyakammampi abyÈpannaÑ hoti, vacÊkammampi
abyÈpannaÑ hoti, manokammampi abyÈpannaÑ hoti. Tassa
abyÈpannakÈyakammantassa -pa- abyÈpannamanokammantassa bhaddakaÑ
maraÓaÑ hoti bhaddikÈ kÈla~kiriyÈti. . AÔÔhamaÑ.
9. PaÔhamanidÈnasutta
112. TÊÓimÈni bhikkhave nidÈnÈni kammÈnaÑ samudayÈya. KatamÈni
tÊÓi? Lobho nidÈnaÑ kammÈnaÑ samudayÈya, doso nidÈnaÑ kammÈnaÑ
samudayÈya, moho nidÈnaÑ kammÈnaÑ samudayÈya. YaÑ bhikkhave
lobhapakataÑ kammaÑ lobhajaÑ lobhanidÈnaÑ lobhasamudayaÑ, taÑ
kammaÑ akusalaÑ, taÑ kammaÑ savajjaÑ, taÑ kammaÑ dukkhavipÈkaÑ,
taÑ kammaÑ kammasamudayÈya saÑvattati, na taÑ kammaÑ
kammanirodhÈya saÑvattati. YaÑ bhikkhave dosapakataÑ kammaÑ
dosajaÑ dosanidÈnaÑ dosasamudayaÑ, taÑ kammaÑ akusalaÑ, taÑ
kammaÑ sÈvajjaÑ, taÑ kammaÑ dukkhavipÈkaÑ, taÑ kammaÑ
kammasamudayÈya saÑvattati, na taÑ kammaÑ kammanirodhÈya
saÑvattati. YaÑ bhikkhave mohapakataÑ kammaÑ mohajaÑ mohanidÈnaÑ
mohasamudayaÑ, taÑ kammaÑ akusalaÑ, taÑ kammaÑ sÈvajjaÑ, taÑ
kammaÑ dukkhavipÈkaÑ, taÑ kammaÑ kammasamudayÈya saÑvattati, na
taÑ kammaÑ kammanirodhÈya saÑvattati. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi
nidÈnÈni kammÈnaÑ samudayÈya.
TÊÓimÈni bhikkhave nidÈnÈni kammÈnaÑ samudayÈya. KatamÈni tÊÓi?
Alobho nidÈnaÑ kammÈnaÑ samudayÈya, adoso nidÈnaÑ kammÈnaÑ
samudayÈya, amoho nidÈnaÑ kammÈnaÑ samudayÈya. YaÑ bhikkhave
alobhapakataÑ kammaÑ alobhajaÑ alobhanidÈnaÑ alobhasamudayaÑ,
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sukhavipÈkaÑ, taÑ kammaÑ kammanirodhÈya saÑvattati, na taÑ kammaÑ
kammasamudayÈya saÑvattati. YaÑ bhikkhave adosapakataÑ kammaÑ
adosajaÑ adosanidÈnaÑ adosasamudayaÑ, taÑ kammaÑ kusalaÑ, taÑ
kammaÑ anavajjaÑ, taÑ kammaÑ sukhavipÈkaÑ, taÑ kammaÑ
kammanirodhÈya saÑvattati, na taÑ kammaÑ kammasamudayÈya
saÑvattati. YaÑ bhikkhave amohapakataÑ kammaÑ amohajaÑ
amohanidÈnaÑ amohasamudayaÑ, taÑ kammaÑ kusalaÑ, taÑ kammaÑ
anavajjaÑ, taÑ kammaÑ sukhavipÈkaÑ, taÑ kammaÑ kammanirodhÈya
saÑvattati, na taÑ kammaÑ kammasamudayÈya saÑvattati. ImÈni kho
bhikkhave tÊÓi nidÈnÈni kammÈnaÑ samudayÈyÈti. . NavamaÑ.
10. DutiyanidÈnasutta
113. TÊÓimÈni bhikkhave nidÈnÈni kammÈnaÑ samudayÈya. KatamÈni
tÊÓi? AtÊte bhikkhave chandarÈgaÔÔhÈniye dhamme Èrabbha chando jÈyati,
anÈgate bhikkhave chandarÈgaÔÔhÈniye dhamme Èrabbha chando jÈyati,
paccuppanne bhikkhave chandarÈgaÔÔhÈniye dhamme Èrabbha chando jÈyati.
KathaÒca bhikkhave atÊte chandarÈgaÔÔhÈniye dhamme Èrabbha chando
jÈyati? AtÊte bhikkhave chandarÈgaÔÔhÈniye dhamme Èrabbha cetasÈ
anuvitakketi anuvicÈreti, tassa atÊte chandarÈgaÔÔhÈniye dhamme Èrabbha
cetasÈ anuvitakkayato anuvicÈrayato chando jÈyati, chandajÈto tehi
dhammehi saÑyutto hoti. EtamahaÑ bhikkhave saÑyojanaÑ vadÈmi, yo
cetaso sÈrÈgo. EvaÑ kho bhikkhave atÊte chandarÈgaÔÔhÈniye dhamme
Èrabbha chando jÈyati.
KathaÒca bhikkhave anÈgate chandarÈgaÔÔhÈniye dhamme Èrabbha
chando jÈyati? AnÈgate bhikkhave chandarÈgaÔÔhÈniye dhamme Èrabbha
cetasÈ anuvitakketi anuvicÈreti, tassa anÈgate chandarÈgaÔÔhÈniye dhamme
Èrabbha cetasÈ anuvitakkayato anuvicÈrayato chando jÈyati, chandajÈto tehi
dhammehi saÑyutto hoti. EtamahaÑ bhikkhave saÑyojanaÑ vadÈmi, yo
cetaso sÈrÈgo. EvaÑ kho bhikkhave anÈgate chandarÈgaÔÔhÈniye dhamme
Èrabbha chando jÈyati.
KathaÒca bhikkhave paccuppanne chandarÈgaÔÔhÈniye dhamme Èrabbha
chando jÈyati? Paccuppanne bhikkhave chandarÈgaÔÔhÈniye dhamme
Èrabbha cetasÈ
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anuvitakketi anuvicÈreti, tassa paccuppanne chandarÈgaÔÔhÈniye dhamme
Èrabbha cetasÈ anuvitakkayato anuvicÈrayato chando jÈyati, chandajÈto tehi
dhammehi saÑyutto hoti. EtamahaÑ bhikkhave saÑyojanaÑ vadÈmi, yo
cetaso sÈrÈgo. EvaÑ kho bhikkhave paccuppanne chandarÈgaÔÔhÈniye
dhamme Èrabbha chando jÈyati. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi nidÈnÈni
kammÈnaÑ samudayÈya.
TÊÓimÈni bhikkhave nidÈnÈni kammÈnaÑ samudayÈya. KatamÈni tÊÓi?
AtÊte bhikkhave chandarÈgaÔÔhÈniye dhamme Èrabbha chando na jÈyati,
anÈgate bhikkhave chandarÈgaÔÔhÈniye dhamme Èrabbha chando na jÈyati,
paccuppanne bhikkhave chandarÈgaÔÔhÈniye dhamme Èrabbha chando na
jÈyati. KathaÒca bhikkhave atÊte chandarÈgaÔÔhÈniye dhamme Èrabbha
chando na jÈyati? AtÊtÈnaÑ bhikkhave chandarÈgaÔÔhÈniyÈnaÑ dhammÈnaÑ
ÈyatiÑ vipÈkaÑ pajÈnÈti, ÈyatiÑ vipÈkaÑ viditvÈ tadabhinivatteti,
tadabhinivattetvÈ1 cetasÈ abhinivijjhitvÈ2 paÒÒÈya ativijjha3 passati. EvaÑ
kho bhikkhave atÊte chandarÈgaÔÔhÈniye dhamme Èrabbha chando na jÈyati.
KathaÒca bhikkhave anÈgate chandarÈgaÔÔhÈniye dhamme Èrabbha
chando na jÈyati? AnÈgatÈnaÑ bhikkhave chandarÈgaÔÔhÈniyÈnaÑ
dhammÈnaÑ ÈyatiÑ vipÈkaÑ pajÈnÈti, ÈyatiÑ vipÈkaÑ viditvÈ
tadabhinivatteti, tadabhinivattetvÈ cetasÈ abhinivijjhitvÈ paÒÒÈya ativijjha
passati. EvaÑ kho bhikkhave anÈgate chandarÈgaÔÔhÈniye dhamme Èrabbha
chando na jÈyati.
KathaÒca bhikkhave paccuppanne chandarÈgaÔÔhÈniye dhamme Èrabbha
chando na jÈyati? PaccuppannÈnaÑ bhikkhave chandarÈgaÔÔhÈniyÈnaÑ
dhammÈnaÑ ÈyatiÑ vipÈkaÑ pajÈnÈti, ÈyatiÑ vipÈkaÑ viditvÈ
tadabhinivatteti, tadabhinivattetvÈ cetasÈ abhinivijjhitvÈ paÒÒÈya ativijjha
passati. EvaÑ kho bhikkhave paccuppanne chandarÈgaÔÔhÈniye dhamme
Èrabbha chando na jÈyati. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi nidÈnÈni kammÈnaÑ
samudayÈyÈti. . DasamaÑ.
Sambodhavaggo paÔhamo.
______________________________________________________________
1. Tadabhinivajjeti, tadabhinivajjetvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ)
2. AbhivirÈjetvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

3. Abhinivijjha (Ka)
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TassuddÈnaÑ
Pubbeva duve AssÈdÈ, SamaÓo RuÓÓapaÒcamaÑ.
Atitti dve ca vuttÈni, NidÈnÈni apare duveti.
_____
(12) 2. ŒpÈyikavagga
1. ŒpÈyikasutta
114. Tayome bhikkhave ÈpÈyikÈ nerayikÈ idamappahÈya. Katame tayo?
Yo ca abrahmacÈrÊ brahmacÈripaÔiÒÒo, yo ca suddhaÑ brahmacariyaÑ
carantaÑ am|lakena1 abrahmacariyena anuddhaÑseti, yo cÈyaÑ evaÑvÈdÊ
evaÑdiÔÔhi “natthi kÈmesu doso”ti, so tÈya kÈmesu pÈtabyataÑ Èpajjati. Ime
kho bhikkhave tayo ÈpÈyikÈ nerayikÈ idamappahÈyÈti. . PaÔhamaÑ.
2. Dullabhasutta
115. TiÓÓaÑ bhikkhave pÈtubhÈvo dullabho lokasmiÑ. KatamesaÑ
tiÓÓaÑ? TathÈgatassa bhikkhave Arahato SammÈsambuddhassa pÈtubhÈvo
dullabho lokasmiÑ, TathÈgatappaveditassa dhammavinayassa desetÈ
puggalo dullabho lokasmiÑ, kataÒÒ| katavedÊ puggalo dullabho lokasmiÑ.
ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ pÈtubhÈvo dullabho lokasminti. . DutiyaÑ.
3. Appameyyasutta
116. Tayome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame
tayo? Suppameyyo duppameyyo appameyyo. Katamo ca bhikkhave puggalo
suppameyyo? Idha bhikkhave ekacco puggalo uddhato hoti unnaÄo capalo
mukharo vikiÓÓavÈco muÔÔhassati asampajÈno asamÈhito vibbhantacitto
pÈkatindriyo. AyaÑ vuccati bhikkhave puggalo suppameyyo.
______________________________________________________________
1. Abh|tena (Ka)
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Katamo ca bhikkhave puggalo duppameyyo? Idha bhikkhave ekacco
puggalo anuddhato hoti anunnaÄo acapalo amukharo avikiÓÓavÈco
upaÔÔhitassati sampajÈno samÈhito ekaggacitto saÑvutindriyo. AyaÑ vuccati
bhikkhave puggalo duppameyyo.
Katamo ca bhikkhave puggalo appameyyo? Idha bhikkhave bhikkhu
arahaÑ hoti khÊÓÈsavo. AyaÑ vuccati bhikkhave puggalo appameyyo. Ime
kho bhikkhave tayo puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . TatiyaÑ.
4. ŒneÒjasutta
117. Tayome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame
tayo? Idha bhikkhave ekacco puggalo sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ
paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto
ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati, so tadassÈdeti, taÑ
nikÈmeti, tena ca vittiÑ Èpajjati. Tatra Ôhito tadadhimutto tabbahulavihÈrÊ
aparihÊno kÈlaÑ kurumÈno ÈkÈsÈnaÒcÈyatan|pagÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ
upapajjati. ŒkÈsÈnaÒcÈyatan|pagÈnaÑ bhikkhave devÈnaÑ vÊsati
kappasahassÈni ÈyuppamÈÓaÑ, tattha puthujjano yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ
yÈvatakaÑ tesaÑ devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ, taÑ sabbaÑ khepetvÈ nirayampi
gacchati, tiracchÈnayonimpi gacchati, pettivisayampi gacchati. Bhagavato
pana sÈvako tattha yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ yÈvatakaÑ tesaÑ devÈnaÑ
ÈyuppamÈÓaÑ, taÑ sabbaÑ khepetvÈ tasmiÑyeva bhave parinibbÈyati.
AyaÑ kho bhikkhave viseso ayaÑ adhippayÈso idaÑ nÈnÈkaraÓaÑ sutavato
ariyasÈvakassa assutavatÈ puthujjanena yadidaÑ gatiyÈ upapattiyÈ.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco puggalo sabbaso
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. So tadassÈdeti, taÑ nikÈmeti, tena
ca vittiÑ Èpajjati. Tatra Ôhito tadadhimutto tabbahulavihÈrÊ aparihÊno kÈlaÑ
kurumÈno viÒÒÈÓaÒcÈyatan|pagÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati.
ViÒÒÈÓaÒcÈyatan|pagÈnaÑ bhikkhave devÈnaÑ cattÈrÊsaÑ kappasahassÈni
ÈyuppamÈÓaÑ,
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tattha puthujjano yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ yÈvatakaÑ tesaÑ devÈnaÑ
ÈyuppamÈÓaÑ, taÑ sabbaÑ khepetvÈ nirayampi gacchati, tiracchÈnayonimpi
gacchati, pettivisayampi gacchati. Bhagavato pana sÈvako tattha
yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ yÈvatakaÑ tesaÑ devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ, taÑ sabbaÑ
khepetvÈ tasmiÑ yeva bhave parinibbÈyati. AyaÑ kho bhikkhave viseso
ayaÑ adhippayÈso idaÑ nÈnÈkaraÓaÑ sutavato ariyasÈvakassa assutavatÈ
puthujjanena yadidaÑ gatiyÈ upapattiyÈ.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco puggalo sabbaso
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ
upasampajja viharati. So tadassÈdeti, taÑ nikÈmeti, tena ca vittiÑ Èpajjati.
Tatra Ôhito tadadhimutto tabbahulavihÈrÊ aparihÊno kÈlaÑ kurumÈno
ÈkiÒcaÒÒÈyatan|pagÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati.
ŒkiÒcaÒÒÈyatan|pagÈnaÑ bhikkhave devÈnaÑ saÔÔhi kappasahassÈni
ÈyuppamÈÓaÑ, tattha puthujjano yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ yÈvatakaÑ tesaÑ
devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ, taÑ sabbaÑ khepetvÈ nirayampi gacchati,
tiracchÈnayonimpi gacchati, pettivisayampi gacchati. Bhagavato pana
sÈvako tattha yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ yÈvatakaÑ tesaÑ devÈnaÑ
ÈyuppamÈÓaÑ, taÑ sabbaÑ khepetvÈ tasmiÑyeva bhave parinibbÈyati.
AyaÑ kho bhikkhave viseso ayaÑ adhippayÈso idaÑ nÈnÈkaraÓaÑ sutavato
ariyasÈvakassa assutavatÈ puthujjanena yadidaÑ gatiyÈ upapattiyÈ. Ime kho
bhikkhave tayo puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . CatutthaÑ.
5. VipattisampadÈsutta
118. Tisso imÈ bhikkhave vipattiyo. KatamÈ tisso? SÊlavipatti cittavipatti
diÔÔhivipatti. KatamÈ ca bhikkhave sÊlavipatti? Idha bhikkhave ekacco
pÈÓÈtipÈtÊ hoti, adinnÈdÈyÊ hoti, kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, musÈvÈdÊ hoti,
pisuÓavÈco hoti, pharusavÈco hoti, samphappalÈpÊ hoti. AyaÑ vuccati
bhikkhave sÊlavipatti.
KatamÈ ca bhikkhave cittavipatti? Idha bhikkhave ekacco abhijjhÈlu
hoti byÈpannacitto. AyaÑ vuccati bhikkhave cittavipatti.
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KatamÈ ca bhikkhave diÔÔhivipatti? Idha bhikkhave ekacco
micchÈdiÔÔhiko hoti viparÊtadassano “natthi dinnaÑ, natthi yiÔÔhaÑ, natthi
hutaÑ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko, natthi ayaÑ
loko, natthi paro loko, natthi mÈtÈ, natthi pitÈ, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi
loke samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ sammÈpaÔipannÈ, ye imaÒca lokaÑ
paraÒca lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. AyaÑ vuccati
bhikkhave diÔÔhivipatti. SÊlavipattihetu vÈ bhikkhave sattÈ kÈyassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjanti.
Cittavipattihetu vÈ bhikkhave sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjanti. DiÔÔhivipattihetu vÈ bhikkhave
sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ
upapajjanti. ImÈ kho bhikkhave tisso vipattiyoti.
Tisso imÈ bhikkhave sampadÈ. KatamÈ tisso? SÊlasampadÈ cittasampadÈ
diÔÔhisampadÈ. KatamÈ ca bhikkhave sÊlasampadÈ? Idha bhikkhave ekacco
pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, kÈmesumicchÈcÈrÈ
paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti,
pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, samphappalÈpÈ paÔivirato hoti. AyaÑ
vuccati bhikkhave sÊlasampadÈ.
KatamÈ ca bhikkhave cittasampadÈ? Idha bhikkhave ekacco
anabhijjhÈlu hoti abyÈpannacitto. AyaÑ vuccati bhikkhave cittasampadÈ.
KatamÈ ca bhikkhave diÔÔhisampadÈ? Idha bhikkhave ekacco
sammÈdiÔÔhiko hoti aviparÊtadassano “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
samaÓabrahmaÓÈ sammaggatÈ sammÈpaÔipannÈ, ye imaÒca lokaÑ paraÒca
lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. AyaÑ vuccati bhikkhave
diÔÔhisampadÈ. SÊlasampadÈhetu vÈ bhikkhave sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. CittasampadÈhetu vÈ bhikkhave
sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ
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upapajjanti. DiÔÔhisampadÈhetu vÈ bhikkhave sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. ImÈ kho bhikkhave tisso
sampadÈti. . PaÒcamaÑ.
6. ApaÓÓakasutta
119. Tisso imÈ bhikkhave vipattiyo. KatamÈ tisso? SÊlavipatti cittavipatti
diÔÔhivipatti. KatamÈ ca bhikkhave sÊlavipatti? Idha bhikkhave ekacco
pÈÓÈtipÈtÊ hoti -pa- samphappalÈpÊ hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave sÊlavipatti.
KatamÈ ca bhikkhave cittavipatti? Idha bhikkhave ekacco abhijjhÈlu
hoti byÈpannacitto. AyaÑ vuccati bhikkhave cittavipatti.
KatamÈ ca bhikkhave diÔÔhivipatti? Idha bhikkhave ekacco
micchÈdiÔÔhiko hoti viparÊtadassano “natthi dinnaÑ, natthi yiÔÔhaÑ -pa- ye
imaÒca lokaÑ paraÒca lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti.
AyaÑ vuccati bhikkhave diÔÔhivipatti. SÊlavipattihetu vÈ bhikkhave -pa-.
DiÔÔhivipattihetu vÈ bhikkhave sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjanti. SeyyathÈpi bhikkhave apaÓÓako
maÓi uddhaÑ khitto yena yeneva patiÔÔhÈti, suppatiÔÔhitaÑyeva patiÔÔhÈti.
EvamevaÑ kho bhikkhave sÊlavipattihetu vÈ sattÈ -pa- upapajjanti. ImÈ kho
bhikkhave tisso vipattiyoti.
Tisso imÈ bhikkhave sampadÈ. KatamÈ tisso? SÊlasampadÈ cittasampadÈ
diÔÔhisampadÈ. KatamÈ ca bhikkhave sÊlasampadÈ, idha bhikkhave ekacco
pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti -pa-. AyaÑ vuccati bhikkhave sÊlasampadÈ.
KatamÈ ca bhikkhave cittasampadÈ? Idha bhikkhave ekacco
anabhijjhÈlu hoti abyÈpannacitto. AyaÑ vuccati bhikkhave cittasampadÈ.
KatamÈ ca bhikkhave diÔÔhisampadÈ? Idha bhikkhave ekacco
sammÈdiÔÔhiko hoti aviparÊtadassano “atthi dinnaÑ, atthi yiÔÔhaÑ -pa- ye
imaÒca lokaÑ paraÒca lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti.
AyaÑ vuccati bhikkhave diÔÔhisampadÈ. SÊlasampadÈhetu vÈ bhikkhave sattÈ
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti.
CittasampadÈhetu vÈ -pa-.
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DiÔÔhisampadÈhetu vÈ bhikkhave sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
sugahiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. SeyyathÈpi bhikkhave apaÓÓako maÓi
uddhaÑ khitto yena yeneva patiÔÔhÈti, suppatiÔÔhitaÑyeva patiÔÔhÈti.
EvamevaÑ kho bhikkhave sÊlasampadÈhetu vÈ sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. CittasampadÈhetu vÈ sattÈ -pa-.
DiÔÔhisampadÈhetu vÈ sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ
lokaÑ upapajjanti. ImÈ kho bhikkhave tisso sampadÈti. . ChaÔÔhaÑ.
7. Kammantasutta
120. Tisso imÈ bhikkhave vipattiyo. KatamÈ tisso? Kammantavipatti
ÈjÊvavipatti diÔÔhivipatti. KatamÈ ca bhikkhave kammantavipatti? Idha
bhikkhave ekacco pÈÓÈtipÈtÊ hoti -pa- samphappalÈpÊ hoti. AyaÑ vuccati
bhikkhave kammantavipatti.
KatamÈ ca bhikkhave ÈjÊvavipatti? Idha bhikkhave ekacco micchÈjÊvo
hoti, micchÈ-ÈjÊvena jÊvikaÑ1 kappeti. AyaÑ vuccati bhikkhave ÈjÊvavipatti.
KatamÈ ca bhikkhave diÔÔhivipatti? Idha bhikkhave ekacco
micchÈdiÔÔhiko hoti viparÊtadassano “natthi dinnaÑ, natthi yiÔÔhaÑ -pa- ye
imaÒca lokaÑ paraÒca lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti.
AyaÑ vuccati bhikkhave diÔÔhivipatti. ImÈ kho bhikkhave tisso vipattiyoti.
Tisso imÈ bhikkhave sampadÈ. KatamÈ tisso? KammantasampadÈ
ÈjÊvasampadÈ diÔÔhisampadÈ. KatamÈ ca bhikkhave kammantasampadÈ? Idha
bhikkhave ekacco pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti -pa- samphappalÈpÈ paÔivirato
hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave kammantasampadÈ.
KatamÈ ca bhikkhave ÈjÊvasampadÈ? Idha bhikkhave ekacco
sammÈ-ÈjÊvo hoti, sammÈ-ÈjÊvena jÊvikaÑ kappeti. AyaÑ vuccati bhikkhave
ÈjÊvasampadÈ.
KatamÈ ca bhikkhave diÔÔhisampadÈ? Idha bhikkhave ekacco
sammÈdiÔÔhiko hoti aviparÊtadassano “atthi dinnaÑ, atthi yiÔÔhaÑ -pa- ye
imaÒca lokaÑ
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paraÒca lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. AyaÑ vuccati
bhikkhave diÔÔhisampadÈ. ImÈ kho bhikkhave tisso sampadÈti. . SattamaÑ.
8. PaÔhamasoceyyasutta
121. TÊÓimÈni bhikkhave soceyyÈni. KatamÈni tÊÓi? KÈyasoceyyaÑ
vacÊsoceyyaÑ manosoceyyaÑ. KatamaÒca bhikkhave kÈyasoceyyaÑ? Idha
bhikkhave ekacco pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti,
kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti. IdaÑ vuccati bhikkhave kÈyasoceyyaÑ.
KatamaÒca bhikkhave vacÊsoceyyaÑ? Idha bhikkhave ekacco musÈvÈdÈ
paÔivirato hoti, pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, pharusÈya vÈcÈya paÔivirato
hoti, samphappalÈpÈ paÔivirato hoti. IdaÑ vuccati bhikkhave vacÊsoceyyaÑ.
KatamaÒca bhikkhave manosoceyyaÑ? Idha bhikkhave ekacco
anabhijjhÈlu hoti abyÈpannacitto sammÈdiÔÔhiko. IdaÑ vuccati bhikkhave
manosoceyyaÑ. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi soceyyÈnÊti. . AÔÔhamaÑ.
9. Dutiyasoceyyasutta
122. TÊÓimÈni bhikkhave soceyyÈni. KatamÈni tÊÓi? KÈyasoceyyaÑ
vacÊsoceyyaÑ manosoceyyaÑ. KatamaÒca bhikkhave kÈyasoceyyaÑ? Idha
bhikkhave bhikkhu pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti,
abrahmacariyÈ paÔivirato hoti. IdaÑ vuccati bhikkhave kÈyasoceyyaÑ.
KatamaÒca bhikkhave vacÊsoceyyaÑ? Idha bhikkhave bhikkhu
musÈvÈdÈ paÔivirato hoti. PisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, pharusÈya vÈcÈya
paÔivirato hoti, samphappalÈpÈ paÔivirato hoti. IdaÑ vuccati bhikkhave
vacÊsoceyyaÑ.
KatamaÒca bhikkhave manosoceyyaÑ, idha bhikkhave bhikkhu santaÑ
vÈ ajjhattaÑ kÈmacchandaÑ “atthi me ajjhattaÑ kÈmacchando”ti pajÈnÈti,
asantaÑ vÈ ajjhattaÑ kÈmacchandaÑ “natthi me ajjhattaÑ kÈmacchando”ti
pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa
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kÈmacchandassa uppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa
kÈmacchandassa pahÈnaÑ hoti taÒca pajÈnÈti. YathÈ ca pahÊnassa
kÈmacchandassa ÈyatiÑ anuppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti. SantaÑ vÈ ajjhattaÑ
byÈpÈdaÑ “atthi me ajjhattaÑ byÈpÈdo”ti pajÈnÈti, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ
byÈpÈdaÑ “natthi me ajjhattaÑ byÈpÈdo”ti pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa
byÈpÈdassa uppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa byÈpÈdassa
pahÈnaÑ hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca pahÊnassa byÈpÈdassa ÈyatiÑ
anuppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti. SantaÑ vÈ ajjhattaÑ thinamiddhaÑ “atthi me
ajjhattaÑ thinamiddhan”ti pajÈnÈti, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ thinamiddhaÑ
“natthi me ajjhattaÑ thinamiddhan”ti pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa
thinamiddhassa uppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa
thinamiddhassa pahÈnaÑ hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca pahÊnassa
thinamiddhassa ÈyatiÑ anuppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti. SantaÑ vÈ ajjhattaÑ
uddhaccakukkuccaÑ “atthi me ajjhattaÑ uddhaccakukkuccan”ti pajÈnÈti,
asantaÑ vÈ ajjhattaÑ uddhaccakukkuccaÑ “natthi me ajjhattaÑ
uddhaccakukkuccan”ti pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa
uddhaccakukkuccassa uppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa
uddhaccakukkuccassa pahÈnaÑ hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca pahÊnassa
uddhaccakukkuccassa ÈyatiÑ anuppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti. SantaÑ vÈ
ajjhattaÑ vicikicchaÑ “atthi me ajjhattaÑ vicikicchÈ”ti pajÈnÈti, asantaÑ vÈ
ajjhattaÑ vicikicchaÑ “natthi me ajjhattaÑ vicikicchÈ”ti pajÈnÈti. YathÈ ca
anuppannÈya vicikicchÈya uppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannÈya
vicikicchÈya pahÈnaÑ hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca pahÊnÈya vicikicchÈya
ÈyatiÑ anuppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti. IdaÑ vuccati bhikkhave
manosoceyyaÑ. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi soceyyÈnÊti.
* KÈyasuciÑ vacÊsuciÑ, cetosuciÑ anÈsavaÑ.
SuciÑ soceyyasampannaÑ, Èhu ninhÈtapÈpakanti.
NavamaÑ.
10. Moneyyasutta
123. TÊÓimÈni bhikkhave moneyyÈni. KatamÈni tÊÓi? KÈyamoneyyaÑ
vacÊmoneyyaÑ manomoneyyaÑ. KatamaÒca bhikkhave
______________________________________________________________
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kÈyamoneyyaÑ? Idha bhikkhave bhikkhu pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti,
adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, abrahmacariyÈ paÔivirato hoti. IdaÑ vuccati
bhikkhave kÈyamoneyyaÑ.
KatamaÒca bhikkhave vacÊmoneyyaÑ? Idha bhikkhave bhikkhu
musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, pharusÈya vÈcÈya
paÔivirato hoti, samphappalÈpÈ paÔivirato hoti. IdaÑ vuccati bhikkhave
vacÊmoneyyaÑ.
KatamaÒca bhikkhave manomoneyyaÑ? Idha bhikkhave bhikkhu
ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. IdaÑ vuccati bhikkhave
manomoneyyaÑ. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi moneyyÈnÊti.
KÈyamuniÑ vacÊmuniÑ, cetomuniÑ anÈsavaÑ.
MuniÑ moneyyasampannaÑ, Èhu sabbappahÈyinanti.
DasamaÑ.
ŒpÈyikavaggo dutiyo.
TassuddÈnaÑ
ŒpÈyiko Dullabho AppameyyaÑ, ŒneÒjavipattisampadÈ.
ApaÓÓako ca Kammanto, dve SoceyyÈni Moneyyanti.
_____
(13) 3. KusinÈravagga
1. KusinÈrasutta
124. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ KusinÈrÈyaÑ viharati BaliharaÓe
vanasaÓÉe. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti.
“Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
Idha bhikkhave bhikkhu aÒÒataraÑ gÈmaÑ vÈ nigamaÑvÈ upanissÈya
viharati, tamenaÑ gahapati vÈ gahapatiputto vÈ upasa~kamitvÈ svÈtanÈya
bhattena
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nimanteti, Èka~khamÈno bhikkhave bhikkhu adhivÈseti. So tassÈ rattiyÈ
accayena pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena tassa
gahapatissa vÈ gahapatiputtassa vÈ nivesanaÑ tenupasa~kamati,
upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdati, tamenaÑ so gahapati vÈ
gahapatiputto vÈ paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ santappeti
sampavÈreti.
Tassa evaÑ hoti “sÈdhu vata myÈyaÑ gahapati vÈ gahapatiputto vÈ
paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ santappeti sampavÈretÊ”ti.
Evampissa hoti “aho vata mÈyaÑ gahapati vÈ gahapatiputto vÈ Èyatimpi
evar|pena paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ santappeyya
sampavÈreyyÈ”ti. So taÑ piÓÉapÈtaÑ gathito1 mucchito ajjhosanno2
anÈdÊnavadassÈvÊ anissaraÓapaÒÒo paribhuÒjati, so tattha kÈmavitakkampi
vitakketi, byÈpÈdavitakkampi vitakketi, vihiÑsÈvitakkampi vitakketi.
Evar|passÈhaÑ bhikkhave bhikkhuno dinnaÑ na mahapphalanti vadÈmi.
TaÑ kissa hetu? Pamatto hi bhikkhave bhikkhu viharati.
Idha pana bhikkhave bhikkhu aÒÒataraÑ gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ
upanissÈya viharati, tamenaÑ gahapati vÈ gahapatiputto vÈ upasa~kamitvÈ
svÈtanÈya bhattena nimanteti, Èka~khamÈno bhikkhave bhikkhu adhivÈseti.
So tassÈ rattiyÈ accayena pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya
yena tassa gahapatissa vÈ gahapatiputtassa vÈ nivesanaÑ tenupasa~kamati,
upasaÓkamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdati, tamenaÑ so gahapati vÈ
gahapatiputto vÈ paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ santappeti
sampavÈreti.
Tassa na evaÑ hoti “sÈdhu vata myÈyaÑ gahapati vÈ gahapatiputto vÈ
paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ santappeti sampavÈretÊ”ti.
Evampissa na hoti “aho vata mÈyaÑ gahapati vÈ gahapatiputto vÈ Èyatimpi
evar|pena paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ santappeyya
sampavÈreyyÈ”ti. So taÑ piÓÉapÈtaÑ agathito amucchito anajjhosanno
ÈdÊnavadassÈvÊ nissaraÓapaÒÒo paribhuÒjati, so tattha
______________________________________________________________
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nekkhammavitakkampi vitakketi, abyÈpÈdavitakkampi vitakketi,
avihiÑsÈvitakkampi vitakketi. Evar|passÈhaÑ bhikkhave bhikkhuno dinnaÑ
mahapphalanti vadÈmi. TaÑ kissa hetu? Appamatto hi bhikkhave bhikkhu
viharatÊti. . PaÔhamaÑ.
2. BhaÓÉanasutta
125. YassaÑ bhikkhave disÈyaÑ bhikkh| bhaÓÉanajÈtÈ kalahajÈtÈ
vivÈdÈpannÈ aÒÒamaÒÒaÑ mukhasattÊhi vitudantÈ viharanti. Manasi kÈtumpi
me esÈ bhikkhave disÈ na phÈsu hoti, pageva gantuÑ. NiÔÔhamettha
gacchÈmi–addhÈ te Èyasmanto tayo dhamme pajahiÑsu, tayo dhamme
bahulamakaÑsu1. Katame tayo dhamme pajahiÑsu? NekkhammavitakkaÑ
abyÈpÈdavitakkaÑ avihiÑsÈvitakkaÑ. Ime tayo dhamme pajahiÑsu. Katame
tayo dhamme bahulamakaÑsu? KÈmavitakkaÑ byÈpÈdavitakkaÑ
vihiÑsÈvitakkaÑ. Ime tayo dhamme bahulamakaÑsu. YassaÑ bhikkhave
disÈyaÑ bhikkh| bhaÓÉanajÈtÈ kalahajÈtÈ vivÈdÈpannÈ aÒÒamaÒÒaÑ
mukhasattÊhi vitudantÈ viharanti. Manasi kÈtumpi me esÈ bhikkhave disÈ na
phÈsu hoti, pageva gantuÑ. NiÔÔhamettha gacchÈmi “addhÈ te Èyasmanto
ime tayo dhamme pajahiÑsu, ime tayo dhamme bahulamakaÑsu”.
YassaÑ pana bhikkhave disÈyaÑ bhikkh| samaggÈ sammodamÈnÈ
avivadamÈnÈ khÊrodakÊbh|tÈ aÒÒamaÒÒaÑ piyacakkh|hi sampassÈntÈ
viharanti. Gantumpi me esÈ bhikkhave disÈ phÈsu hoti, pageva manasi
kÈtuÑ. NiÔÔhamettha gacchÈmi–addhÈ te Èyasmanto tayo dhamme
pajahiÑsu, tayo dhamme bahulamakaÑsu. Katame tayo dhamme pajahiÑsu?
KÈmavitakkaÑ byÈpÈdavitakkaÑ vihiÑsÈvitakkaÑ. Ime tayo dhamme
pajahiÑsu. Katame tayo dhamme bahulamakaÑsu? NekkhammavitakkaÑ
abyÈpÈdavitakkaÑ avihiÑsÈvitakkaÑ. Ime tayo dhamme bahulamakaÑsu.
YassaÑ bhikkhave disÈyaÑ bhikkh| samaggÈ sammodamÈnÈ avivadamÈnÈ
khÊrodakÊbh|tÈ aÒÒamaÒÒaÑ piyacakkh|hi sampassantÈ viharanti. Gantumpi
me esÈ bhikkhave disÈ phÈsu hoti, pageva manasi kÈtuÑ. NiÔÔhamettha
gacchÈmi “addhÈ te Èyasmanto ime tayo dhamme pajahiÑsu, ime tayo
dhamme bahulamakaÑs|”ti. . DutiyaÑ.
______________________________________________________________
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3. Gotamakacetiyasutta

126. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati Gotamake cetiye.
Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te
bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
“AbhiÒÒÈyÈhaÑ bhikkhave dhammaÑ desemi no anabhiÒÒÈya,
sanidÈnÈhaÑ bhikkhave dhammaÑ desemi no anidÈnaÑ, sappÈÔihÈriyÈhaÑ
bhikkhave dhammaÑ desemi no appÈÔihÈriyaÑ. Tassa mayhaÑ bhikkhave
abhiÒÒÈya dhammaÑ desayato no anabhiÒÒÈya, sanidÈnaÑ dhammaÑ
desayato no anidÈnaÑ, sappÈÔihÈriyaÑ dhammaÑ desayato no
appÈÔihÈriyaÑ karaÓÊyo ovÈdo karaÓÊyÈ anusÈsanÊ, alaÒca pana vo
bhikkhave tuÔÔhiyÈ alaÑ attamanatÈya alaÑ somanassÈya
“SammÈsambuddho BhagavÈ, svÈkkhÈto dhammo, suppaÔipanno saÑgho”ti.
Idamavoca BhagavÈ, attamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ
abhinandunti. ImasmiÑ ca pana veyyÈkaraÓasmiÑ bhaÒÒamÈne sahassÊ
lokadhÈtu akampitthÈti. . TatiyaÑ.
4. BharaÓÉukÈlÈmasutta
127. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu cÈrikaÑ caramÈno yena
Kapilavatthu tadavasari. Assosi kho MahÈnÈmo Sakko “BhagavÈ kira
KapilavatthuÑ anuppatto”ti. Atha kho MahÈnÈmo Sakko yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ
aÔÔhÈsi. EkamantaÑ ÔhitaÑ kho MahÈnÈmaÑ SakkaÑ BhagavÈ etadavoca–
“Gaccha MahÈnÈma, KapilavatthusmiÑ tathÈr|paÑ ÈvasathaÑ jÈna,
yatthajja mayaÑ ekarattiÑ vihareyyÈmÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho MahÈnÈmo
Sakko Bhagavato paÔissutvÈ KapilavatthuÑ pavisitvÈ kevalakappaÑ
KapilavatthuÑ anvÈhiÓÉanto1 nÈddasa KapilavatthusmiÑ tathÈr|paÑ
ÈvasathaÑ, yatthajja BhagavÈ ekarattiÑ vihareyya.
Atha kho MahÈnÈmo Sakko yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ etadavoca “natthi bhante KapilavatthusmiÑ
tathÈr|po
______________________________________________________________
1. ŒhiÓÉanto (SyÈ, KaÑ)

(13) 3. KusinÈravagga

281

Èvasatho, yatthajja BhagavÈ ekarattiÑ vihareyya. AyaÑ bhante BharaÓÉu
KÈlÈmo Bhagavato purÈÓasabrahmacÈrÊ, tassajja BhagavÈ assame ekarattiÑ
viharat|”ti, gaccha MahÈnÈma santharaÑ paÒÒÈpehÊti. “EvaÑ bhante”ti kho
MahÈnÈmo Sakko Bhagavato paÔissutvÈ yena BharaÓÉussa KÈlÈmassa
assamo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ santharaÑ paÒÒÈpetvÈ udakaÑ
ÔhapetvÈ pÈdÈnaÑ dhovanÈya yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
BhagavantaÑ etadavoca “santhato bhante santhÈro udakaÑ ÔhapitaÑ
pÈdÈnaÑ dhovanÈya, yassadÈni bhante BhagavÈ kÈlaÑ maÒÒatÊ”ti.
Atha kho BhagavÈ yena BharaÓÉussa KÈlÈmassa assamo tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja kho BhagavÈ pÈde pakkhÈlesi.
Atha kho MahÈnÈmassa Sakkassa etadahosi “akÈlo kho ajja BhagavantaÑ
payirupÈsituÑ, kilanto BhagavÈ, sve dÈnÈhaÑ BhagavantaÑ
payirupÈsissÈmÊ”ti BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi.
Atha kho MahÈnÈmo Sakko tassÈ rattiyÈ accayena yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho
MahÈnÈmaÑ SakkaÑ BhagavÈ etadavoca “tayo khome MahÈnÈma satthÈro
santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame tayo? Idha MahÈnÈma ekacco satthÈ
kÈmÈnaÑ pariÒÒaÑ paÒÒÈpeti, na r|pÈnaÑ pariÒÒaÑ paÒÒÈpeti, na
vedanÈnaÑ pariÒÒaÑ paÒÒÈpeti. Idha pana MahÈnÈma ekacco satthÈ
kÈmÈnaÑ pariÒÒaÑ paÒÒÈpeti, r|pÈnaÑ pariÒÒaÑ paÒÒÈpeti, na vedanÈnaÑ
pariÒÒaÑ paÒÒÈpeti. Idha pana MahÈnÈma ekacco satthÈ kÈmÈnaÑ
pariÒÒaÑ paÒÒÈpeti, r|pÈnaÑ pariÒÒaÑ paÒÒÈpeti, vedanÈnaÑ pariÒÒaÑ
paÒÒÈpeti. Ime kho MahÈnÈma tayo satthÈro santo saÑvijjÈmÈnÈ lokasmiÑ.
ImesaÑ MahÈnÈma tiÓÓaÑ satthÈrÈnaÑ ekÈ niÔÔhÈ udÈhu puthu niÔÔhÈti.
EvaÑ vutte BharaÓÉu KÈlÈmo MahÈnÈmaÑ SakkaÑ etadavoca “ekÈti
MahÈnÈma vadehÊ”ti. EvaÑ vutte BhagavÈ MahÈnÈmaÑ SakkaÑ etadavoca
“nÈnÈti MahÈnÈma vadehÊ”ti. Dutiyampi kho BharaÓÉu KÈlÈmo
MahÈnÈmaÑ SakkaÑ etadavoca “ekÈti MahÈnÈma vadehÊ”ti. Dutiyampi kho
BhagavÈ MahÈnÈmaÑ SakkaÑ etadavoca “nÈnÈti MahÈnÈma vadehÊ”ti.
Tatiyampi kho BharaÓÉu KÈlÈmo MahÈnÈmaÑ SakkaÑ etadavoca “ekÈti

282

TikanipÈtapÈÄi

MahÈnÈma vadehÊ”ti. Tatiyampi kho BhagavÈ MahÈnÈmaÑ SakkaÑ
etadavoca “nÈnÈti MahÈnÈma vadehÊ”ti.
Atha kho BharaÓÉu KÈlÈmassa etadahosi “mahesakkhassa vatamhi
MahÈnÈmassa Sakkassa sammukhÈ samaÓena Gotamena yÈvatatiyaÑ
apasÈdito, yaÑn|nÈhaÑ KapilavatthumhÈ pakkameyyan”ti. Atha kho
BharaÓÉu KÈlÈmo KapilavatthumhÈ pakkÈmi. YaÑ KapilavatthumhÈ
pakkÈmi, tathÈ pakkantova ahosi, na puna paccÈgacchÊti. . CatutthaÑ.
5. Hatthakasutta
128. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho Hatthako devaputto abhikkantÈya rattiyÈ
abhikkantavaÓÓo kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ Bhagavato purato “ÔhassÈmÊ”ti osÊdatimeva
saÑsÊdatimeva1, na sakkoti saÓÔhÈtuÑ. SeyyathÈpi nÈma sappi vÈ telaÑ vÈ
vÈlukÈya ÈsittaÑ osÊdatimeva saÑsÊdatimeva na saÓÔhÈti. EvamevaÑ
Hatthako devaputto Bhagavato purato “ÔhassÈmÊ”ti osÊdatimeva
saÑsÊdatimeva, na sakkoti saÓÔhÈtuÑ.
Atha kho BhagavÈ HatthakaÑ devaputtaÑ etadavoca “oÄÈrikaÑ
Hatthaka attabhÈvaÑ abhinimminÈhÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho Hatthako
devaputto Bhagavato paÔissutvÈ oÄÈrikaÑ attabhÈvaÑ abhinimminitvÈ
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. EkamantaÑ ÔhitaÑ kho
HatthakaÑ devaputtaÑ BhagavÈ etadavoca–
“Ye te Hatthaka dhammÈ pubbe manussabh|tassa pavattino ahesuÑ, api
nu te te dhammÈ etarahi pavattino”ti. Ye ca me bhante dhammÈ pubbe
manussabh|tassa pavattino ahesuÑ, te ca me dhammÈ etarahi pavattino. Ye
ca me bhante dhammÈ pubbe manussabh|tassa nappavattino ahesuÑ, te ca
me dhammÈ etarahi pavattino. SeyyathÈpi bhante BhagavÈ etarahi ÈkiÓÓo
viharati bhikkh|hi bhikkhunÊhi upÈsakehi upÈsikÈhi
______________________________________________________________
1. OsÊdati ceva saÑsÊdati ca (SÊ, I), osÊdati saÑsÊdati (SyÈ, KaÑ)
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rÈj|hi rÈjamahÈmattehi titthiyehi titthiyasÈvakehi. EvamevaÑ kho ahaÑ
bhante ÈkiÓÓo viharÈmi devaputtehi. D|ratopi bhante devaputtÈ Ègacchanti
“hatthakassa devaputtassa santike dhammaÑ sossÈmÈ”ti. TiÓÓÈhaÑ bhante
dhammÈnaÑ atitto appaÔivÈno kÈla~kato. KatamesaÑ tiÓÓaÑ? Bhagavato
ahaÑ bhante dassanassa atitto appaÔivÈno kÈla~kato,
saddhammasavanassÈhaÑ bhante atitto appaÔivÈno kÈla~kato,
saÑghassÈhaÑ bhante upaÔÔhÈnassa atitto appaÔivÈno kÈla~kato. ImesaÑ kho
ahaÑ bhante tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ atitto appaÔivÈno kÈla~katoti.
NÈhaÑ Bhagavato dassanassa, tittimajjhagÈ1 kudÈcanaÑ.
SaÑghassa upaÔÔhÈnassa, saddhammasavanassa ca.
AdhisÊlaÑ sikkhamÈno, saddhammasavane rato.
TiÓÓaÑ dhammÈnaÑ atitto, Hatthako avihaÑ gatoti.
PaÒcamaÑ.
6. KaÔuviyasutta
129. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ BÈrÈÓasiyaÑ viharati Isipatane migadÈye.
Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya
BÈrÈÓasiÑ piÓÉÈya pÈvisi. AddasÈ kho BhagavÈ GoyogapilakkhasmiÑ2
piÓÉÈya caramÈno3 aÒÒataraÑ bhikkhuÑ rittassÈdaÑ bÈhirassÈdaÑ
muÔÔhassatiÑ asampajÈnaÑ asamÈhitaÑ vibbhantacittaÑ pÈkatindriyaÑ,
disvÈ taÑ bhikkhuÑ etadavoca–
“MÈ kho tvaÑ bhikkhu attÈnaÑ kaÔuviyamakÈsi, taÑ vata bhikkhu
kaÔuviyakataÑ attÈnaÑ Èmagandhena4 avassutaÑ makkhikÈ nÈnupatissanti
nÈnvÈssavissantÊti5 netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊ”ti. Atha kho so bhikkhu BhagavatÈ
iminÈ ovÈdena ovadito saÑvegamÈpÈdi. Atha kho BhagavÈ BÈrÈÓasiyaÑ
piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto bhikkh| Èmantesi–
“idhÈhaÑ bhikkhave pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya
______________________________________________________________
1. Titti tittisambhavaÑ (Ka)
3. CaramÈnaÑ(Ka)
4. Œmagandhe (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. GoyogamilakkhasmiÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)
5. NÈnubandhissanti (Ka)
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BÈrÈÓasiÑ paÓÉÈya pÈvisiÑ, addasaÑ kho ahaÑ bhikkhave
GoyogapilakkhasmiÑ piÓÉÈya caramÈno aÒÒataraÑ bhikkhu rittassÈdaÑ
bÈhirassÈdaÑ muÔÔhassatiÑ asampajÈnaÑ asamÈhitaÑ vibbhantacittaÑ
pÈkatindriyaÑ, disvÈ taÑ bhikkhu etadavocaÑ–
‘MÈ kho tvaÑ bhikkhu attÈnaÑ kaÔuviyamakÈsi, taÑ vata bhikkhu
kaÔuviyakataÑ attÈnaÑ Èmagandhena avassutaÑ makkhikÈ nÈnupatissanti
nÈnvÈssavissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊ’ti. Atha kho bhikkhave so bhikkhu
mayÈ iminÈ ovÈdena ovadito saÑvegamÈpÈdÊ”ti. EvaÑ vutte aÒÒataro
bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “kiÑ nu kho bhante kaÔuviyaÑ, ko
Èmagandho, kÈ makkhikÈ”ti.
AbhijjhÈ kho bhikkhu kaÔuviyaÑ, byÈpÈdo Èmagandho, pÈpakÈ akusalÈ
vitakkÈ makkhikÈ, taÑ vata bhikkhu kaÔuviyakataÑ attÈnaÑ Èmagandhena
avassutaÑ makkhikÈ nÈnupatissanti nÈnvÈssavissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ
vijjatÊti.
AguttaÑ cakkhusotasmiÑ, indriyesu asaÑvutaÑ.
MakkhikÈnupatissanti, sa~kappÈ rÈganissitÈ.
KaÔuviyakato bhikkhu, Èmagandhe avassuto.
ŒrakÈ hoti nibbÈnÈ, vighÈtasseva bhÈgavÈ.
GÈme vÈ yadi vÈraÒÒe, aladdhÈ samathamattano1.
Pareti2 bÈlo dummedho, makkhikÈhi purakkhato.
Ye ca sÊlena sampannÈ, paÒÒÈy|pasameratÈ.
UpasantÈ sukhaÑ senti, nÈsayitvÈna makkhikÈti.
ChaÔÔhaÑ.
7. PaÔhama-Anuruddhasutta
130. Atha kho ÈyasmÈ Anuruddho yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho ÈyasmÈ Anuruddho BhagavantaÑ etadavoca “idhÈhaÑ bhante
dibbena
______________________________________________________________
1. Samamattano (SÊ, SyÈ, KaÑ), sammamattano (I)

2. Careti (SyÈ, Ka)
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cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena yebhuyyena passÈmi
mÈtugÈmaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ
nirayaÑ upapajjamÈnaÑ. Katihi nu kho bhante dhammehi samannÈgato
mÈtugÈmo kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ
nirayaÑ upapajjatÊ”ti.
TÊhi kho Anuruddha dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo kÈyassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. Katamehi
tÊhi? Idha Anuruddha mÈtugÈmo pubbaÓhasamayaÑ
maccheramalapariyuÔÔhitena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati,
majjhanhikasamayaÑ issÈpariyuÔÔhitena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati,
sÈyanhasamayaÑ kÈmarÈgapariyuÔÔhitena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati. Imehi
kho Anuruddha tÊhi dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo kayassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjatÊti. .
SattamaÑ.
8. Dutiya-Anuruddhasutta
131. Atha kho ÈyasmÈ Anuruddho yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ SÈriputtena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho
ÈyasmÈ Anuruddho ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca “idhÈhaÑ Èvuso
SÈriputta dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena sahassaÑ
lokaÑ olokemi, ÈraddhaÑ kho pana me vÊriyaÑ asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati
asammuÔÔhÈ1, passaddho kÈyo asÈraddho, samÈhitaÑ cittaÑ ekaggaÑ, atha
ca pana me nÈnupÈdÈya2 Èsavehi cittaÑ vimuccatÊ”ti.
YaÑ kho te Èvuso Anuruddha evaÑ hoti “ahaÑ dibbena cakkhunÈ
visuddhena atikkantamÈnusakena sahassaÑ lokaÑ volokemÊ”ti, idaÑ te
mÈnasmiÑ. Yampi te Èvuso Anuruddha evaÑ hoti “ÈraddhaÑ kho pana me
vÊriyaÑ asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ, passaddho kÈyo asÈraddho,
samÈhitaÑ cittaÑ ekaggan”ti, idaÑ te uddhaccasmiÑ. Yampi te Èvuso
Anuruddha evaÑ hoti “atha ca pana me nÈnupÈdÈya Èsavehi cittaÑ
vimuccatÊ”ti,
______________________________________________________________
1. ApammuÔÔhÈ (SÊ), apamuÔÔhÈ (SyÈ, KaÑ)

2. Na anupÈdÈya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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idaÑ te kukkuccasmiÑ. SÈdhu vatÈyasmÈ Anuruddho ime tayo dhamme
pahÈya ime tayo dhamme amanasikaritvÈ amatÈya dhÈtuyÈ cittaÑ
upasaÑharat|ti.
Atha kho ÈyasmÈ Anuruddho aparena samayena ime tayo dhamme
pahÈya ime tayo dhamme amanasikaritvÈ amatÈya dhÈtuyÈ cittaÑ
upasaÑhari1. Atha kho ÈyasmÈ Anuruddho eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ
pahitatto viharanto nacirasseva yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ
anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihÈsi, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti abbhaÒÒÈsi.
AÒÒataro ca panÈyasmÈ Anuruddho arahataÑ ahosÊti. . AÔÔhamaÑ.
9. PaÔicchannasutta
132. TÊÓimÈni bhikkhave paÔicchannÈni Èvahanti2 no vivaÔÈni. KatamÈni
tÊÓi? MÈtugÈmo bhikkhave paÔicchanno Èvahati no vivaÔo, brÈhmaÓÈnaÑ
bhikkhave mantÈ paÔicchannÈ Èvahanti no vivaÔÈ, micchÈdiÔÔhi bhikkhave
paÔicchannÈ Èvahati no vivaÔÈ. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi paÔicchannÈni
Èvahanti no vivaÔÈni.
TÊÓimÈni bhikkhave vivaÔÈni virocanti no paÔicchannÈni. KatamÈni tÊÓi?
CandamaÓÉalaÑ bhikkhave vivaÔaÑ virocati no paÔicchannaÑ,
s|riyamaÓÉalaÑ bhikkhave vivaÔaÑ virocati no paÔicchannaÑ,
TathÈgatappavedito dhammavinayo bhikkhave vivaÔo virocati no
paÔicchanno. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi vivaÔÈni virocanti no paÔicchannÈnÊti.
. NavamaÑ.
10. Lekhasutta
133. Tayome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame
tayo? PÈsÈÓalekh|pamo puggalo, pathavilekh|pamo puggalo,
udakalekh|pamo puggalo. Katamo ca bhikkhave pÈsÈÓalekh|pamo puggalo?
Idha bhikkhave ekacco puggalo abhiÓhaÑ kujjhati, so ca khvassa
______________________________________________________________
1. UpasaÑhÈsi (SyÈ, KaÑ, I), upasaÑharati (Ka)

2. Vahanti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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kodho dÊgharattaÑ anuseti. SeyyathÈpi bhikkhave pÈsÈÓe lekhÈ na khippaÑ
lujjati vÈtena vÈ udakena vÈ, ciraÔÔhitikÈ hoti. EvamevaÑ kho bhikkhave
idhekacco puggalo abhiÓhaÑ kujjati, so ca khvassa kodho dÊgharattaÑ
anuseti. AyaÑ vuccati bhikkhave pÈsÈÓalekh|pamo puggalo.
Katamo ca bhikkhave pathavilekh|pamo puggalo? Idha bhikkhave
ekacco puggalo abhiÓhaÑ kujjhati, so ca khvassa kodho na dÊgharattaÑ
anuseti. SeyyathÈpi bhikkhave pathaviyÈ lekhÈ khippaÑ lujjati vÈtena vÈ
udakena vÈ, na ciraÔÔhitikÈ hoti, evamevaÑ kho bhikkhave idhekacco
puggalo abhiÓhaÑ kujjhati, so ca khvassa kodho na dÊgharattaÑ anuseti.
AyaÑ vuccati bhikkhave pathavilekh|pamo puggalo.
Katamo ca bhikkhave udakalekh|pamo puggalo? Idha bhikkhave
ekacco puggalo ÈgÈÄhenapi vuccamÈno pharusenapi vuccamÈno
amanÈpenapi vuccamÈno sandhiyatimeva1 saÑsandatimeva1
sammodatimeva1. SeyyathÈpi bhikkhave udake lekhÈ khippaÑyeva
paÔivigacchati, na ciraÔÔhitikÈ hoti. EvamevaÑ kho bhikkhave idhekacco
puggalo ÈgÈÄhenapi vuccamÈno pharusenapi vuccamÈno amanÈpenapi
vuccamÈno sandhiyatimeva saÑsandatimeva sammodatimeva. AyaÑ vuccati
bhikkhave udakalekh|pamo puggalo. Ime kho bhikkhave tayo puggalÈ santo
saÑvijjamÈnÈ lokasminti2. . DasamaÑ.
KusinÈravaggo tatiyo.
TassuddÈnaÑ
KusinÈrabhaÓÉanÈ ceva, GotamabharaÓÉuhatthako.
KaÔuviyaÑ dve AnuruddhÈ, PaÔicchannaÑ Lekhena te dasÈti.
_____
(14) 4. YodhÈjÊvavagga
1. YodhÈjÊvasutta
134. TÊti bhikkhave a~gehi samannÈgato yodhÈjÊvo rÈjÈrato hoti
rÈjabhoggo, raÒÒo a~ganteva sa~khyaÑ gacchati. Katamehi
______________________________________________________________
1. ...yeva (SyÈ, KaÑ), ...ceva (I)

2. Abhi 3. 137 piÔÔhepi.
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tÊhi? Idha bhikkhave yodhÈjÊvo d|re pÈtÊ ca hoti, akkhaÓavedhÊ ca, mahato
ca kÈyassa padÈletÈ. Imehi kho bhikkhave tÊhi a~gehi samannÈgato
yodhÈjÊvo rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo, raÒÒo a~ganteva sa~khyaÑ gacchati.
EvamevaÑ kho bhikkhave tÊhi a~gehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti
-pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katamehi tÊhi? Idha bhikkhave
bhikkhu d|re pÈtÊ ca hoti, akkhaÓavedhÊ ca, mahato ca kÈyassa padÈletÈ.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu d|re pÈtÊ hoti? Idha bhikkhave bhikkhu
yaÑ kiÒci r|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ ajjattaÑ 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
atÊtÈnÈgatapaccuppannÈ ajjhÈttÈ vÈ bahiddhÈ vÈ oÄÈrikÈ vÈ sukhumÈ vÈ hÊnÈ
vÈ paÓÊtÈ vÈ yÈ d|re santike vÈ, sabbaÑ vedanaÑ1 “netaÑ mama,
nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya
passati. YÈ kÈci saÒÒÈ atÊtÈnÈgatapaccuppannÈ ajjhattÈ vÈ bahiddhÈ vÈ
oÄÈrikÈ vÈ sukhumÈ vÈ hÊnÈ vÈ paÓÊtÈ vÈ yÈ d|re santike vÈ, sabbaÑ
saÒÒaÑ2 “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passati. Ye keci sa~khÈrÈ
atÊtÈnÈgatapaccuppannÈ ajjhattÈ vÈ bahiddhÈ vÈ oÄÈrikÈ vÈ sukhumÈ vÈ hÊnÈ
vÈ paÓÊtÈ vÈ ye d|re santike vÈ, sabbe sa~khÈre “netaÑ mama,
nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya
passati. 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 bhikkhave
bhikkhu d|re pÈtÊ hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu akkhaÓavedhÊ hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti “ayaÑ dukkhasamudayo”ti
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhanirodho”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti,
“ayaÑ
______________________________________________________________
1. SabbÈ vedanÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka); upari 490 piÔÔhepi.
2. SabbÈ saÒÒÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
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dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu akkhaÓavedhÊ hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu mahato kÈyassa padÈletÈ hoti? Idha
bhikkhave bhikkhu mahantaÑ avijjÈkkhandhaÑ padÈleti. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu mahato kÈyassa padÈletÈ hoti. Imehi kho bhikkhave tÊhi
dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti -pa- anuttaraÑ
puÒÒakkhettaÑ lokassÈti. . PaÔhamaÑ.
2. ParisÈsutta
135. Tisso imÈ bhikkhave parisÈ. KatamÈ tisso? UkkÈcitavinÊtÈ parisÈ,
paÔipucchÈvinÊtÈ parisÈ, yÈvatÈvinÊtÈ1 parisÈ. ImÈ kho bhikkhave tisso
parisÈti. . DutiyaÑ.
3. Mittasutta
136. TÊhi bhikkhave a~gehi samannÈgato mitto sevitabbo. Katamehi
tÊhi? ( )2 duddadaÑ dadÈti, dukkaraÑ karoti, dukkhamaÑ khamati. Imehi
kho bhikkhave tÊhi a~gehi samannÈgato mitto sevitabboti. . TatiyaÑ.
4. UppÈdÈsutta
137. UppÈdÈ vÈ bhikkhave TathÈgatÈnaÑ anuppÈdÈ vÈ TathÈgatÈnaÑ
ÔhitÈva sÈ dhÈtu dhammaÔÔhitatÈ dhammaniyÈmatÈ. Sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ
taÑ TathÈgato abhisambujjhati abhisameti, abhisambujjhitvÈ abhisametvÈ
Ècikkhati deseti paÒÒÈpeti paÔÔhapeti vivarati vibhajati uttÈnÊkaroti “sabbe
sa~khÈrÈ aniccÈ”ti. UppÈdÈ vÈ bhikkhave TathÈgatÈnaÑ anuppÈdÈ vÈ
TathÈgatÈnaÑ ÔhitÈva sÈ dhÈtu dhammaÔÔhitatÈ dhammaniyÈmatÈ sabbe
sa~khÈrÈ dukkhÈ, taÑ TathÈgato abhisambujjhati abhisameti,
______________________________________________________________
1. YÈvatajjhÈvinÊtÈ (AÔÔhakathÈyaÑ pÈÔhantaraÑ)
2. (Idha bhikkhave bhikkhu) (I, Ka)
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abhisambujjhitvÈ abhisametvÈ Ècikkhati deseti paÒÒÈpeti paÔÔhapeti vivarati
vibhajati uttÈnÊkaroti “sabbe sa~khÈrÈ dukkhÈ”ti. UppÈdÈ vÈ bhikkhave
TathÈgatÈnaÑ anuppÈdÈ vÈ TathÈgatÈnaÑ ÔhitÈva sÈ dhÈtu dhammaÔÔhitatÈ
dhammaniyÈmatÈ sabbe dhammÈ anattÈ, taÑ TathÈgato abhisambujjhati
abhisameti, abhisambujjhitvÈ abhisametvÈ Ècikkhati deseti paÒÒÈpeti
paÔÔhapeti vivarati vibhajati uttÈnÊkaroti “sabbe dhammÈ anattÈ”ti. .
CatutthaÑ.
5. Kesakambalasutta
138. SeyyathÈpi bhikkhave yÈni kÈnici tantÈvutÈnaÑ vatthÈnaÑ,
kesakambalo tesaÑ paÔikiÔÔho akkhÈyati. Kesakambalo bhikkhave sÊte sÊto,
uÓhe uÓho dubbaÓÓo duggandho dukkhasamphasso. EvamevaÑ kho
bhikkhave yÈni kÈnici puthusamaÓabrÈhmaÓavÈdÈnaÑ1, makkhalivÈdo
tesaÑ paÔikiÔÔho akkhÈyati.
Makkhali bhikkhave moghapuriso evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi “natthi
kammaÑ, natthi kiriyaÑ, natthi vÊriyan”ti. Yepi te bhikkhave ahesuÑ
atÊtamaddhÈnaÑ Arahanto SammÈsambuddhÈ, tepi Bhagavanto kammavÈdÈ
ceva ahesuÑ kiriyavÈdÈ ca vÊriyavÈdÈ ca, tepi bhikkhave Makkhali
moghapuriso paÔibÈhati “natthi kammaÑ, natthi kiriyaÑ, natthi vÊriyan”ti.
Yepi te bhikkhave bhavissanti anÈgatamaddhÈnaÑ Arahanto
SammÈsambuddhÈ, tepi Bhagavanto kammavÈdÈ ceva bhavissanti kiriyavÈdÈ
ca vÊriyavÈdÈ ca, tepi bhikkhave Makkhali moghapuriso paÔibÈhati “natthi
kammaÑ, natthi kiriyaÑ, natthi vÊriyan”ti. Ahampi bhikkhave etarahi
ArahaÑ SammÈsambuddho kammavÈdo ceva kiriyavÈdo ca vÊriyavÈdo ca,
mampi bhikkhave Makkhali moghapuriso paÔibÈhati “natthi kammaÑ, natthi
kiriyaÑ, natthi vÊriyan”ti.
SeyyathÈpi bhikkhave nadÊmudhe khippaÑ uÉÉeyya2 bah|naÑ3
macchÈnaÑ ahitÈya dukkhÈya anayÈya byasanÈya. EvamevaÑ kho
bhikkhave Makkhali moghapuriso manussakhippaÑ maÒÒe loke uppanno
bah|naÑ sattÈnaÑ ahitÈya dukkhÈya anayÈya byasanÈyÈti. . PaÒcamaÑ.
______________________________________________________________
1. SamaÓappavÈdÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
3. BahunnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. OÉÉeyya (SÊ)
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6. SampadÈsutta
139. Tisso imÈ bhikkhave sampadÈ. KatamÈ tisso? SaddhÈsampadÈ
sÊlasampadÈ paÒÒÈsampadÈ. ImÈ kho bhikkhave tisso sampadÈti. .
ChaÔÔhaÑ.
7. Vuddhisutta
140. Tisso imÈ bhikkhave vuddhiyo. KatamÈ tisso? SaddhÈvuddhi
sÊlavuddhi paÒÒÈvuddhi. ImÈ kho bhikkhave tisso vuddhiyoti. . SattamaÑ.
8. AssakhaÄu~kasutta
141. Tayo ca bhikkhave assakhaÄu~ke desessÈmi, tayo ca
purisakhaÄu~ke, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ
bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
Katame ca bhikkhave tayo assakhaÄu~kÈ? Idha bhikkhave ekacco
assakhaÄu~ko javasampanno hoti na vaÓÓasampanno na
ÈrohapariÓÈhasampanno, idha pana bhikkhave ekacco assakhaÄu~ko
javasampanno ca hoti vaÓÓasampanno ca na ÈrohapariÓÈhasampanno, idha
pana bhikkhave ekacco assakhaÄu~ko javasampanno ca hoti vaÓÓasampanno
ca ÈrohapariÓÈhasampanno ca. Ime kho bhikkhave tayo assakhaÄu~kÈ.
Katame ca bhikkhave tayo purisakhaÄu~kÈ? Idha bhikkhave ekacco
purisakhaÄu~ko javasampanno hoti na vaÓÓasampanno na
ÈrohapariÓÈhasampanno, idha pana bhikkhave ekacco purisakhaÄu~ko
javasampanno ca hoti vaÓÓasampanno ca na ÈrohapariÓÈhasampanno, idha
pana bhikkhave ekacco purisakhaÄu~ko javasampanno ca hoti
vaÓÓasampanno ca ÈrohapariÓÈhasampanno ca.
KathaÒca bhikkhave purisakhaÄu~ko javasampanno hoti na
vaÓÓasampanno na ÈrohapariÓÈhasampanno? Idha bhikkhave bhikkhu “idaÑ
dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, idamassa javasmiÑ vadÈmi. Abhidhamme
kho pana abhivinaye paÒhaÑ puÔÔho
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saÑsÈdeti1 no vissajjeti, idamassa na vaÓÓasmiÑ vadÈmi. Na kho pana lÈbhÊ
hoti cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ,
idamassa na ÈrohapariÓÈhasmiÑ vadÈmi. EvaÑ kho bhikkhave
purisakhaÄu~ko javasampanno hoti na vaÓÓasampanno na
ÈrohapariÓÈhasampanno.
KathaÒca bhikkhave purisakhaÄu~ko javasampanno ca hoti
vaÓÓasampanno ca na ÈrohapariÓÈhasampanno? Idha bhikkhave bhikkhu
“idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, idamassa javasmiÑ vadÈmi. Abhidhamme
kho pana abhivinaye paÒhaÑ puÔÔho vissajjeti no saÑsÈdeti, idamassa
vaÓÓasmiÑ vadÈmi. Na pana lÈbhÊ hoti
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, idamassa na
ÈrohapariÓÈhasmiÑ vadÈmi. EvaÑ kho bhikkhave purisakhaÄu~ko
javasampanno ca hoti vaÓÓasampanno ca na ÈrohapariÓÈhasampanno.
KathaÒca bhikkhave purisakhaÄu~ko javasampanno ca hoti
vaÓÓasampanno ca ÈrohapariÓÈhasampanno ca? Idha bhikkhave bhikkhu
“idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, idamassa javasmiÑ vadÈmi. Abhidhamme
kho pana abhivinaye paÒhaÑ puÔÔho vissajjeti no saÑsÈdeti, idamassa
vaÓÓasmiÑ vadÈmi. LÈbhÊ kho pana hoti
cÊvaraviÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, idamassa
ÈrohapariÓÈhasmiÑ vadÈmi. EvaÑ kho bhikkhave purisakhaÄu~ko
javasampanno ca hoti vaÓÓasampanno ca ÈrohapariÓÈhasampanno ca. Ime
kho bhikkhave tayo purisakhaÄu~kÈti. . AÔÔhamaÑ.
9. Assaparassasutta
142. Tayo ca bhikkhave assaparasse2 desessÈmi tayo ca purisaparasse3,
taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho
te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
______________________________________________________________
1. SaÑhÊreti (Ka)
3. Purisasadasse (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. Assasadasse (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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Katame ca bhikkhave tayo assaparassÈ? Idha bhikkhave ekacco
assaparasso javasampanno hoti na vaÓÓasampanno na
ÈrohapariÓÈhasampanno, idha pana bhikkhave ekacco assaparasso
javasampanno hoti vaÓÓasampanno ca na ÈrohapariÓÈhasampanno, idha
pana bhikkhave ekacco assaparasso javasampanno ca hoti vaÓÓasampanno
ca ÈrohapariÓÈhasampanno ca. Ime kho bhikkhave tayo assaparassÈ.
Katame ca bhikkhave tayo purisaparassÈ? Idha bhikkhave ekacco
purisaparasso javasampanno hoti na vaÓÓasampanno na
ÈrohapariÓÈhasampanno, idha pana bhikkhave ekacco purisaparasso
javasampanno ca hoti vaÓÓasampanno ca na ÈrohapariÓÈhasampanno, idha
pana bhikkhave ekacco purisaparasso javasampanno ca hoti vaÓÓasampanno
ca ÈrohapariÓÈhasampanno ca.
KathaÒca bhikkhave purisaparasso javasampanno hoti na
vaÓÓasampanno na ÈrohapariÓÈhasampanno? Idha bhikkhave bhikkhu
paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko hoti
tattha parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ, idamassa javasmiÑ vadÈmi.
Abhidhamme kho pana abhivinaye paÒhaÑ puÔÔho saÑsÈdeti no vissajjeti,
idamassa na vaÓÓasmiÑ vadÈmi. Na kho pana lÈbhÊ hoti
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, idamassa na
ÈrohapariÓÈhasmiÑ vadÈmi. EvaÑ kho bhikkhave purisaparasso
javasampanno hoti na vaÓÓasampanno na ÈrohapariÓÈhasampanno.
KathaÒca bhikkhave purisaparasso javasampanno ca hoti
vaÓÓasampanno ca na ÈrohapariÓÈhasampanno? Idha bhikkhave bhikkhu
paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko hoti
tattha parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ, idamassa javasmiÑ vadÈmi.
Abhidhamme kho pana abhivinaye paÒhaÑ puÔÔho vissajjeti no saÑsÈdeti,
idamassa vaÓÓasmiÑ vadÈmi. Na kho pana lÈbhÊ hoti
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, idamassa na
ÈrohapariÓÈhasmiÑ vadÈmi. EvaÑ kho bhikkhave purisaparasso
javasampanno ca hoti vaÓÓasampanno ca na ÈrohapariÓÈhasampanno.

294

TikanipÈtapÈÄi

KathaÒca bhikkhave purisaparasso javasampanno ca hoti
vaÓÓasampanno ca ÈrohapariÓÈhasampanno ca? Idha bhikkhave bhikkhu
paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko hoti
tattha parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ, idamassa javasmiÑ vadÈmi.
Abhidhamme kho pana abhivinaye paÒhaÑ puÔÔho vissajjeti no saÑsÈdeti,
idamassa vaÓÓasmiÑ vadÈmi. LÈbhÊ kho pana hoti
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, idamassa
ÈrohapariÓÈhasmiÑ vadÈmi. EvaÑ kho bhikkhave purisaparasso
javasampanno ca hoti vaÓÓasampanno ca ÈrohapariÓÈhasampanno ca. Ime
kho bhikkhave tayo purisaparassÈti. . NavamaÑ.
10. AssÈjÈnÊyasutta
143. Tayo ca bhikkhave bhadre assÈjÈnÊye desessÈmi tayo ca bhadre
purisÈjÈnÊye, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ
bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
Katame ca bhikkhave tayo bhadrÈ assÈjÈnÊyÈ? Idha bhikkhave ekacco
bhadro assÈjÈnÊyo -pa- javasampanno ca hoti vaÓÓasampanno ca
ÈrohapariÓÈhasampanno ca. Ime kho bhikkhave tayo bhadrÈ assÈjÈnÊyÈ.
Katame ca bhikkhave tayo bhadrÈ purisÈjÈnÊyÈ? Idha bhikkhave ekacco
bhadro purisÈjÈnÊyo -pa- javasampanno ca hoti vaÓÓasampanno ca
ÈrohapariÓÈhasampanno ca.
KathaÒca bhikkhave bhadro purisÈjÈnÊyo -pa- javasampanno ca hoti
vaÓÓasampanno ca ÈrohapariÓÈhasampanno ca? Idha bhikkhave bhikkhu
ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati, idamassa javasmiÑ
vadÈmi. Abhidhamme kho pana abhivinaye paÒhaÑ puÔÔho vissajjeti no
saÑsÈdeti, idamassa vaÓÓasmiÑ vadÈmi. LÈbhÊ kho pana hoti
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, idamassa
ÈrohapariÓÈhasmiÑ vadÈmi. EvaÑ kho bhikkhave bhadro purisÈjÈnÊyo
javasampanno ca hoti
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vaÓÓasampanno ca ÈrohapariÓÈhasampanno ca. Ime kho bhikkhave tayo
bhadrÈ purisÈjÈnÊyÈti. . DasamaÑ.
11. PaÔhamamoranivÈpasutta
144. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati MoranivÈpe
paribbÈjakÈrÈme. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti.
“Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu accantaniÔÔho hoti
accantayogakkhemÊ accantabrahmacÈrÊ accantapariyosÈno seÔÔho
devamanussÈnaÑ. Katamehi tÊhi? Asekkhena sÊlakkhandhena, asekkhena
samÈdhikkhandhena, asekkhena paÒÒÈkkhandhena. Imehi kho bhikkhave tÊhi
dhammehi samannÈgato bhikkhu accantaniÔÔho hoti accantayogakkhemÊ
accantabrahmacÈrÊ accantapariyosÈno seÔÔho devamanussÈnanti. .
EkÈdasamaÑ.
12. DutiyamoranivÈpasutta
145. TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu accantaniÔÔho hoti
accantayogakkhemÊ accantabrahmacÈrÊ accantapariyosÈno seÔÔho
devamanussÈnaÑ. Katamehi tÊhi? IddhipÈÔihÈriyena ÈdesanÈpÈÔihÈriyena
anusÈsanÊpÈÔihÈriyena. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato
bhikkhu accantaniÔÔho hoti accantayogakkhemÊ accantabrahmacÈrÊ
accantapariyosÈno seÔÔho devamanussÈnanti. . DvÈdasamaÑ.
13. TatiyamoranivÈpasutta
146. TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu accantaniÔÔho hoti
accantayogakkhemÊ accantabrahmacÈrÊ accantapariyosÈno seÔÔho
devamanussÈnaÑ. Katamehi tÊhi? SammÈdiÔÔhiyÈ sammÈÒÈÓena
sammÈvimuttiyÈ. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato bhikkhu
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accantaniÔÔho hoti accantayogakkhemÊ accantabrahmacÈrÊ accantapariyosÈno
seÔÔho devamanussÈnanti. . TerasamaÑ.
YodhÈjÊvavaggo catuttho.
TassuddÈnaÑ
Yodho ParisamittaÒca, UppÈdÈ Kesakambalo.
SampadÈ vuddhi tayo AssÈ, tayo MoranivÈpinoti.
_____
(15) 5. Ma~galavagga
1. Akusalasutta
147. TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto
evaÑ niraye. Katamehi tÊhi? Akusalena kÈyakammena, akusalena
vacÊkammena, akusalena manokammena. Imehi kho bhikkhave tÊhi
dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye.
TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
sagge. Katamehi tÊhi? Kusalena kÈyakammena, kusalena vacÊkammena,
kusalena manokammena. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato
yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ saggeti. . PaÔhamaÑ.
2. SÈvajjasutta
148. TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto
evaÑ niraye. Katamehi tÊhi? SÈvajjena kÈyakammena, sÈvajjena
vacÊkammena, sÈvajjena manokammena. Imehi kho bhikkhave tÊhi
dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye.
TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
sagge. Katamehi tÊhi? Anavajjena kÈyakammena, anavajjena vacÊkammena,
anavajjena manokammena. Imehi kho -pa- evaÑ saggeti. . DutiyaÑ.

(15) 5. Ma~galavagga

297

3. Visamasutta
149. TÊhi bhikkhave -pa- visamena kÈyakammena, visamena
vacÊkammena, visamena manokammena. Imehi kho -pa- evaÑ niraye.
TÊhi bhikkhave dhammehi -pa- samena kÈyakammena, samena
vacÊkammena, samena manokammena. Imehi kho -pa- evaÑ saggeti. .
TatiyaÑ.
4. Asucisutta
150. TÊhi bhikkhave -pa- asucinÈ kÈyakammena, asucinÈ vacÊkammena,
asucinÈ manokammena. Imehi kho -pa- evaÑ niraye.
TÊhi bhikkhave -pa- sucinÈ kÈyakammena, sucinÈ vacÊkammena, sucinÈ
manokammena. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato
yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ saggeti. . CatutthaÑ.
5. PaÔhamakhatasutta
151. TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato bÈlo abyatto asappuriso
khataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca hoti sÈnuvajjo ca viÒÒ|naÑ,
bahuÒca apuÒÒaÑ pasavati. Katamehi tÊhi? Akusalena kÈyakammena,
akusalena vacÊkammena, akusalena manokammena. Imehi kho bhikkhave
tÊhi dhammehi samannÈgato bÈlo abyatto asappuriso khataÑ upahataÑ
attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca hoti sÈnuvajjo ca viÒÒ|naÑ, bahuÒca apuÒÒaÑ
pasavati.
TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato paÓÉito viyatto sappuriso
akkhataÑ anupahataÑ attÈnaÑ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca
viÒÒ|naÑ, bahuÒca puÒÒaÑ pasavati. Katamehi tÊhi? Kusalena
kÈyakammena, kusalena vacÊkammena, kusalena manokammena -pa-. .
PaÒcamaÑ.
6. Dutiyakhatasutta
152. TÊhi bhikkhave -pa- sÈvajjena kÈyakammena, sÈvajjena
vacÊkammena, sÈvajjena manokammena -pa-.
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TÊhi bhikkhave -pa- anavajjena kÈyakammena, anavajjena
vacÊkammena, anavajjena manokammena -pa-. . ChaÔÔhaÑ.
7. Tatiyakhatasutta
153. TÊhi bhikkhave -pa- sisamena kÈyakammena, visamena
vacÊkammena, visamena manokammena -pa-.
TÊhi bhikkhave -pa- samena kÈyakammena, samena vacÊkammena,
samena manokammena -pa-. . SattamaÑ.
8. Catutthakhatasutta
154. TÊhi bhikkhave -pa- asucinÈ kÈyakammena, asucinÈ vacÊkammena,
asucinÈ manokammena -pa-.
TÊhi bhikkhave -pa- sucinÈ kÈyakammena, sucinÈ vacÊkammena, sucinÈ
manokammena. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato paÓÉito
viyatto sappuriso akkhataÑ anupahataÑ attÈnaÑ pariharati, anavajjo ca hoti
ananuvajjo ca viÒÒ|naÑ, bahuÒca puÒÒaÑ pasavatÊti. . AÔÔhamaÑ.
9. VandanÈsutta
155. Tisso imÈ bhikkhave vandanÈ. KatamÈ tisso? KÈyena vÈcÈya
manasÈ. ImÈ kho bhikkhave tisso vandanÈti. . NavamaÑ.
10. PubbaÓhasutta
156. Ye bhikkhave sattÈ pubbaÓhasamayaÑ kÈyena sucaritaÑ caranti,
vÈcÈya sucaritaÑ caranti, manasÈ sucaritaÑ caranti. SupubbaÓho bhikkhave
tesaÑ sattÈnaÑ.
Ye bhikkhave sattÈ majjhanhikasamayaÑ kÈyena sucaritaÑ caranti,
vÈcÈya sucaritaÑ caranti, manasÈ sucaritaÑ caranti. Sumajjhanhiko
bhikkhave tesaÑ sattanaÑ.
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Ye bhikkhave sattÈ sÈyanhasamayaÑ kÈyena sucaritaÑ caranti, vÈcÈya
sucaritaÑ caranti, manasÈ sucaritaÑ caranti. SusÈyanho bhikkhave tesaÑ
sattÈnanti. . DasamaÑ.
SunakkhattaÑ suma~galaÑ, suppabhÈtaÑ suhuÔÔhitaÑ1.
SukhaÓo sumuhutto ca, suyiÔÔhaÑ brahmacÈrisu.
PadakkhiÓaÑ kÈyakammaÑ, vÈcÈkammaÑ padakkhiÓaÑ.
PadakkhiÓaÑ manokammaÑ, paÓÊdhi te padakkhiÓe2.
PadakkhiÓÈni katvÈna, labhantatthe3 padakkhiÓe.
Te atthaladdhÈ sukhitÈ, viruÄhÈ BuddhasÈsane.
ArogÈ sukhitÈ hotha, saha sabbehi ÒÈtibhÊti.
Ma~galavaggo paÒcamo.
TassuddÈnaÑ
AkusalaÒca SÈvajjaÑ, VisamÈsucinÈ saha.
Caturo KhatÈ VandanÈ, PubbaÓhena ca te dasÈti.

Tatiyo paÓÓÈsako samatto.

______________________________________________________________
1. SuvuÔÔhitaÑ (SÊ, I)
2. PaÓidhiyo padakkhiÓÈ (SÊ, I), paÓidhi te padakkhiÓÈ (SyÈ, KaÑ)
3. Labhatatthe (SÊ, I)

300

TikanipÈtapÈÄi
(16) 6. Acelakavagga

157-163. Tisso imÈ bhikkhave paÔipadÈ. KatamÈ tisso? ŒgÈÄhÈ paÔipadÈ,
nijjhÈmÈ paÔipadÈ, majjhimÈ paÔipadÈ. KatamÈ ca bhikkhave ÈgÈÄhÈ
paÔipadÈ? Idha bhikkhave ekacco evaÑvÈdÊ hoti evaÑdiÔÔhi “natthi kÈmesu
doso”ti, so kÈmesu pÈtabyataÑ Èpajjati. AyaÑ vuccati bhikkhave ÈgÈÄhÈ
paÔipadÈ.
KatamÈ ca bhikkhave nijjhÈmÈ paÔipadÈ? Idha bhikkhave ekacco
acelako hoti muttÈcÈro hatthÈpalekhano1 na ehibhadantiko, na
tiÔÔhabhadantiko, nÈbhihaÔaÑ, na uddissakataÑ, na nimantanaÑ sÈdiyati, so
na kumbhimukhÈ paÔiggaÓhÈti, na kaÄopimukhÈ2 paÔiggaÓhÈti, na
eÄakamantaraÑ, na daÓÉamantaraÑ, na musalamantaraÑ, na dvinnaÑ
bhuÒjamÈnÈnaÑ, na gabbhiniyÈ, na pÈyamÈnÈya, na purisantaragatÈya, na
sa~kittÊsu, na yattha sÈ upaÔÔhito hoti, na yattha makkhikÈ saÓÉasaÓÉacÈrinÊ,
na macchaÑ, na maÑsaÑ, na suraÑ, na merayaÑ, na thusodakaÑ pivati. So
ekÈgÈriko vÈ hoti ekÈlopiko, dvÈgÈriko vÈ hoti dvÈlopiko, sattÈgÈriko vÈ
hoti sattÈlopiko, ekissÈpi dattiyÈ yÈpeti, dvÊhipi dattÊhi yÈpeti, sattahipi
dattÊhi yÈpeti, ekÈhikampi ÈhÈraÑ ÈhÈreti, dvÈhikampi ÈhÈraÑ ÈhÈreti,
sattÈhikampi ÈhÈraÑ ÈhÈreti. Iti evar|paÑ addhamÈsikampi
pariyÈyabhattabhojanÈnuyogamanuyutto viharati.
So sÈkabhakkhopi hoti, sÈmÈkabhakkhopi hoti, nÊvÈrabhakkhopi hoti,
daddulabhakkhopi hoti, haÔabhakkhopi hoti, kaÓabhakkhopi hoti,
ÈcÈmabhakkhopi hoti, piÒÒÈkabhakkhopi hoti, tiÓabhakkhopi hoti,
gomayabhakkhopi hoti, vanam|laphalÈhÈro yÈpeti, pavattaphalabhojÊ.
So sÈÓÈnipi dhÈreti, masÈÓÈnipi dhÈreti, chavadussÈnipi dhÈreti,
paÑsuk|lÈnipi dhÈreti, tirÊÔÈnipi dhÈreti, ajinampi dhÈreti, ajinakkhipampi
dhÈreti, kusacÊrampi dhÈreti, vÈkacÊrampi dhÈreti, phalakacÊrampi dhÈreti,
kesakambalampi dhÈreti, vÈÄakambalampi dhÈreti,
______________________________________________________________
1. HatthÈvalekhano (SyÈ, KaÑ) DÊ 1. 157; Ma 1. 111; upari 527; Ma 2. 5 piÔÔhesupi
passitabbÈ.
2. KhaÄopimukhÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ)
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ul|kapakkhikampi dhÈreti, kesamassulocakopi hoti
kesamassulocanÈnuyogamanuyutto, ubbhaÔÔhakopi hoti ÈsanapaÔikkhitto,
ukkuÔikopi hoti ukkuÔikappadhÈnamanuyutto, kaÓÔakÈpassayikopi hoti
kaÓÔakÈpassaye seyyaÑ kappeti, sÈyatatiyakampi
udakorohanÈnuyogamanuyutto viharati. Iti evar|paÑ anekavihitaÑ kÈyassa
ÈtÈpanaparitÈpanÈnuyogamanuyutto viharati. AyaÑ vuccati bhikkhave
nijjhÈmÈ paÔipadÈ.
KatamÈ ca bhikkhave majjhimÈ paÔipadÈ? Idha bhikkhave bhikkhu kÈye
kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati
ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. AyaÑ vuccati
bhikkhave majjhimÈ paÔipadÈ. ImÈ kho bhikkhave tisso paÔipadÈti. (1)
Tisso imÈ bhikkhave paÔipadÈ. KatamÈ tisso? ŒgÈÄhÈ paÔipadÈ, nijjhÈmÈ
paÔipadÈ, majjhimÈ paÔipadÈ. KatamÈ ca bhikkhave ÈgÈÄhÈ paÔipadÈ -pa-.
AyaÑ vuccati bhikkhave ÈgÈÄhÈ paÔipadÈ.
KatamÈ ca bhikkhave nijjhÈmÈ paÔipadÈ -pa-. AyaÑ vuccati bhikkhave
nijjhÈmÈ paÔipadÈ.
KatamÈ ca bhikkhave majjhimÈ paÔipadÈ? Idha bhikkhave bhikkhu
anuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ anuppÈdÈya chandaÑ
janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati. UppannÈnaÑ
pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya chandaÑ janeti vÈyamati
vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati. AnuppannÈnaÑ kusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ uppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ
paggaÓhÈti padahati. UppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ÔhitiyÈ
asammosÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ chandaÑ janeti
vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati. (2)
ChandasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti.
VÊriyasamÈdhi -pa-. CittasamÈdhi -pa-. VÊmaÑsÈsamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti -pa-. (3)
SaddhindriyaÑ bhÈveti. VÊriyindriyaÑ bhÈveti. SatindriyaÑ bhÈveti.
SamÈdhindriyaÑ bhÈveti. PaÒÒindriyaÑ bhÈveti -pa-. (4)
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SaddhÈbalaÑ bhÈveti. VÊriyabalaÑ bhÈveti. SatibalaÑ bhÈveti.
SamÈdhibalaÑ bhÈveti. PaÒÒÈbalaÑ bhÈveti -pa-. (5)
Satisambojjha~gaÑ bhÈveti. Dhammavicayasambojjha~gaÑ bhÈveti.
VÊriyasambojjha~gaÑ bhÈveti. PÊtisambojjha~gaÑ bhÈveti.
Passaddhisambojjha~gaÑ bhÈveti. SamÈdhisambojjha~gaÑ bhÈveti.
UpekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti -pa-. (6)
SammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti. SammÈsa~kappaÑ bhÈveti. SammÈvÈcaÑ
bhÈveti. SammÈkammantaÑ bhÈveti. SammÈ-ÈjÊvaÑ bhÈveti.
SammÈvÈyÈmaÑ bhÈveti. SammÈsatiÑ bhÈveti. SammÈsamÈdhiÑ bhÈveti.
AyaÑ vuccati bhikkhave majjhimÈ paÔipadÈ. ImÈ kho bhikkhave tisso
paÔipadÈti. (7)
Acelakavaggo chaÔÔho.
TassuddÈnaÑ
SatipaÔÔhÈnaÑ sammappadhÈnaÑ, iddhipÈdindriyena ca.
BalaÑ bojjha~go maggo ca, paÔipadÈya yojayeti.
_____
(17) 7. KammapathapeyyÈla
164-183. TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto
evaÑ niraye. Katamehi tÊhi? AttanÈ ca pÈÓÈtipÈtÊ hoti, paraÒca pÈÓÈtipÈte
samÈdapeti, pÈÓÈtipÈte ca samanuÒÒo hoti. Imehi kho bhikkhave tÊhi
dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye.
TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
sagge. Katamehi tÊhi? AttanÈ ca pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, paraÒca
pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti, pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiyÈ ca samanuÒÒo
hoti -pa-. (2)
AttanÈ ca adinnÈdÈyÊ hoti, paraÒca adinnÈdÈne samÈdapeti, adinnÈdÈne
ca samanuÒÒo hoti-pa-.
AttanÈ ca adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, paraÒca adinnÈdÈnÈ veramaÓiyÈ
samÈdapeti, adinnÈdÈnÈ veramaÓiyÈ ca samanuÒÒo hoti -pa-. (4)

(17) 7. KammapathapeyyÈla

303

AttanÈ ca kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, paraÒca kÈmesumicchÈcÈre
samÈdapeti, kÈmesumicchÈcÈre ca samanuÒÒo hoti -pa-.
AttanÈ ca kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, paraÒca kÈmesumicchÈcÈrÈ
veramaÓiyÈ samÈdapeti, kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓiyÈ ca samanuÒÒo hoti
-pa-. (6)
AttanÈ ca musÈvÈdÊ hoti, paraÒca musÈvÈde samÈdapeti, musÈvÈde ca
samanuÒÒo hoti -pa-.
AttanÈ ca musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, paraÒca musÈvÈdÈ veramaÓiyÈ
samÈdapeti, musÈvÈdÈ veramaÓiyÈ ca samanuÒÒo hoti -pa-. (8)
AttanÈ ca pisuÓavÈco hoti, paraÒca pisuÓÈya vÈcÈya samÈdapeti,
pisuÓÈya vÈcÈya ca samanuÒÒo hoti -pa-.
AttanÈ ca pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, paraÒca pisuÓÈya vÈcÈya
veramaÓiyÈ samÈdapeti, pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓiyÈ ca samanuÒÒo hoti
-pa-. (10)
AttanÈ ca pharusavÈco hoti, paraÒca pharusÈya vÈcÈya samÈdapeti,
pharusÈya vÈcÈya ca samanuÒÒo hoti -pa-.
AttanÈ ca pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, paraÒca pharusÈya vÈcÈya
veramaÓiyÈ samÈdapeti, pharusÈya vÈcÈya veramaÓiyÈ ca samanuÒÒo hoti
-pa-. (12)
AttanÈ ca samphappalÈpÊ hoti, paraÒca samphappalÈpe samÈdapeti,
samphappalÈpe ca samanuÒÒo hoti -pa-.
AttanÈ ca samphappalÈpÈ paÔivirato hoti, paraÒca samphappalÈpÈ
veramaÓiyÈ samÈdapeti, samphappalÈpÈ veramaÓiyÈ ca samanuÒÒo hoti
-pa-. (14)
AttanÈ ca abhijjhÈlu hoti, paraÒca abhijjhÈya samÈdapeti, abhijjhÈya ca
samanuÒÒo hoti -pa-.
AttanÈ ca anabhijjhÈlu hoti, paraÒca anabhijjhÈya samÈdapeti,
anabhijjhÈya ca samanuÒÒo hoti -pa-. (16)
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AttanÈ ca byÈpannacitto hoti, paraÒca byÈpÈde samÈdapeti, byÈpÈde ca

samanuÒÒo hoti -pa-.
AttanÈ ca abyÈpannacitto hoti, paraÒca abyÈpÈde samÈdapeti, abyÈpÈde
ca samanuÒÒo hoti -pa-. (18)
AttanÈ ca micchÈdiÔÔhiko hoti, paraÒca micchÈdiÔÔhiyÈ samÈdapeti,
micchÈdiÔÔhiyÈ ca samanuÒÒo hoti -pa-.
AttanÈ ca sammÈdiÔÔhiko hoti, paraÒca sammÈdiÔÔhiyÈ samÈdapeti,
sammÈdiÔÔhiyÈ ca samanuÒÒo hoti. Imehi kho bhikkhave tÊhi dhammehi
samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ saggeti. (20)
KammapathapeyyÈlaÑ niÔÔhitaÑ.
TassuddÈnaÑ
PÈÓaÑ adinnamicchÈ ca, musÈvÈdÊ ca pisuÓÈ.
PharusÈ samphappalÈpo ca, abhijjhÈ byÈpÈdadiÔÔhi ca.
Kammapathesu peyyÈlaÑ, tikakena niyojayeti.
_____
(18) 8. RÈgapeyyÈla
184. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya tayo dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame
tayo? SuÒÒato samÈdhi, anamitto samÈdhi, appaÓihito samÈdhi. RÈgassa
bhikkhave abhiÒÒÈya ime tayo dhammÈ bhÈvetabbÈ. (1) ( )1
______________________________________________________________
1. (RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya tayo dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame tayo?
SavitakkasavicÈro samÈdhi, avitakkavicÈramatto samÈdhi, avitakka-avicÈro samÈdhi.
RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya ime tayo dhammÈ bhÈvetabbÈ.) Etthantare pÈÔho
katthaci dissati, AÔÔhakathÈyaÑ passitabbo.
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RÈgassa bhikkhave pariÒÒÈya -pa- parikkhayÈya. PahÈnÈya. KhayÈya.
VayÈya. VirÈgÈya. NirodhÈya. CÈgÈya. PaÔinissaggÈya. Ime tayo dhammÈ
bhÈvetabbÈ.
Dosassa. Mohassa. Kodhassa. UpanÈhassa. Makkhassa. PaÄÈsassa.
IssÈya. Macchariyassa. MÈyÈya. SÈÔheyyassa. Thambhassa. SÈrambhassa.
MÈnassa. AtimÈnassa. Madassa. PamÈdassa. AbhiÒÒÈya. PariÒÒÈya.
ParikkhayÈya. PahÈnÈya. KhayÈya. VayÈya. VirÈgÈya. NirodhÈya. CÈgÈya.
PaÔinissaggÈya. Ime tayo dhammÈ bhÈvetabbÈti.
(Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ
abhinandunti.)1
RÈgapeyyÈlaÑ niÔÔhitaÑ.
TassuddÈnaÑ
2 RÈgaÑ dosaÒca mohaÒca, kodh|panÈhapaÒcamaÑ.

MakkhapaÄÈsa-issÈ ca, maccharimÈyÈsÈÔheyyÈ.
ThambhasÈrambhamÈnaÒca, atimÈnamadassa ca.
PamÈdÈ sattarasa vuttÈ, rÈgapeyyÈlanissitÈ.
Ete opammayuttena, ÈpÈdena abhiÒÒÈya.
PariÒÒÈya parikkhayÈ, pahÈnakkhayabbayena.
VirÈganirodhacÈgaÑ, paÔinissagge ime dasa.
SuÒÒato animitto ca, appaÓihito ca tayo.
SamÈdhim|lakÈ peyyÈ-lesupi vavatthitÈ cÈti.

TikanipÈtapÈÄi niÔÔhitÈ.

______________________________________________________________
1. ( ) Etthantare pÈÔho SyÈ-KaÑ-Ka-potthakesu na dissati.
2. ImÈ uddÈnagÈthÈyo SÊ-SyÈ-KaÑ-I-potthakesu na dissanti.

A~guttaranikÈya

CatukkanipÈtapÈÄi
_____
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.

1. PaÔhamapaÓÓÈsaka
1. BhaÓÉagÈmavagga
1. Anubuddhasutta
1. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ VajjÊsu viharati
BhaÓÉagÈme. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti.
“Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
CatunnaÑ bhikkhave dhammÈnaÑ ananubodhÈ appaÔivedhÈ evamidaÑ
dÊghamaddhÈnaÑ sandhÈvitaÑ saÑsaritaÑ mamaÒceva tumhÈkaÒca.
KatamesaÑ catunnaÑ? Ariyassa bhikkhave sÊlassa ananubodhÈ appaÔivedhÈ
evamidaÑ dÊghamaddhÈnaÑ sandhÈvitaÑ saÑsaritaÑ mamaÒceva
tumhÈkaÒca. Ariyassa bhikkhave samÈdhissa ananubodhÈ appaÔivedhÈ
evamidaÑ dÊghamaddhÈnaÑ sandhÈvitaÑ saÑsaritaÑ mamaÒcava
tumhÈkaÒca. AriyÈya bhikkhave paÒÒÈya ananubodhÈ appaÔivedhÈ
evamidaÑ dÊghamaddhÈnaÑ sandhÈvitaÑ saÑsaritaÑ mamaÒceva
tumhÈkaÒca. AriyÈya bhikkhave vimuttiyÈ ananubodhÈ appaÔivedhÈ
evamidaÑ dÊghamaddhÈnaÑ sandhÈvitaÑ saÑsaritaÑ mamaÒceva
tumhÈkaÒca. TayidaÑ bhikkhave ariyaÑ sÊlaÑ anubuddhaÑ paÔividdhaÑ,
ariyo samÈdhi anubuddhÈ paÔividdho, ariyÈ paÒÒÈ anubuddhÈ paÔividdhÈ,
ariyÈ vimutti anubuddhÈ paÔividdhÈ, ucchinnÈ bhavataÓhÈ, khÊÓhÈ
bhavanetti, natthi dÈni punabbhavoti.
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Idamavoca BhagavÈ. IdaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca

SatthÈ–
“SÊlaÑ samÈdhi paÒÒÈ ca, vimutti ca anuttarÈ.
AnubuddhÈ ime dhammÈ, Gotamena yasassinÈ.
Iti Buddho abhiÒÒÈya, dhammamakkhÈsi bhikkhunaÑ.
Dukkhassantakaro SatthÈ, cakkhumÈ parinibbuto”ti. . PaÔhamaÑ.
2. Papatitasutta
2. Cat|hi bhikkhave dhammehi asamannÈgato “imasmÈ dhammavinayÈ
papatito”ti vuccati. Katamehi cat|hi? Ariyena bhikkhave sÊlena
asamannÈgato “imasmÈ dhammavinayÈ papatito”ti vuccati, ariyena
bhikkhave samÈdhinÈ asamannÈgato “imasmÈ dhammavinayÈ papatito”ti
vuccati, ariyÈya bhikkhave paÒÒÈya asamannÈgato “imasmÈ dhammavinayÈ
papatito”ti vuccati, ariyÈya bhikkhave vimuttiyÈ asamannÈgato “imasmÈ
dhammavinayÈ papatito”ti vuccati. Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi
asamannÈgato “imasmÈ dhammavinayÈ papatito”ti vuccati.
Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato imasmÈ dhammavinayÈ
“apapatito”ti1 vuccati. Katamehi cat|hi? Ariyena bhikkhave sÊlena
samannÈgato “imasmÈ dhammavinayÈ apapatito”ti vuccati, ariyena
bhikkhave samÈdhinÈ samannÈgato “imasmÈ dhammavinayÈ apapatito”ti
vuccati, ariyÈya bhikkhave paÒÒÈya samannÈgato “imasmÈ dhammavinayÈ
apapatito”ti vuccati, ariyÈya bhikkhave vimuttiyÈ samannÈgato “imasmÈ
dhammavinayÈ apapatito”ti vuccati. Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi
samannÈgato “imasmÈ dhammavinayÈ appapatito”ti vuccatÊti.
CutÈ patanti patitÈ, giddhÈ ca punarÈgatÈ.
KataÑ kiccaÑ rataÑ rammaÑ, sukhenÈnvÈgataÑ sukhanti. . DutiyaÑ.
______________________________________________________________
1. Appapatitoti (Ka)

1. BhaÓÉagÈmavagga
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3. PaÔhamakhatasutta
3. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato bÈlo abyatto1 asappuriso
khataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca hoti sÈnuvajjo ca viÒÒ|naÑ,
bahuÒca apuÒÒaÑ pasavati. Katamehi cat|hi? Ananuvicca apariyogÈhetvÈ
avaÓÓÈrahassa vaÓÓaÑ bhÈsati, ananuvicca apariyogÈhetvÈ vaÓÓÈrahassa
avaÓÓaÑ bhÈsati, ananuvicca apariyogÈhetvÈ appasÈdanÊye ÔhÈne pasÈdaÑ
upadaÑseti, ananuvicca apariyogÈhetvÈ pasÈdanÊye ÔhÈne appasÈdaÑ
upadaÑseti. Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato bÈlo
abyatto asappuriso khataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca hoti
sÈnuvajjo ca viÒÒ|naÑ, bahuÒca apuÒÒaÑ pasavati.
Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato paÓÉito viyatto2 sappuriso
akkhataÑ anupahataÑ attÈnaÑ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca
viÒÒ|naÑ, bahuÒca puÒÒaÑ pasavati. Katamehi cat|hi? Anuvicca
pariyogÈhetvÈ avaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsati, anuvicca pariyogÈhetvÈ
vaÓÓÈrahassa vaÓÓaÑ bhÈsati, anuvicca pariyogÈhetvÈ appasÈdanÊye ÔhÈne
appasÈdaÑ upadaÑseti, anuvicca pariyogÈhetvÈ pasÈdanÊye ÔhÈne pasÈdaÑ
upadaÑseti. Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato paÓÉito
viyatto sappuriso akkhataÑ anupahataÑ attÈnaÑ pariharati, anavajjo ca hoti
ananuvajjo ca viÒÒ|naÑ, bahuÒca puÒÒaÑ pasavatÊti.
* Yo nindiyaÑ pasaÑsati,
TaÑ vÈ nindati yo pasaÑsiyo.
VicinÈti mukhena so kaliÑ,
KalinÈ tena sukhaÑ na vindati.
* Appamatto ayaÑ kali,
Yo akkhesu dhanaparÈjayo.
SabbassÈpi sahÈpi attanÈ,
Ayameva mahantataro kali.
Yo Sugatesu manaÑ padosaye.
______________________________________________________________
1. Avyatto (SÊ, I)
* Khu 1. 381; SaÑ 1. 151 piÔÔhesupi.
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SataÑ sahassÈnaÑ nirabbudÈnaÑ,
ChattiÑsatÊ paÒca ca abbudÈni.
YamariyagarahÊ1 nirayaÑ upeti,
VÈcaÑ manaÒca paÓidhÈya pÈpakanti. . TatiyaÑ.
4. Dutiyakhatasutta

4. Cat|su bhikkhave micchÈ paÔipajjamÈno bÈlo abyatto asappuriso
khataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca hoti sÈnuvajjo ca viÒÒ|naÑ,
bahuÒca apuÒÒaÑ pasavati. Katamesu cat|su? MÈtari bhikkhave micchÈ
paÔipajjamÈno bÈlo abyatto asappuriso khataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati,
sÈvajjo ca hoti sÈnuvajjo ca viÒÒ|naÑ, bahuÒca apuÒÒaÑ pasavati. Pitari
bhikkhave micchÈ paÔipajjamÈno -pa-. TathÈgate bhikkhave micchÈ
paÔipajjamÈno -pa-. TathÈgatasÈvake bhikkhave micchÈ paÔipajjamÈno bÈlo
abyatto asappuriso khataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca hoti
sÈnuvajjo ca viÒÒ|naÑ, bahuÒca apuÒÒaÑ pasavati. Imesu kho bhikkhave
cat|su micchÈ paÔipajjamÈno bÈlo abyatto asappuriso khataÑ upahataÑ
attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca hoti sÈnuvajjo ca viÒÒ|naÑ, bahuÒca apuÒÒaÑ
pasavati.
Cat|su bhikkhave sammÈ paÔipajjamÈno paÓÉito viyatto sappuriso
akkhataÑ anupahataÑ attÈnaÑ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca
viÒÒ|naÑ, bahuÒca puÒÒaÑ pasavati. Katamesu cat|su? MÈtari bhikkhave
sammÈ paÔipajjamÈno paÓÉito viyatto sappuriso akkhataÑ anupahataÑ
attÈnaÑ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca viÒÒ|naÑ, bahuÒca
puÒÒaÑ pasavati. Pitari bhikkhave sammÈ paÔipajjamÈno -pa-. TathÈgate
bhikkhave sammÈ paÔipajjamÈno -pa-. TathÈgatasÈvake bhikkhave sammÈ
paÔipajjamÈno paÓÉito viyatto sappuriso akkhataÑ anupahataÑ attÈnaÑ
pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca viÒÒ|naÑ, bahuÒca puÒÒaÑ
pasavati. Imesu kho bhikkhave cat|su sammÈ paÔipajjamÈno paÓÉito viyatto
sappuriso akkhataÑ anupahataÑ attÈnaÑ pariharati, anavajjo ca hoti
ananuvajjo ca viÒÒ|naÑ, bahuÒca puÒÒaÑ pasavatÊti.
______________________________________________________________
1. YamariyaÑ garahÊya (SyÈ, KaÑ)
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MÈtari pitari cÈpi, yo micchÈ paÔipajjati.
TathÈgate vÈ Sambuddhe, atha vÈ tassa sÈvake.
BahuÒca so pasavati, apuÒÒaÑ tÈdiso naro.
TÈya naÑ adhammacariyÈya1, mÈtÈpit|su paÓÉitÈ.
Idheva naÑ garahanti, peccÈpÈyaÒca gacchati.
MÈtari pitari cÈpi, yo sammÈ paÔipajjati.
TathÈgate vÈ Sambuddhe, atha vÈ tassa sÈvake.
BahuÒca so pasavati, puÒÒaÑ etÈdiso2 naro.
TÈya naÑ dhammacariyÈya, mÈtÈpit|su paÓÉitÈ.
Idheva3 naÑ pasaÑsanti, pecca sagge pamodatÊti4. . CatutthaÑ.
5. Anusotasutta
5. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame
cattÈro? AnusotagÈmÊ puggalo, paÔisotagÈmÊ puggalo, Ôhitatto puggalo, tiÓÓo
pÈra~gato5 thale tiÔÔhati brÈhmaÓo. Katamo ca bhikkhave anusotagÈmÊ
puggalo? Idha bhikkhave ekacco puggalo kÈme ca paÔisevati, pÈpaÒca
kammaÑ karoti. AyaÑ vuccati bhikkhave anusotagÈmÊ puggalo.
Katamo ca bhikkhave paÔisotagÈmÊ puggalo? Idha bhikkhave ekacco
puggalo kÈme ca nappaÔisevati, pÈpaÒca kammaÑ na karoti, sahÈpi
dukkhena sahÈpi domanassena assumukhopi rudamÈno paripuÓÓaÑ
parisuddhaÑ brahmacariyaÑ carati. AyaÑ vuccati bhikkhave paÔisotagÈmÊ
puggalo.
Katamo ca bhikkhave Ôhitatto puggalo? Idha bhikkhave ekacco puggalo
paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko hoti
tattha parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. AyaÑ vuccati bhikkhave
Ôhitatto puggalo.
______________________________________________________________
1. TÈya adhammacariyÈya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
3. Idha ceva (SÊ)
4. Sagge ca modatÊti (SÊ)

2. PuÒÒampi tÈdiso (SÊ, SyÈ, KaÑ)
5. PÈragato (SÊ, SyÈ, KaÑ)

312

CatukkanipÈtapÈÄi

Katamo ca bhikkhave puggalo tiÓÓo pÈra~gato thale tiÔÔhati brÈhmaÓo?
Idha bhikkhave ekacco puggalo ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharati. AyaÑ vuccati bhikkhave puggalo tiÓÓo pÈra~gato thale tiÔÔhati
brÈhmaÓo. Ime kho bhikkhave cattÈro puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ
lokasminti.
Ye keci kÈmesu asaÒÒatÈ janÈ,
AvÊtarÈgÈ idha kÈmabhogino.
PunappunaÑ jÈtijar|pagÈmi te1,
TaÓhÈdhipannÈ anusotagÈmino.
TasmÈ hi dhÊro idhupaÔÔhitassatÊ,
KÈme ca pÈpe ca asevamÈno.
SahÈpi dukkhena jaheyya kÈme,
“PaÔisotagÈmÊ”ti tamÈhu puggalaÑ.
Yo ve kilesÈni pahÈya paÒca,
ParipuÓÓasekho aparihÈnadhammo.
Cetovasippatto samÈhitindriyo,
Sa ve “Ôhitatto”ti naro pavuccati.
ParoparÈ yassa samecca dhammÈ,
Vidh|pitÈ atthagatÈ na santi.
Sa ve muni2 vusitabrahmacariyo,
Lokantag| “pÈragato”ti vuccatÊti. . PaÒcamaÑ.
6. Appassutasutta
6. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame
cattÈro? Appassuto sutena anupapanno, appassuto sutena upapanno,
bahussuto sutena anupapanno, bahussuto sutena upapanno. KathaÒca
bhikkhave puggalo appassuto hoti sutena
______________________________________________________________
1. JÈtijar|pagÈhino (SÊ), jÈtijar|pagÈ hi te (SyÈ, KaÑ)
2. Sa vedag| (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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anupapanno? Idha bhikkhave ekaccassa puggalassa appakaÑ sutaÑ hoti
SuttaÑ GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ GÈthÈ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ
AbbhutadhammaÑ VedallaÑ. So tassa appakassa sutassa na atthamaÒÒÈya
dhammamaÒÒÈya1 dhammÈnudhammappaÔipanno hoti. EvaÑ kho bhikkhave
puggalo appassuto hoti sutena anupapanno.
KathaÒca bhikkhave puggalo appassuto hoti sutena upapanno? Idha
bhikkhave ekaccassa puggalassa appakaÑ sutaÑ hoti SuttaÑ GeyyaÑ
VeyyÈkaraÓaÑ GÈthÈ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ
VedallaÑ. So tassa appakassa sutassa atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya
dhammÈnudhammappaÔipanno hoti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo appassuto
hoti sutena upapanno.
KathaÒca bhikkhave puggalo bahussuto hoti sutena anupapanno? Idha
bhikkhave ekaccassa puggalassa bahukaÑ sutaÑ hoti SuttaÑ GeyyaÑ
VeyyÈkaraÓaÑ GÈthÈ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ
VedallaÑ. So tassa bahukassa sutassa na atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya2
dhammÈnudhammappaÔipanno hoti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo bahussuto
hoti sutena anupapanno.
KathaÒca bhikkhave puggalo bahussuto hoti sutena upapanno? Idha
bhikkhave ekaccassa puggalassa bahukaÑ sutaÑ hoti SuttaÑ GeyyaÑ
VeyyÈkaraÓaÑ GÈthÈ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ
VedallaÑ. So tassa bahukassa sutassa atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya
dhammÈnudhammappaÔipanno hoti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo bahussuto
hoti sutena upapanno. Ime kho bhikkhave cattÈro puggalÈ santo
saÑvijjamÈnÈ lokasminti.
Appassutopi ce hoti, sÊlesu asamÈhito.
Ubhayena naÑ garahanti, sÊlato ca sutena ca.
Appassutopi ce hoti, sÊlesu susamÈhito.
SÊlato naÑ pasaÑsanti, tassa sampajjate sutaÑ.
______________________________________________________________
1. Na dhammamaÒÒÈya (I, Ka)

2. Na dhammamaÒÒÈya (I)
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Bahussutopi ce hoti, sÊlesu asamÈhito.
SÊlato naÑ garahanti, nÈssa sampajjate sutaÑ.
Bahussutopi ce hoti, sÊlesu susamÈhito.
Ubhayena naÑ pasaÑsanti, sÊlato ca sutena ca.
BahussutaÑ dhammadharaÑ, sappaÒÒaÑ BuddhasÈvakaÑ.
NekkhaÑ jambonadasseva, ko taÑ ninditumarahati.
DevÈpi naÑ pasaÑsanti, brahmunÈpi pasaÑsitoti. . ChaÔÔhaÑ.
7. Sobhanasutta

7. CattÈrome bhikkhave viyattÈ vinÊtÈ visÈradÈ bahussutÈ dhammadharÈ
dhammÈnudhammappaÔipannÈ saÑghaÑ sobhenti. Katame cattÈro? Bhikkhu
bhikkhave viyatto vinÊto visÈrado bahussuto dhammadharo
dhammÈnudhammappaÔipanno saÑghaÑ sobheti, bhikkhunÊ bhikkhave
viyattÈ vinÊtÈ visÈradÈ bahussutÈ dhammadharÈ
dhammÈnudhammappaÔipannÈ saÑghaÑ sobheti, upÈsako bhikkhave viyatto
vinÊto visÈrado bahussuto dhammadharo dhammÈnudhammappaÔipanno
saÑghaÑ sobheti, upÈsikÈ bhikkhave viyattÈ vinÊtÈ visÈradÈ bahussutÈ
dhammadharÈ dhammÈnudhammappaÔipannÈ saÑghaÑ sobheti. Ime kho
bhikkhave cattÈro viyattÈ vinÊtÈ visÈradÈ bahussutÈ dhammadharÈ
dhammÈnudhammappaÔipannÈ saÑghaÑ sobhentÊti.
Yo hoti viyatto1 ca visÈrado ca,
Bahussuto dhammadharo ca hoti.
Dhammassa hoti anudhammacÈrÊ,
Sa tÈdiso vuccati saÑghasobhano2.
Bhikkhu ca sÊlasampanno, bhikkhunÊ ca bahussutÈ.
UpÈsako ca yo saddho, yÈ ca saddhÈ upÈsikÈ.
Ete kho saÑghaÑ sobhenti, ete hi saÑghasobhanÈti.
SattamaÑ.
______________________________________________________________
1. Vyatto (SÊ, I), byatto (SyÈ, KaÑ)

2. SaÑghasobhaÓo (Ka)

1. BhaÓÉagÈmavagga

315

8. VesÈrajjasutta
8. CattÈrimÈni bhikkhave TathÈgatassa vesÈrajjÈni, yehi vesÈrajjehi
samannÈgato TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ
nadati, brahmacakkaÑ pavatteti. KatamÈni cattÈri? SammÈsambuddhassa te
paÔijÈnato “ime dhammÈ anabhisambuddhÈ”ti, tatra vata maÑ samaÓo vÈ
brÈhmaÓo vÈ devo vÈ mÈro vÈ brahmÈ vÈ koci vÈ lokasmiÑ sahadhammena
paÔicodessatÊti nimittametaÑ bhikkhave na samanupassÈmi, etamahaÑ1
bhikkhave nimittaÑ asamanupassanto khemappatto abhayappatto
vesÈrajjappatto viharÈmi.
KhÊÓÈsavassa te paÔijÈnato “ime ÈsavÈ aparikkhÊÓÈ”ti, tatra vata maÑ
samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ devo vÈ mÈro vÈ brahmÈ vÈ koci vÈ lokasmiÑ
sahadhammena paÔicodessatÊti nimittametaÑ bhikkhave na samanupassÈmi,
etamahaÑ bhikkhave nimittaÑ asamanupassanto khemappatto abhayappatto
vesÈrajjappatto viharÈmi.
“Ye kho pana te antarÈyikÈ dhammÈ vuttÈ, te paÔisevato nÈlaÑ
antarÈyÈyÈ”ti, tatra vata maÑ samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ devo vÈ mÈro vÈ
brahmÈ vÈ koci vÈ lokasmiÑ sahadhammena paÔicodessatÊti nimittametaÑ
bhikkhave na samanupassÈmi, etamahaÑ bhikkhave nimittaÑ
asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesÈrajjappatto viharÈmi.
“Yassa kho pana te atthÈya dhammo desito, so na niyyÈti takkarassa
sammÈ dukkhakkhayÈyÈ”ti, tatra vata maÑ samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ devo vÈ
mÈro vÈ brahmÈ vÈ koci vÈ lokasmiÑ sahadhammena paÔicodessatÊti
nimittametaÑ bhikkhave na samanupassÈmi, etamahaÑ bhikkhave nimittaÑ
asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesÈrajjappatto viharÈmi.
ImÈni kho bhikkhave cattÈri TathÈgatassa vesÈrajjÈni, yehi vesÈrajjehi
samannÈgato TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ
nadati, brahmacakkaÑ pavattetÊti.
______________________________________________________________
1. EtampahaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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Ye kecime vÈdapathÈ puthussitÈ,
YaÑnissitÈ samaÓabrÈhmaÓÈ ca.
TathÈgataÑ patvÈ na te bhavanti,
VisÈradaÑ vÈdapathÈtivattaÑ1.
Yo dhammacakkaÑ abhibhuyya kevalÊ2,
PavattayÊ sabbabh|tÈnukampÊ.
TaÑ tÈdisaÑ devamanussaseÔÔhaÑ,
SattÈ namassanti bhavassa pÈragunti. . AÔÔhamaÑ.
9. TaÓhuppÈdasutta

9. CattÈrome bhikkhave taÓhuppÈdÈ, yattha bhikkhuno taÓhÈ
uppajjamÈnÈ uppajjati. Katame cattÈro? CÊvarahetu vÈ bhikkhave bhikkhuno
taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, piÓÉapÈtahetu vÈ bhikkhave bhikkhuno taÓhÈ
uppajjamÈnÈ uppajjati, senÈsanahetu vÈ bhikkhave bhikkhuno taÓhÈ
uppajjamÈnÈ uppajjati, itibhavÈbhavahetu vÈ bhikkhave bhikkhuno taÓhÈ
uppajjamÈnÈ uppajjati. Ime kho bhikkhave cattÈro taÓhuppÈdÈ, yattha
bhikkhuno taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjatÊti.
TaÓhÈdutiyo puriso, dÊghamaddhÈna saÑsaraÑ.
ItthabhÈvaÒÒathÈbhÈvaÑ, saÑsÈraÑ nÈtivattati.
EvamÈdÊnavaÑ ÒatvÈ, taÓhaÑ dukkhassa sambhavaÑ.
VÊtataÓho anÈdÈno, sato bhikkhu paribbajeti3.
NavamaÑ.
10. Yogasutta
10. CattÈrome bhikkhave yogÈ. Katame cattÈro? KÈmayogo bhavayogo
diÔÔhiyogo avijjÈyogo. Katamo ca bhikkhave kÈmayogo, idha bhikkhave
ekacco kÈmÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca4 assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca
nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti,
______________________________________________________________
1. VÈdapathÈbhivattinaÑ (SÊ), vÈdapathÈti vuttaÑ (I, Ka)
2. KevalaÑ (SyÈ), kevalo (Ka)
3. Khu 1. 201, 268 piÔÔhesupi.
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tassa kÈmÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca
nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ appajÈnato1 yo kÈmesu kÈmarÈgo kÈmanandÊ2
kÈmasneho kÈmamucchÈ kÈmapipÈsÈ kÈmapariÄÈho kÈmajjhosÈnaÑ
kÈmataÓhÈ, sÈnuseti. AyaÑ vuccati bhikkhave kÈmayogo. Iti kÈmayogo.
Bhavayogo ca kathaÑ hoti? Idha bhikkhave ekacco bhavÈnaÑ
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, tassa bhavÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca
assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ appajÈnato yo bhavesu
bhavarÈgo bhavanandÊ bhavasneho bhavamucchÈ bhavapipÈsÈ bhavapariÄÈho
bhavajjhosÈnaÑ bhavataÓhÈ, sÈnuseti. AyaÑ vuccati bhikkhave bhavayogo.
Iti kÈmayogo bhavayogo.
DiÔÔhiyogo ca kathaÑ hoti? Idha bhikkhave ekacco diÔÔhÊnaÑ
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, tassa diÔÔhÊnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca
assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ appajÈnato yo diÔÔhÊsu
diÔÔhirÈgo diÔÔhinandÊ diÔÔhisneho diÔÔhimucchÈ diÔÔhipipÈsÈ diÔÔhipariÄÈho
diÔÔhijjhosÈnaÑ3 diÔÔhitaÓhÈ, sÈnuseti. AyaÑ vuccati bhikkhave diÔÔhiyogo.
Iti kÈmayogo bhavayogo diÔÔhiyogo.
AvijjÈyogo ca kathaÑ hoti? Idha bhikkhave ekacco channaÑ
phassÈyatanÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca
nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, tassa channaÑ phassÈyatanÈnaÑ
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca
yathÈbh|taÑ appajÈnato yÈ chasu phassÈyatanesu avijjÈ aÒÒÈÓaÑ, sÈnuseti.
AyaÑ vuccati bhikkhave avijjÈyogo. Iti kÈmayogo bhavayogo diÔÔhiyogo
avijjÈyogo. SaÑyutto pÈpakehi akusalehi dhammehi saÑkilesikehi
ponobhavikehi4 sadarehi dukkhavipÈkehi ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓikehi, tasmÈ
“ayogakkhemÊ”ti vuccati. Ime kho bhikkhave cattÈro yogÈ.
______________________________________________________________
1. NappajÈnato (SyÈ, KaÑ, Ka)
3. DiÔÔhi-ajjhosÈnaÑ (SÊ, I)

2. KÈmanandi (SÊ, SyÈ, KaÑ)
4. Ponobbhavikehi (SÊ, I)
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CattÈrome bhikkhave visaÑyogÈ. Katame cattÈro? KÈmayogavisaÑyogo
bhavayogavisaÑyogo diÔÔhiyogavisaÑyogo avijjÈyogavisaÑyogo. Katamo
ca bhikkhave kÈmayogavisaÑyogo? Idha bhikkhave ekacco kÈmÈnaÑ
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, tassa kÈmÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca
assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnato yo kÈmesu
kÈmarÈgo kÈmanandÊ kÈmasneho kÈmamucchÈ kÈmapipÈsÈ kÈmapariÄÈho
kÈmajjhosÈnaÑ kÈmataÓhÈ, sÈ nÈnuseti. AyaÑ vuccati bhikkhave
kÈmayogavisaÑyogo. Iti kÈmayogavisaÑyogo.
BhavayogavisaÑyogo ca kathaÑ hoti? Idha bhikkhave ekacco
bhavÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, tassa bhavÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca
assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnato yo bhavesu
bhavarÈgo bhavanandÊ bhavasneho bhavamucchÈ bhavapipÈsÈ bhavapariÄÈho
bhavajjhosÈnaÑ bhavataÓhÈ, sÈ nÈnuseti. AyaÑ vuccati bhikkhave
bhavayogavisaÑyogo. Iti kÈmayogavisaÑyogo bhavayogavisaÑyogo.
DiÔÔhiyogavisaÑyogo ca kathaÑ hoti? Idha bhikkhave ekacco diÔÔhÊnaÑ
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, tassa diÔÔhÊnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca
assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnato yo diÔÔhÊsu
diÔÔhirÈgo diÔÔhinandÊ diÔÔhisneho diÔÔhimucchÈ diÔÔhipipÈsÈ diÔÔhipariÄÈho
diÔÔhijjhosÈnaÑ diÔÔhitaÓhÈ, sÈ nÈnuseti. AyaÑ vuccati bhikkhave
diÔÔhiyogavisaÑyogo. Iti kÈmayogavisaÑyogo bhavayogavisaÑyogo
diÔÔhiyogavisaÑyogo.
AvijjÈyogavisaÑyogo ca kathaÑ hoti? Idha bhikkhave ekacco channaÑ
phassÈyatanÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca
nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, tassa channaÑ phassÈyatanÈnaÑ
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca
yathÈbh|taÑ pajÈnato yÈ chasu phassÈyatanesu avijjÈ aÒÒÈÓaÑ, sÈ nÈnuseti.
AyaÑ vuccati bhikkhave
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avijjÈyogavisaÑyogo. Iti kÈmayogavisaÑyogo bhavayogavisaÑyogo
diÔÔhiyogavisaÑyogo avijjÈyogavisaÑyogo. VisaÑyutto pÈpakehi akusalehi
dhammehi saÑkilesikehi ponobhavikehi sadarehi dukkhavipÈkehi ÈyatiÑ
jÈtijarÈmaraÓikehi. TasmÈ “yogakkhemÊ”ti vuccati. Ime kho bhikkhave
cattÈro visaÑyogÈti.
KÈmayogena saÑyuttÈ, bhavayogena c|bhayaÑ.
DiÔÔhiyogena saÑyuttÈ, avijjÈya purakkhatÈ.
SattÈ gacchanti saÑsÈraÑ, jÈtimaraÓagÈmino.
Ye ca kÈme pariÒÒÈya, bhavayogaÒca sabbaso.
DiÔÔhiyogaÑ sam|hacca, avijjaÒca virÈjayaÑ.
SabbayogavisaÑyuttÈ, te ve yogÈtigÈ munÊti.
DasamaÑ.
BhaÓÉagÈmavaggo paÔhamo.
TassuddÈnaÑ
AnubuddhaÑ PapatitaÑ dve, KhatÈ AnusotapaÒcamaÑ.
Appassuto ca SobhanaÑ, VesÈrajjaÑ TaÓhÈyogena te dasÈti.
_____
2. Caravagga
1. Carasutta
11. * Carato cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kÈmavitakko vÈ
byÈpÈdavitakko vÈ vihiÑsÈvitakko vÈ, taÑ ce bhikkhu adhivÈseti
nappajahati na vinodeti na byantÊkaroti1 na anabhÈvaÑ gameti. Carampi
bhikkhave bhikkhu evaÑbh|to anÈtÈpÊ anottÈpÊ “satataÑ samitaÑ kusÊto
hÊnavÊriyo”ti vuccati.
______________________________________________________________
* Khu 1. 272 piÔÔhepi.

1. Byantikaroti (I), byantiÑ karoti (Ka)
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®hitassa cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kÈmavitakko vÈ

byÈpÈdavitakko vÈ vihiÑsÈvitakko vÈ, taÑ ce bhikkhu adhivÈseti
nappajahati na vinodeti na byantÊkaroti na anabhÈvaÑ gameti. ®hitopi
bhikkhave bhikkhu evaÑbh|to anÈtÈpÊ anottÈpÊ “satataÑ samitaÑ kusÊto
hÊnavÊriyo”ti vuccati.
Nisinnassa cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kÈmavitakko vÈ
byÈpÈdavitakko vÈ vihiÑsÈvitakko vÈ, taÑ ce bhikkhu adhivÈseti
nappajahati na vinodeti na byantÊkaroti na anabhÈvaÑ gameti. Nisinnopi
bhikkhave bhikkhu evaÑbh|to anÈtÈpÊ anottÈpÊ “satataÑ samitaÑ kusÊto
hÊnavÊriyo”ti vuccati.
SayÈnassa cepi bhikkhave bhikkhuno jÈgarassa uppajjati kÈmavitakko
vÈ byÈpÈdavitakko vÈ vihiÑsÈvitakko vÈ, taÑ ce bhikkhu adhivÈseti
nappajahati na vinodeti na byantÊkaroti na anabhÈvaÑ gameti. SayÈnopi
bhikkhave bhikkhu jÈgaro evaÑbh|to anÈtÈpÊ anottÈpÊ “satataÑ samitaÑ
kusÊto hÊnavÊriyo”ti vuccati.
Carato cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kÈmavitakko vÈ
byÈpÈdavitakko vÈ vihiÑsÈvitakko vÈ, taÑ ce bhikkhu nÈdhivÈseti pajahati
vinodeti byantÊkaroti anabhÈvaÑ gameti. Carampi bhikkhave bhikkhu
evaÑbh|to ÈtÈpÊ ottÈpÊ “satataÑ samitaÑ ÈraddhavÊriyo pahitatto”ti vuccati.
®hitassa cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kÈmavitakko vÈ
byÈpÈdavitakko vÈ vihiÑsÈvitakko vÈ, taÑ ce bhikkhu nÈdhivÈseti pajahati
vinodeti byantÊkaroti anabhÈvaÑ gameti. ®hitopi bhikkhave bhikkhu
evaÑbh|to ÈtÈpÊ ottÈpÊ “satataÑ samitaÑ ÈraddhavÊriyo pahitatto”ti vuccati.
Nisinnassa cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kÈmavitakko vÈ
byÈpÈdavitakko vÈ vihiÑsÈvitakko vÈ, taÑ ce bhikkhu nÈdhivÈseti pajahati
vinodeti byantÊkaroti anabhÈvaÑ gameti. Nisinnopi bhikkhave bhikkhu
evaÑbh|to ÈtÈpÊ ottÈpÊ “satataÑ samitaÑ ÈraddhavÊriyo pahitatto”ti vuccati.
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SayÈnassa cepi bhikkhave bhikkhuno jÈgarassa uppajjati kÈmavitakko
vÈ byÈpÈdavitakko vÈ vihiÑsÈvitakko vÈ, taÑ ce bhikkhu nÈdhivÈseti
pajahati vinodeti byantÊkaroti anabhÈvaÑ gameti. SayÈnopi bhikkhave
bhikkhu jÈgaro evaÑbh|to ÈtÈpÊ ottÈpÊ “satataÑ samitaÑ ÈraddhavÊriyo
pahitatto”ti vuccatÊti.
CaraÑ vÈ yadi vÈ tiÔÔhaÑ, nisinno uda vÈ sayaÑ.
Yo vitakkaÑ vitakketi, pÈpakaÑ gehanissitaÑ.
KummaggappaÔipanno so, mohaneyyesu mucchito.
Abhabbo tÈdiso bhikkhu, phuÔÔhuÑ sambodhimuttamaÑ.
Yo ca caraÑ vÈ tiÔÔhaÑ vÈ, nisinno uda vÈ sayaÑ.
VitakkaÑ samayitvÈna, vitakk|pasame rato.
Bhabbo so tÈdiso bhikkhu, phuÔÔhuÑ sambodhimuttamanti.
PaÔhamaÑ.
2. SÊlasutta
12. SampannasÊlÈ bhikkhave viharatha sampannapÈtimokkhÈ,
pÈtimokkhasaÑvarasaÑvutÈ viharatha ÈcÈragocarasampannÈ, aÓumattesu
vajjesu bhayadassÈvino samÈdÈya sikkhatha sikkhÈpadesu, sampannasÊlÈnaÑ
vo bhikkhave viharataÑ sampannapÈtimokkhÈnaÑ
pÈtimokkhasaÑvarasaÑvutÈnaÑ viharataÑ ÈcÈragocarasampannÈnaÑ
aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊnaÑ samÈdÈya sikkhataÑ sikkhÈpadesu.
Kimassa uttari karaÓÊyaÑ.
Carato cepi bhikkhave bhikkhuno abhijjhÈbyÈpÈdo vigato hoti,
thinamiddhaÑ uddhaccakukkuccaÑ vicikicchÈ pahÊnÈ hoti, ÈraddhaÑ hoti
vÊriyaÑ asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ, passaddho kÈyo asÈraddho,
samÈhitaÑ cittaÑ ekaggaÑ. Carampi bhikkhave bhikkhu evaÑbh|to ÈtÈpÊ
ottÈpÊ “satataÑ samitaÑ ÈraddhavÊriyo pahitatto”ti vuccati.
®hitassa cepi bhikkhave bhikkhuno abhijjhÈbyÈpÈdo vigato hoti,
thinamiddhaÑ uddhaccakukkuccaÑ vicikicchÈ pahÊnÈ hoti, ÈraddhaÑ hoti
vÊriyaÑ asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ, passaddho kÈyo asÈraddho,
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samÈhitaÑ cittaÑ ekaggaÑ. ®hitopi bhikkhave bhikkhu evaÑbh|to ÈtÈpÊ
ottÈpÊ “satataÑ samitaÑ ÈraddhavÊriyo pahitatto”ti vuccati.
Nisinnassa cepi bhikkhave bhikkhuno abhijjhÈ byÈpÈdo vigato hoti,
thinamiddhaÑ uddhaccakukkuccaÑ vicikicchÈ pahÊnÈ hoti, ÈraddhaÑ hoti
vÊriyaÑ asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ, passaddho kÈyo asÈraddho,
samÈhitaÑ cittaÑ ekaggaÑ. Nisinnopi bhikkhave bhikkhu evaÑbh|to ÈtÈpÊ
ottÈpÊ “satataÑ samitaÑ ÈraddhavÊriyo pahitatto”ti vuccati.
SayÈnassa cepi bhikkhave bhikkhuno jÈgarassa abhijjhÈ byÈpÈdo vigato
hoti, thinamiddhaÑ uddhaccakukkuccaÑ vicikicchÈ pahÊnÈ hoti, ÈraddhaÑ
hoti vÊriyaÑ asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ, passaddho kÈyo
asÈraddho, samÈhitaÑ cittaÑ ekaggaÑ. SayÈnopi bhikkhave bhikkhu jÈgaro
evaÑbh|to ÈtÈpÊ ottÈpÊ “satataÑ samitaÑ ÈraddhavÊriyo pahitatto”ti
vuccatÊti.
YataÑ1 care yataÑ1 tiÔÔhe, yataÑ1 acche yataÑ1 saye.
YataÑ1 samiÒjaye2 bhikkhu, yatamenaÑ3 pasÈraye.
UddhaÑ tiriyaÑ apÈcÊnaÑ, yÈvatÈ jagato gati.
SamavekkhitÈ ca dhammÈnaÑ, khandhÈnaÑ udayabbayaÑ.
CetosamathasÈmÊciÑ, sikkhamÈnaÑ sadÈ “sataÑ.
SatataÑ pahitatto”ti, Èhu bhikkhuÑ tathÈvidhanti.
DutiyaÑ.
3. PadhÈnasutta
13. CattÈrimÈni bhikkhave sammappadhÈnÈni. KatamÈni cattÈri? Idha
bhikkhave bhikkhu anuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ
anuppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati, vÊriyaÑ Èrabhati, cittaÑ paggaÓhÈti
padahati. UppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya
chandaÑ janeti vÈyamati, vÊriyaÑ Èrabhati, cittaÑ paggaÓhÈti padahati.
AnuppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ uppÈdÈya
______________________________________________________________
1. YathÈ (Ka) Khu 1. 275 piÔÔhepi.
2. SammiÒjaye (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
3. Yatameva naÑ (SÊ), yatametaÑ (SyÈ, KaÑ), yatameva (?)
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chandaÑ janeti vÈyamati, vÊriyaÑ Èrabhati, cittaÑ paggaÓhÈti padahati.
UppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ÔhitiyÈ asammosÈya bhiyyobhÈvÈya
vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ chandaÑ janeti vÈyamati, vÊriyaÑ Èrabhati,
cittaÑ paggaÓhÈti padahati. ImÈni kho bhikkhave cattÈri
sammappadhÈnÈnÊti.
SammappadhÈnÈ mÈradheyyÈbhibh|tÈ,
Te asitÈ jÈtimaraÓabhayassa pÈrag|.
Te tusitÈ jetvÈ mÈraÑ savÈhiniÑ1 te anejÈ,
SabbaÑ namucibalaÑ upÈtivattÈ te sukhitÈti. . TatiyaÑ.
4. SaÑvarasutta
14. CattÈrimÈni bhikkhave padhÈnÈni. KatamÈni cattÈri?
SaÑvarappadhÈnaÑ pahÈnappadhÈnaÑ bhÈvanÈppadhÈnaÑ
anurakkhaÓÈppadhÈnaÑ. KatamaÒca bhikkhave saÑvarappadhÈnaÑ? Idha
bhikkhave bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ na nimittaggÈhÊ hoti
nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, yatvÈdhikaraÓamenaÑ cakkhundriyaÑ asaÑvutaÑ
viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ.
Tassa saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati cakkhundriyaÑ, cakkhundriye
saÑvaraÑ Èpajjati. Sotena saddaÑ sutvÈ. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ.
JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ. ManasÈ dhammaÑ
viÒÒÈya na nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, yatvÈdhikaraÓamenaÑ
manindriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ
dhammÈ anvÈssaveyyuÑ. Tassa saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati
manindriyaÑ, manindriye saÑvaraÑ Èpajjati. IdaÑ vuccati bhikkhave
saÑvarappadhÈnaÑ.
KatamaÒca bhikkhave pahÈnappadhÈnaÑ? Idha bhikkhave bhikkhu
uppannaÑ kÈmavitakkaÑ nÈdhivÈseti pajahati vinodeti byantÊkaroti
anabhÈvaÑ gameti, uppannaÑ byÈpÈdavitakkaÑ -pa- uppannaÑ
vihiÑsÈvitakkaÑ -pa- uppannuppanne pÈpake akusale dhamme nÈdhivÈseti
pajahati vinodeti byantÊkaroti anabhÈvaÑ gameti. IdaÑ vuccati bhikkhave
pahÈnappadhÈnaÑ.
KatamaÒca bhikkhave bhÈvanÈppadhÈnaÑ? Idha bhikkhave bhikkhu
satisambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ
vosaggapariÓÈmiÑ,
______________________________________________________________
1. SavÈhanaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
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dhammavicayasambojjha~gaÑ bhÈveti. Viriyasambojjha~gaÑ bhÈveti.
PÊtisambojjha~gaÑ bhÈveti. Passaddhisambojjha~gaÑ bhÈveti.
SamÈdhisambojjha~gaÑ bhÈveti. UpekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vosaggapariÓÈmiÑ. IdaÑ
vuccati bhikkhave bhÈvanÈppadhÈnaÑ.
KatamaÒca bhikkhave anurakkhaÓÈppadhÈnaÑ? Idha bhikkhave
bhikkhu uppannaÑ bhaddakaÑ samÈdhinimittaÑ anurakkhati aÔÔhikasaÒÒaÑ
puÄavakasaÒÒaÑ vinÊlakasaÒÒaÑ vicchiddakasaÒÒaÑ uddhumÈtakasaÒÒaÑ.
IdaÑ vuccati bhikkhave anurakkhaÓÈppadhÈnaÑ. ImÈni kho bhikkhave
cattÈri padhÈnÈnÊti.
SaÑvaro ca pahÈnaÒca, bhÈvanÈ anurakkhaÓÈ.
Ete padhÈnÈ cattÈro, desitÈdiccabandhunÈ.
Yehi bhikkhu idhÈtÈpÊ, khayaÑ dukkhassa pÈpuÓeti.
CatutthaÑ.
5. PaÒÒattisutta
15. Catasso imÈ bhikkhave aggapaÒÒattiyo. KatamÈ catasso? EtadaggaÑ
bhikkhave attabhÈvÊnaÑ yadidaÑ RÈhu asurindo. EtadaggaÑ bhikkhave
kÈmabhogÊnaÑ yadidaÑ rÈjÈ MandhÈtÈ. EtadaggaÑ bhikkhave
ÈdhipateyyÈnaÑ yadidaÑ mÈro pÈpimÈ. Sadevake bhikkhave loke samÈrake
sabrahmake sassamaÓabrahmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya TathÈgato
aggamakkhÈyati ArahaÑ SammÈsambuddho. ImÈ kho bhikkhave catasso
aggapaÒÒattiyoti.
RÈhuggaÑ attabhÈvÊnaÑ, MandhÈtÈ kÈmabhoginaÑ.
MÈro ÈdhipateyyÈnaÑ, iddhiyÈ yasasÈ jalaÑ.
UddhaÑ tiriyaÑ apÈcÊnaÑ, yÈvatÈ jagato gati.
Sadevakassa lokassa, Buddho aggo pavuccatÊti.
PaÒcamaÑ.
6. Sokhummasutta
16. CattÈrimÈni bhikkhave sokhummÈni. KatamÈni cattÈri? Idha
bhikkhave bhikkhu r|pasokhummena samannÈgato hoti paramena, tena ca
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r|pasokhummena aÒÒaÑ r|pasokhummaÑ uttaritaraÑ vÈ paÓÊtataraÑ vÈ na
samanupassati, tena ca r|pasokhummena aÒÒaÑ r|pasokhummaÑ
uttaritaraÑ vÈ paÓÊtataraÑ vÈ na pattheti. VedanÈsokhummena samannÈgato
hoti paramena, tena ca vedanÈsokhummena aÒÒaÑ vedanÈsokhummaÑ
uttaritaraÑ vÈ paÓÊtataraÑ vÈ na samanupassati, tena ca vedanÈsokhummena
aÒÒaÑ vedanÈsokhummaÑ uttaritaraÑ vÈ paÓÊtataraÑ vÈ na pattheti.
SaÒÒÈsokhummena samannÈgato hoti paramena, tena ca saÒÒÈsokhummena
aÒÒaÑ saÒÒÈsokhummaÑ uttaritaraÑ vÈ paÓÊtataraÑ vÈ na samanupassati,
tena ca saÒÒÈsokhummena aÒÒaÑ saÒÒÈsokhummaÑ uttaritaraÑ vÈ
paÓÊtataraÑ vÈ na pattheti. Sa~khÈrasokhummena samannÈgato hoti
paramena, tena ca sa~khÈrasokhummena aÒÒaÑ sa~khÈrasokhummaÑ
uttaritaraÑ vÈ paÓÊtataraÑ vÈ na samanupassati, tena ca
sa~khÈrasokhummena aÒÒaÑ sa~khÈrasokhummaÑ uttaritaraÑ vÈ
paÓÊtataraÑ vÈ na pattheti. ImÈni kho bhikkhave cattÈri sokhummÈnÊti.
R|pasokhummataÑ ÒatvÈ, vedanÈnaÒca sambhavaÑ.
SaÒÒÈ yato samudeti, atthaÑ gacchati yattha ca.
Sa~khÈre parato ÒatvÈ, dukkhato no ca attato.
Sa ve sammaddaso bhikkhu, santo santipade rato.
DhÈreti antimaÑ dehaÑ, jetvÈ mÈraÑ savÈhininti.
ChaÔÔhaÑ.
7. PaÔhama-agatisutta
17. CattÈrimÈni bhikkhave agatigamanÈni. KatamÈni cattÈri?
ChandÈgatiÑ gacchati, dosÈgatiÑ gacchati, mohÈgatiÑ gacchati, bhayÈgatiÑ
gacchati. ImÈni kho bhikkhave cattÈri agatigamanÈnÊti.
ChandÈ dosÈ bhayÈ mohÈ, yo dhammaÑ ativattati.
NihÊyati tassa yaso, kÈÄapakkheva cantimÈti.
SattamaÑ.
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8. Dutiya-agatisutta

18. CattÈrimÈni bhikkhave nÈgatigamanÈni. KatamÈni cattÈri? Na
chandÈgatiÑ gacchati, na dosÈgatiÑ gacchati, na mohÈgatiÑ gacchati, na
bhayÈgatiÑ gacchati. ImÈni kho bhikkhave cattÈri nÈgatigamanÈnÊti.
ChandÈ dosÈ bhayÈ mohÈ, yo dhammaÑ nÈtivattati.
Œp|rati tassa yaso, sukkapakkheva candimÈti.
AÔÔhamaÑ.
9. Tatiya-agatisutta
19. CattarimÈni bhikkhave agatigamanÈni. KatamÈni cattÈri?
ChandÈgatiÑ gacchati, dosÈgatiÑ gacchati, mohÈgatiÑ gacchati, bhayÈgatiÑ
gacchati. ImÈni kho bhikkhave cattÈri agatigamanÈni.
CattÈrimÈni bhikkhave nÈgatigamanÈni. KatamÈni cattÈri? Na
chandÈgatiÑ gacchati, na dosÈgatiÑ gacchati, na mohÈgatiÑ gacchati, na
bhayÈgatiÑ gacchati. ImÈni kho bhikkhave cattÈri nÈgatigamanÈnÊti.
ChandÈ dosÈ bhayÈ mohÈ, yo dhammaÑ ativattati.
NihÊyati tassa yaso, kÈÄapakkheva candimÈ.
ChandÈ dosÈ bhayÈ mohÈ, yo dhammaÑ nÈtivattati.
Œp|rati tassa yaso, sukkapakkheva candimÈti.
NavamaÑ.
10. Bhattuddesakasutta
20. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhattuddesako
yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye. Katamehi cat|hi? ChandÈgatiÑ
gacchati, dosÈgatiÑ gacchati, mohÈgatiÑ gacchati, bhayÈgatiÑ gacchati.
Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato bhattuddesako
yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye.
Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhattuddesako yathÈbhataÑ
nikkhitto evaÑ sagge. Katamehi cat|hi? Na chandÈgatiÑ gacchati, na
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dosÈgatiÑ gacchati, na mohÈgatiÑ gacchati, na bhayÈgatiÑ gacchati. Imehi
kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato bhattuddesako yathÈbhataÑ
nikkhitto evaÑ saggeti.
Ye keci kÈmesu asaÒÒatÈ janÈ,
AdhammikÈ honti adhammagÈravÈ.
ChandÈ dosÈ mohÈ ca bhayÈ gÈmino1,
ParisÈkasaÔo2 ca panesa vuccati.
EvaÑ hi vuttaÑ samaÓena jÈnatÈ,
TasmÈ hi te sappurisÈ pasaÑsiyÈ.
Dhamme ÔhitÈ ye na karonti pÈpakaÑ,
Na chandÈ na dosÈ na mohÈ na bhayÈ ca gÈmino3.
ParisÈya maÓÉo ca panesa vuccati,
EvaÑ hi vuttaÑ samaÓena jÈnatÈti. . DasamaÑ.
Caravaggo dutiyo.
TassuddÈnaÑ
CaraÑ SÊlaÑ PadhÈnÈni, SaÑvaraÑ PaÒÒattipaÒcamaÑ.
SokhummaÑ tayo AgatÊ, Bhattuddesena te dasÈti.
_____
3. Uruvelavagga
1. PaÔhama-Uruvelasutta
21. EvaÑ me sutaÑ4–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ
etadavoca–
______________________________________________________________
1. ChandÈ ca dosÈ ca bhayÈ ca gÈmino (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
2. ParisakkasÈvo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
3. Na chandadosÈ na bhayÈ ca gÈmino (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
4. SaÑ 1. 140 piÔÔhepi ÈgataÑ.
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EkamidÈhaÑ bhikkhave samayaÑ UruvelÈyaÑ viharÈmi najjÈ
NeraÒjarÈya tÊre AjapÈlanigrodhe paÔhamÈbhisambuddho, tassa mayhaÑ
bhikkhave rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi
“dukkhaÑ kho agÈravo viharati appatisso, kiÑ nu kho ahaÑ samaÓaÑ vÈ
brÈhmaÓaÑ vÈ sakkatvÈ garuÑ katvÈ1 upanissÈya vihareyyan”ti.
Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi–aparip|rassa kho ahaÑ
sÊlakkhandhassa pÈrip|riyÈ aÒÒaÑ samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ sakkatvÈ
garuÑ katvÈ upanissÈya vihareyyaÑ. Na kho panÈhaÑ passÈmi sadevake
loke samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya
aÒÒaÑ samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ attanÈ sÊlasampannataraÑ, yamahaÑ
sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya vihareyyaÑ.
Aparip|rassa kho ahaÑ samÈdhikkhandhassa pÈrip|riyÈ aÒÒaÑ
samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya vihareyyaÑ.
Na kho panÈhaÑ passÈmi sadevake loke samÈrake sabrahmake
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya aÒÒaÑ samaÓaÑ vÈ
brÈhmaÓaÑ vÈ attanÈ samÈdhisampannataraÑ, yamahaÑ sakkatvÈ garuÑ
katvÈ upanissÈya vihareyyaÑ.
Aparip|rassa kho ahaÑ paÒÒÈkkhandhassa pÈrip|riyÈ aÒÒaÑ samaÓaÑ
vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya vihareyyaÑ. Na kho
panÈhaÑ passÈmi sadevake loke samÈrake sabrahmake
sassamaÓabrÈhmaÓiya pajÈya sadevamanussÈya aÒÒaÑ samaÓaÑ vÈ
brÈhmaÓaÑ vÈ attanÈ paÒÒÈsampannataraÑ, yamahaÑ sakkatvÈ garuÑ
katvÈ upanissÈya vihareyyaÑ.
Aparip|rassa kho ahaÑ vimuttikkhandhassa pÈrip|riyÈ aÒÒaÑ samaÓaÑ
vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya vihareyyaÑ. Na kho
panÈhaÑ passÈmi sadevake loke samÈrake sabrahmake
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya aÒÒaÑ samaÓaÑ vÈ
brÈhmaÓaÑ vÈ attanÈ vimuttisampannataraÑ, yamahaÑ sakkatvÈ garuÑ
katvÈ upanissÈya vihareyyanti.
______________________________________________________________
1. GarukatvÈ (SÊ, I)
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Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ yvÈyaÑ1 dhammo
mayÈ abhisambuddho, tameva dhammaÑ sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya
vihareyyan”ti.
Atha kho bhikkhave brahmÈ Sahampati mama cetasÈ
cetoparivitakkamaÒÒÈya seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ2 vÈ
bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya. EvamevaÑ brahmaloke
antarahito mama purato pÈturahosi. Atha kho bhikkhave brahmÈ Sahampati
ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ dakkhiÓaÑ jÈÓumaÓÉalaÑ pathaviyaÑ
nihantvÈ yenÈhaÑ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ maÑ etadavoca “evametaÑ
BhagavÈ, evametaÑ Sugata, yepi te bhante ahesuÑ atÊtamaddhÈnaÑ
Arahanto SammÈsambuddhÈ, tepi Bhagavanto dhammaÑyeva sakkatvÈ
garuÑ katvÈ upanissÈya vihariÑsu. Yepi te bhante bhavissanti
anÈgatamaddhÈnaÑ Arahanto SammÈsambuddhÈ, tepi Bhagavanto
dhammaÑyeva sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya viharissanti. BhagavÈpi
bhante etarahi ArahaÑ SammÈsambuddho dhammaÑyeva sakkatvÈ garuÑ
katvÈ upanissÈya viharat|”ti. Idamevoca brahmÈ Sahampati, idaÑ vatvÈ
athÈparaÑ etadavoca–
“Ye ca atÊtÈ3 SambuddhÈ, ye ca BuddhÈ anÈgatÈ.
Yo cetarahi Sambuddho, bah|naÑ4 sokanÈsano.
Sabbe saddhammagaruno, vihaÑsu5 viharanti ca.
Athopi viharissanti, esÈ BuddhÈna dhammatÈ.
TasmÈ hi attakÈmena6, mahattamabhika~khatÈ.
Saddhammo garukÈtabbo, saraÑ BuddhÈna sÈsanan”ti.
Idamavoca bhikkhave brahmÈ Sahampati, idaÑ vatvÈ maÑ abhivÈdetvÈ
padakkhiÓaÑ katvÈ tatthevantaradhÈyi. Atha khvÈhaÑ bhikkhave brahmuno
ca ajjhesanaÑ viditvÈ attano ca patir|paÑ yvÈyaÑ7 dhammo mayÈ
abhisambuddho, tameva dhammaÑ sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya
vihÈsiÑ.
______________________________________________________________
1. YopÈyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
3. Ye cabbhatÊtÈ (SÊ, I, Ka)
5. VihariÑsu (SyÈ, KaÑ)
7. YopÈyaÑ (sabbattha)

2. SammiÒjitaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
4. BahunnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) SaÑ 1. 142 piÔÔhepi.
6. AtthakÈmena (SÊ, Ka)
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Yato ca kho bhikkhave saÑghopi mahattena samannÈgato, atha me
saÑghepi gÈravoti. . PaÔhamaÑ.
2. Dutiya-Uruvelasutta
22. EkamidÈhaÑ bhikkhave samayaÑ UruvelÈyaÑ viharÈmi najjÈ
NeraÒjarÈya tÊre AjapÈlanigrodhe paÔhamÈbhisambuddho. Atha kho
bhikkhave sambahulÈ brÈhmaÓÈ jiÓÓÈ vuddhÈ mahallakÈ addhagatÈ
vayo-anuppattÈ yenÈhaÑ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ mayÈ saddhiÑ
sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho bhikkhave te brÈhmaÓÈ maÑ etadavocuÑ
“sutaÑ netaÑ1 bho Gotama ‘na samaÓo Gotamo brÈhmaÓe jiÓÓe vuddhe
mahallake addhagate vayo-anuppatte abhivÈdeti vÈ paccuÔÔheti vÈ Èsanena
vÈ nimantetÊ’ti, tayidaÑ bho Gotama tattheva. Na hi bhavaÑ Gotamo
brÈhmaÓe jiÓÓe vuddhe mahallake addhagate vayo-anuppatte abhivÈdeti vÈ
paccuÔÔheti vÈ Èsanena vÈ nimanteti, tayidaÑ bho Gotama na
sampannamevÈ”ti.
Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “nayime2 Èyasmanto jÈnanti theraÑ
vÈ therakaraÓe vÈ dhamme”ti. Vuddho cepi bhikkhave hoti ÈsÊtiko vÈ
nÈvutiko vÈ vassasatiko vÈ jÈtiyÈ, so ca hoti akÈlavÈdÊ abh|tavÈdÊ
anatthavÈdÊ adhammavÈdÊ avinayavÈdÊ anidhÈnavatiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ,
akÈlena anapadesaÑ apariyantavatiÑ anatthasaÑhitaÑ. Atha kho so “bÈlo
thero”tveva3 sa~khaÑ gacchati.
Daharo cepi bhikkhave hoti yuvÈ susukÈÄakeso bhadrena yobbanena
samannÈgato paÔhamena vayasÈ, so ca hoti kÈlavÈdÊ bh|tavÈdÊ atthavÈdÊ
dhammavÈdÊ vinayavÈdÊ nidhÈnavatiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ, kÈlena sÈpadesaÑ
pariyantavatiÑ atthasaÑhitaÑ. Atha kho so “paÓÉito thero”tveva sa~khaÑ
gacchati.
______________________________________________________________
1. MetaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka)
2. Na vata me (SÊ, I), na cayime (SyÈ, KaÑ), na vatime (?)

3. Teva (SÊ, I)
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CattÈrome bhikkhave therakaraÓÈ dhammÈ. Katame cattÈro? Idha
bhikkhave bhikkhu sÊlavÈ hoti, pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati
ÈcÈragocarasampanno aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati
sikkhÈpadesu. Bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo, ye te dhammÈ
ÈdikalyÈÓÈ majjhekalyÈÓÈ pariyosÈnakalyÈÓÈ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ1
kevalaparipuÓÓaÑ2 parisuddhaÑ brahmacariyaÑ abhivadanti, tathÈr|pÈssa
dhammÈ bahussutÈ honti dhÈtÈ3 vacasÈ paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ
suppaÔividdhÈ. CatunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ.
ŒsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. Ime kho bhikkhave cattÈro
therakaraÓÈ dhammÈti.
Yo uddhatena cittena, samphaÒca bahu bhÈsati.
AsamÈhitasa~kappo, asaddhammarato mago.
ŒrÈ so thÈvareyyamhÈ, pÈpadiÔÔhi anÈdaro.
Yo ca sÊlena sampanno, sutavÈ paÔibhÈnavÈ.
SaÒÒato dhÊro dhammesu4, paÒÒÈyatthaÑ vipassati.
PÈrag| sabbadhammÈnaÑ, akhilo paÔibhÈnavÈ.
PahÊnajÈtimaraÓo, brahmacariyassa kevalÊ.
TamahaÑ vadÈmi “thero”ti, yassa no santi ÈsavÈ.
ŒsavÈnaÑ khayÈ bhikkhu, so “thero”ti pavuccatÊti.
DutiyaÑ.
3. Lokasutta
23. Loko bhikkhave TathÈgatena abhisambuddho, lokasmÈ TathÈgato
visaÑyutto. Lokasamudayo bhikkhave TathÈgatena abhisambuddho,
lokasamudayo TathÈgatassa pahÊno. Lokanirodho bhikkhave TathÈgatena
abhisambuddho, lokanirodho
______________________________________________________________
1. SÈtthÈ sabyaÒjanÈ (SÊ, I) 2. KevalaparipuÓÓÈ (SÊ)
3. DhatÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
4. SaÒÒato dhÊradhammesu (SÊ), saÑyutto thiradhammesu (SyÈ, KaÑ)

332

CatukkanipÈtapÈÄi

TathÈgatassa sacchikato. LokanirodhagÈminÊ paÔipadÈ bhikkhave
TathÈgatena abhisambuddhÈ, lokanirodhagÈminÊ paÔipadÈ TathÈgatassa
bhÈvitÈ.
YaÑ bhikkhave1 sadevakassa lokassa samÈrakassa sabrahmakassa
sassamaÓabrahmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ
viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, sabbaÑ taÑ TathÈgatena
abhisambuddhaÑ. TasmÈ “TathÈgato”ti vuccati.
YaÒca bhikkhave rattiÑ TathÈgato anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ
abhisambujjhati, yaÒca rattiÑ anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyati,
yaÑ etasmiÑ antare bhÈsati lapati niddisati, sabbaÑ taÑ tatheva hoti no
aÒÒathÈ. TasmÈ “TathÈgato”ti vuccati.
YathÈvÈdÊ bhikkhave TathÈgato tathÈkÈrÊ, yathÈkÈrÊ tathÈvÈdÊ. Iti
yathÈvÈdÊ tathÈkÈrÊ, yathÈkÈrÊ tathÈvÈdÊ. TasmÈ “TathÈgato”ti vuccati.
Sadevake bhikkhave loke samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ
pajÈya sadevamanussÈya TathÈgato abhibh| anabhibh|to aÒÒadatthu daso
vasavattÊ. TasmÈ “TathÈgato”ti vuccati.
SabbaÑ lokaÑ abhiÒÒÈya, sabbaÑ loke yathÈtathaÑ.
SabbaÑ lokaÑ2 visaÑyutto, sabbaloke an|payo.
Sa ve sabbÈbhibh| dhÊro, sabbaganthappamocano.
PhuÔÔha’ssa paramÈ santi, nibbÈnaÑ akutobhayaÑ.
Esa khÊÓÈsavo Buddho, anÊgho chinnasaÑsayo.
SabbakammakkhayaÑ patto, vimutto upadhisa~khaye.
Esa so BhagavÈ Buddho, esa sÊho anuttaro.
Sadevakassa lokassa, brahmacakkaÑ pavattayÊ.
Iti devÈ manussÈ ca, ye BuddhaÑ saraÓaÑ gatÈ.
Sa~gamma taÑ namassanti, mahantaÑ vÊtasÈradaÑ.
______________________________________________________________
1. DÊ 3. 111 piÔÔhepi.

2. Sabbaloka (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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Danto damayataÑ seÔÔho, santo samayataÑ isi.
Mutto mocayataÑ aggo, tiÓÓo tÈrayataÑ varo.
Iti hetaÑ namassanti, mahantaÑ vÊtasÈradaÑ.
SadevakasmiÑ lokasmiÑ, natthi me1 paÔipuggaloti.
TatiyaÑ.
4. KÈÄakÈrÈmasutta
24. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈkete viharati KÈÄakÈrÈme2, tatra kho
BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh|
Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
YaÑ bhikkhave sadevakassa lokassa samÈrakassa sabrahmakassa
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ
viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tamahaÑ jÈnÈmi.
YaÑ bhikkhave sadevakassa lokassa samÈrakassa sabrahmakassa
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ
viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tamahaÑ abbhaÒÒÈsiÑ,
taÑ TathÈgatassa viditaÑ, taÑ TathÈgato na upaÔÔhÈsi.
YaÑ bhikkhave sadevakassa lokassa samÈrakassa sabrahmakassa
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ
viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tamahaÑ na jÈnÈmÊti
vadeyyaÑ, taÑ mamassa musÈ.
YaÑ bhikkhave -pa- tamahaÑ jÈnÈmi ca na ca jÈnÈmÊti vadeyyaÑ,
taÑpassa3 tÈdisameva.
YaÑ bhikkhave -pa- tamahaÑ neva jÈnÈmi na na jÈnÈmÊti vadeyyaÑ,
taÑ mamassa kali.
Iti kho bhikkhave TathÈgato daÔÔhÈ daÔÔhabbaÑ diÔÔhaÑ na maÒÒati,
adiÔÔhaÑ na maÒÒati, daÔÔhabbaÑ na maÒÒati, daÔÔhÈraÑ na maÒÒati. SutvÈ
sotabbaÑ sutaÑ
______________________________________________________________
1. Natthi te (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
3. TaÑ pissa (SyÈ, KaÑ), taÑ mamassa (Ka)

2. KoÄikÈrÈme (Ka)
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na maÒÒati, asutaÑ na maÒÒati, sotabbaÑ na maÒÒati, sotÈraÑ na maÒÒati.
MutvÈ motabbaÑ mutaÑ na maÒÒati, amutaÑ na maÒÒati, motabbaÑ na
maÒÒati, motÈraÑ na maÒÒati. ViÒÒatvÈ viÒÒÈtabbaÑ viÒÒÈtaÑ na maÒÒati,
aviÒÒÈtaÑ na maÒÒati, viÒÒÈtabbaÑ na maÒÒati, viÒÒÈtÈraÑ na maÒÒati. Iti
kho bhikkhave TathÈgato diÔÔhasutamutaviÒÒÈtabbesu dhammesu tÈdÊyeva
tÈdÊ1, tamhÈ ca pana tÈdimhÈ2 aÒÒo tÈdÊ uttaritaro vÈ paÓÊtataro vÈ natthÊti
vadÈmÊti.
YaÑ kiÒci diÔÔhaÑva sutaÑ mutaÑ vÈ,
AjjhositaÑ saccamutaÑ paresaÑ.
Na tesu tÈdÊ sayasaÑvutesu,
SaccaÑ musÈ vÈpi paraÑ daheyya.
EtaÒca sallaÑ paÔikacca3 disvÈ,
AjjhositÈ yattha pajÈ visattÈ.
JÈnÈmi passÈmi tatheva etaÑ,
AjjhositaÑ natthi TathÈgatÈnanti. . CatutthaÑ.
5. Brahmacariyasutta
25. NayidaÑ bhikkhave brahmacariyaÑ vussati janakuhanatthaÑ, na
janalapanatthaÑ, na lÈbhasakkÈrasilokÈnisaÑsatthaÑ, na
itivÈdappamokkhÈnisaÑsatthaÑ na “iti maÑ jano jÈnÈt|”ti. Atha kho idaÑ
bhikkhave brahmacariyaÑ vussati saÑvaratthaÑ pahÈnatthaÑ virÈgatthaÑ
nirodhatthanti.
SaÑvaratthaÑ pahÈnatthaÑ, brahmacariyaÑ anÊtihaÑ.
Adesayi so BhagavÈ, nibbÈnogadhagÈminaÑ.
Esa maggo mahantehi4, anuyÈto mahesibhi.
Ye ca taÑ paÔipajjanti, yathÈ Buddhena desitaÑ.
DukkhassantaÑ karissanti, SatthusÈsanakÈrinoti. . PaÒcamaÑ.
______________________________________________________________
1. TÈdisova tÈdÊ (SyÈ, KaÑ), tÈdise yeva tÈdÊ (I), tÈdÊyeva tÈdÊyevekÈ (Ka)
2. TÈditamhÈ (SÊ, I)
3. PaÔigacca (SÊ, I)
4. Mahattebhi (Ka) Khu 1. 215 piÔÔhepi.
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6. Kuhasutta
26. * Ye te bhikkhave bhikkh| kuhÈ thaddhÈ lapÈ si~gÊ unnaÄÈ
asamÈhitÈ, na me te bhikkhave bhikkh| mÈmakÈ, apagatÈ ca te bhikkhave
bhikkh| imasmÈ dhammavinayÈ, na ca te imasmiÑ dhammavinaye vuddhiÑ
viruÄhiÑ vepullaÑ Èpajjanti. Ye ca kho te bhikkhave bhikkh| nikkuhÈ
nillapÈ dhÊrÈ atthaddhÈ susamÈhitÈ, te kho me bhikkhave bhikkh| mÈmakÈ,
anapagatÈ ca te bhikkhave bhikkh| imasmÈ dhammavinayÈ, te ca imasmiÑ
dhammavinaye vuddhiÑ viruÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjantÊti.
* KuhÈ thaddhÈ lapÈ si~gÊ, unnaÄÈ asamÈhitÈ.
Na te dhamme vir|hanti, SammÈsambuddhadesite.
NikkuhÈ nillapÈ dhÊrÈ, atthaddhÈ susamÈhitÈ.
Te ve dhamme vir|hanti, SammÈsambuddhadesiteti. . ChaÔÔhaÑ.
7. SantuÔÔhisutta
27. CattÈrimÈni bhikkhave appÈni ca1 sulabhÈni ca, tÈni ca anavajjÈni.
KatamÈni cattÈri? PaÑsuk|laÑ bhikkhave cÊvarÈnaÑ appaÒca sulabhaÒca,
taÒca anavajjaÑ. PiÓÉiyÈlopo bhikkhave bhojanÈnaÑ appaÒca sulabhaÒca,
taÒca anavajjaÑ. Rukkham|laÑ bhikkhave senÈsanÈnaÑ appaÒca
sulabhaÒca, taÒca anavajjaÑ. P|timuttaÑ bhikkhave bhesajjÈnaÑ appaÒca
sulabhaÒca, taÒca anavajjaÑ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri appÈni ca
sulabhÈni ca, tÈni ca anavajjÈni. Yato kho bhikkhave bhikkhu appena ca
tuÔÔho hoti sulabhena ca, idamassÈhaÑ “aÒÒataraÑ sÈmaÒÒa~gan”ti2
vadÈmÊti.
Anavajjena tuÔÔhassa, appena sulabhena ca.
Na senÈsanamÈrabbha, cÊvaraÑ pÈnabhojanaÑ.
VighÈto hoti cittassa, disÈ nappaÔihaÒÒati.
Ye cassa dhammÈ akkhÈtÈ, sÈmaÒÒassÈnulomikÈ.
AdhiggahitÈ tuÔÔhassa, appamattassa sikkhatoti. . SattamaÑ.
______________________________________________________________
* Khu 1. 270 Itivuttakepi.

1. Ceva (Ka)

2. SÈmaÒÒanti (Ka)
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8. AriyavaÑsasutta

28. CattÈrome bhikkhave ariyavaÑsÈ aggaÒÒÈ rattaÒÒÈ vaÑsaÒÒÈ
porÈÓÈ, asaÑkiÓÓÈ asaÑkiÓÓapubbÈ na saÑkÊyanti na saÑkÊyissanti,
appaÔikuÔÔhÈ samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hi. Katame cattÈro? Idha bhikkhave
bhikkhu santuÔÔho hoti itarÊtarena cÊvarena, itarÊtaracÊvarasantuÔÔhiyÈ ca
vaÓÓavÈdÊ, na ca cÊvarahetu anesanaÑ appatir|paÑ Èpajjati, aladdhÈ ca
cÊvaraÑ na paritassati, laddhÈ ca cÊvaraÑ agadhito1 amucchito anajjhosanno
ÈdÊnavadassÈvÊ nissaraÓapaÒÒo paribhuÒjati, tÈya ca pana
itarÊtaracÊvarasantuÔÔhiyÈ nevattÈnukkaÑseti no2 paraÑ vambheti. Yo hi
tattha dakkho analaso sampajÈno patissato, ayaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu
porÈÓe aggaÒÒe ariyavaÑse Ôhito.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu santuÔÔho hoti itarÊtarena piÓÉapÈtena,
itarÊtarapiÓÉapÈtasantuÔÔhiyÈ ca vaÓÓavÈdÊ, na ca piÓÉapÈtahetu anesanaÑ
appatir|paÑ Èpajjati, aladdhÈ ca piÓÉapÈtaÑ na paritassati, laddhÈ ca
piÓÉapÈtaÑ agadhito amucchito anajjhosanno ÈdÊnavadassÈvÊ
nissaraÓapaÒÒo paribhuÒjati, tÈya ca pana itarÊtarapiÓÉapÈtasantuÔÔhiyÈ
nevattÈnukkaÑseti no paraÑ vambheti. Yo hi tattha dakkho analaso
sampajÈno patissato, ayaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu porÈÓe aggaÒÒe
ariyavaÑse Ôhito.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu santuÔÔho hoti itarÊtarena senÈsanena,
itarÊtarasenÈsanasantuÔÔhiyÈ ca vaÓÓavÈdÊ, na ca senÈsanahetu anesanaÑ
appatir|paÑ Èpajjati, aladdhÈ ca senÈsanaÑ na paritassati, laddhÈ ca
senÈsanaÑ agadhito amucchito anajjhosanno ÈdÊnavadassÈvÊ nissaraÓapaÒÒo
paribhuÒjati, tÈya ca pana itarÊtarasenÈsanasantuÔÔhiyÈ nevattÈnukkaÑseti no
paraÑ vambheti. Yo hi tattha dakkho analaso sampajÈno paÔissato, ayaÑ
vuccati bhikkhave bhikkhu porÈÓe aggaÒÒe ariyavaÑse Ôhito.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu bhÈvanÈrÈmo hoti bhÈvanÈrato,
pahÈnÈrÈmo hoti pahÈnarato, tÈya ca pana bhÈvanÈrÈmatÈya
______________________________________________________________
1. Agathito (SÊ, I)

2. Na (DÊ 3. 188 piÔÔhe)

3. Uruvelavagga

337

bhÈvanÈratiyÈ pahÈnÈrÈmatÈya pahÈnaratiyÈ nevattÈnukkaÑseti no paraÑ
vambheti. Yo hi tattha dakkho analaso sampajÈno patissato, ayaÑ vuccati
bhikkhave bhikkhu porÈÓe aggaÒÒe ariyavaÑse Ôhito. Ime kho bhikkhave
cattÈro ariyavaÑsÈ aggaÒÒÈ rattaÒÒÈ vaÑsaÒÒÈ porÈÓÈ, asaÑkiÓÓÈ
asaÑkiÓÓapubbÈ na saÑkÊyanti na saÑkÊyissanti, appaÔikuÔÔhÈ samaÓehi
brÈhmaÓehi viÒÒ|hi.
Imehi ca pana bhikkhave cat|hi ariyavaÑsehi samannÈgato bhikkhu
puratthimÈya cepi disÈya viharati, sveva aratiÑ sahati, na taÑ arati sahati.
PacchimÈya cepi disÈya viharati, sveva aratiÑ sahati, na taÑ arati sahati.
UttarÈya cepi disÈya viharati, sveva aratiÑ sahati, na taÑ arati sahati.
DakkhiÓÈya cepi disÈya viharati, sveva aratiÑ sahati, na taÑ arati sahati.
TaÑ kissa hetu? Aratiratisaho hi bhikkhave dhÊroti.
NÈrati sahati dhÊraÑ1, nÈrati dhÊraÑ sahati.
DhÊrova aratiÑ sahati, dhÊro hi aratissaho.
SabbakammavihÈyÊnaÑ, panuÓÓaÑ2 ko nivÈraye.
NekkhaÑ jambonadasseva, ko taÑ ninditumarahati.
DevÈpi naÑ pasaÑsanti, brahmunÈpi pasaÑsitoti. . AÔÔhamaÑ.
9. Dhammapadasutta
29. CattÈrimÈni bhikkhave dhammapadÈni aggaÒÒÈni rattaÒÒÈni
vaÑsaÒÒÈni porÈÓÈni, asaÑkiÓÓÈni asaÑkiÓÓapubbÈni na saÑkÊyanti na
saÑkÊyissanti, appaÔikuÔÔhÈni samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hi. KatamÈni
cattÈri? AnabhijjhÈ bhikkhave dhammapadaÑ aggaÒÒaÑ rattaÒÒaÑ
vaÑsaÒÒaÑ porÈÓaÑ, asaÑkiÓÓaÑ asaÑkiÓÓapubbaÑ na saÑkÊyati na
saÑkÊyissati, appaÔikuÔÔhaÑ samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hi.
AbyÈpÈdo bhikkhave dhammapadaÑ aggaÒÒaÑ rattaÒÒaÑ vaÑsaÒÒaÑ
porÈÓaÑ, asaÑkiÓÓaÑ asaÑkiÓÓapubbaÑ na saÑkÊyati na saÑkÊyissati,
appaÔikuÔÔhaÑ samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hi.
______________________________________________________________
1. VÊraÑ (SÊ)

2. PaÓunnaÑ (?)
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SammÈsati bhikkhave dhammapadaÑ aggaÒÒaÑ rattaÒÒaÑ vaÑsaÒÒaÑ
porÈÓaÑ, asaÑkiÓÓaÑ asaÑkiÓÓapubbaÑ na saÑkÊyati na saÑkÊyissati,
appaÔikuÔÔhaÑ samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hi.
SammÈsamÈdhi bhikkhave dhammapadaÑ aggaÒÒaÑ rattaÒÒaÑ
vaÑsaÒÒaÑ porÈÓaÑ, asaÑkiÓÓaÑ asaÑkiÓÓapubbaÑ na saÑkÊyati na
saÑkÊyissati, appaÔikuÔÔhaÑ samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hi. ImÈni kho
bhikkhave cattÈri dhammapadÈni aggaÒÒÈni rattaÒÒÈni vaÑsaÒÒÈni
porÈÓÈni, asaÑkiÓÓÈni asaÑkiÓÓapubbÈni na saÑkÊyanti na saÑkÊyissanti,
appaÔikuÔÔhÈni samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hÊti.
AnabhijjhÈlu vihareyya, abyÈpannena cetasÈ.
Sato ekaggacittassa1, ajjhattaÑ susamÈhitoti.NavamaÑ.
10. ParibbÈjakasutta
30. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati Gijjhak|Ôe pabbate.
Tena kho pana samayena sambahulÈ abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ paribbÈjakÈ
SippinikÈtÊre2 paribbÈjakÈrÈme paÔivasanti. SeyyathidaÑ? AnnabhÈro
varadharo SakuludÈyÊ ca paribbÈjako aÒÒe ca abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ
paribbÈjakÈ. Atha kho BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena
SippinikÈtÊraÑ paribbÈjakÈrÈmo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte
Èsane nisÊdi, nisajja kho BhagavÈ te paribbÈjake etadavoca–
CattÈrimÈni paribbÈjakÈ dhammapadÈni aggaÒÒÈni rattaÒÒÈni
vaÑsaÒÒÈni porÈÓÈni, asaÑkiÓÓÈni asaÑkiÓÓapubbÈni na saÑkÊyanti na
saÑkÊyissanti, appaÔikuÔÔhÈni samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hi. KatamÈni
cattÈri? AnabhijjhÈ paribbÈjakÈ dhammapadaÑ aggaÒÒaÑ rattaÒÒaÑ
vaÑsaÒÒaÑ porÈÓaÑ, asaÑkiÓÓaÑ asaÑkiÓÓapubbaÑ na saÑkÊyati na
saÑkÊyissati, appaÔikuÔÔhaÑ samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hi. AbyÈpÈdo
paribbÈjakÈ dhammapadaÑ -pa-. SammÈsati paribbÈjakÈ dhammapadaÑ
-pa-. SammÈsamÈdhi paribbÈjakÈ dhammapadaÑ aggaÒÒaÑ rattaÒÒaÑ
______________________________________________________________
1. EkaggacittÈyaÑ (Ka)
2. SappiniyÈ tÊre (SÊ, I), sippiniyÈ tÊre (SyÈ, KaÑ), sippiniyÈ nadiyÈ tÊre (Ka)
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vaÑsaÒÒaÑ porÈÓaÑ, asaÑkiÓÓaÑ asaÑkiÓÓapubbaÑ na saÑkÊyati na
saÑkÊyissati, appaÔikuÔÔhaÑ samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hi. ImÈni kho
paribbÈjakÈ cattÈri dhammapadÈni aggaÒÒÈni rattaÒÒÈni vaÑsaÒÒÈni
porÈÓÈni, asaÑkiÓÓÈni asaÑkiÓÓapubbÈni na saÑkÊyanti na saÑkÊyissanti,
appaÔikuÔÔhÈni samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hi.
Yo kho paribbÈjakÈ evaÑ vadeyya “ahametaÑ anabhijjhaÑ
dhammapadaÑ paccakkhÈya abhijjhÈluÑ kÈmesu tibbasÈrÈgaÑ samaÓaÑ vÈ
brahmaÓaÑ vÈ paÒÒÈpessÈmÊ”ti. TamahaÑ tattha evaÑ vadeyyaÑ “etu
vadatu byÈharatu passÈmissÈnubhÈvan”ti. So vata paribbÈjakÈ anabhijjhaÑ
dhammapadaÑ paccakkhÈya abhijjhÈluÑ kÈmesu tibbasÈrÈgaÑ samaÓaÑ vÈ
brÈhmaÓaÑ vÈ paÒÒÈpessatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
Yo kho paribbÈjakÈ evaÑ vadeyya “ahametaÑ abyÈpÈdaÑ
dhammapadaÑ paccakkhÈya byÈpannacittaÑ paduÔÔhamanasa~kappaÑ
samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ paÒÒÈpessÈmÊ”ti. TamahaÑ tattha evaÑ
vadeyyaÑ “etu vadatu byÈharatu passÈmissÈnubhÈvan”ti. So vata
paribbÈjakÈ abyÈpÈdaÑ dhammapadaÑ paccakkhÈya byÈpannacittaÑ
paduÔÔhamanasa~kappaÑ samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ paÒÒÈpessatÊti netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati.
Yo kho paribbÈjakÈ evaÑ vadeyya “ahametaÑ sammÈsatiÑ
dhammapadaÑ paccakkhÈya muÔÔhassatiÑ asampajÈnaÑ samaÓaÑ vÈ
brÈhmaÓaÑ vÈ paÒÒÈpessÈmÊ”ti. TamahaÑ tattha evaÑ vadeyyaÑ “etu
vadatu byÈharatu passÈmissÈnubhÈvan”ti. So vata paribbÈjakÈ sammÈsatiÑ
dhammapadaÑ paccakkhÈya muÔÔhassatiÑ asampajÈnaÑ samaÓaÑ vÈ
brÈhmaÓaÑ vÈ paÒÒÈpessatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
Yo kho paribbÈjakÈ evaÑ vadeyya “ahametaÑ sammÈsamÈdhiÑ
dhammapadaÑ paccakkhÈya asamÈhitaÑ vibbhantacittaÑ samaÓaÑ vÈ
brÈhmaÓaÑ vÈ paÒÒÈpessÈmÊ”ti. TamahaÑ tattha evaÑ vadeyyaÑ “etu
vadatu byÈharatu passÈmissÈnubhÈvan”ti. So vata paribbÈjakÈ
sammÈsamÈdhiÑ dhammapadaÑ paccakkhÈya asamÈhitaÑ vibbhantacittaÑ
samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ paÒÒÈpessatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
Yo kho paribbÈjakÈ imÈni cattÈri dhammapadÈni garahitabbaÑ
paÔikkositabbaÑ maÒÒeyya, tassa diÔÔheva dhamme cattÈro sahadhammikÈ
vÈdÈnupÈtÈ
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gÈrayhÈ ÔhÈnÈ1 Ègacchanti. Katame cattÈro? AnabhijjhaÑ ce bhavaÑ
dhammapadaÑ garahati paÔikkosati. Ye ca hi2 abhijjhÈl| kÈmesu
tibbasÈrÈgÈ samaÓabrÈhmaÓÈ, te bhoto pujjÈ, te bhoto pÈsaÑsÈ. AbyÈpÈdaÑ
ce bhavaÑ dhammapadaÑ garahati paÔikkosati. Ye ca hi byÈpannacittÈ
paduÔÔhamanasa~kappÈ samaÓabrÈhmaÓÈ, te bhoto pujjÈ, te bhoto pÈsaÑsÈ.
SammÈsatiÑ ce bhavaÑ dhammapadaÑ garahati paÔikkosati. Ye ca hi
muÔÔhassatÊ asampajÈnÈ samaÓabrÈhmaÓÈ, te bhoto pujjÈ, te bhoto pÈsaÑsÈ.
SammÈsamÈdhiÑ ce bhavaÑ dhammapadaÑ garahati paÔikkosati. Ye ca hi
asamÈhitÈ vibbhantacittÈ samaÓabrÈhmaÓÈ, te bhoto pujjÈ, te bhoto pÈsaÑsÈ.
Yo kho paribbÈjakÈ imÈni cattÈri dhammapadÈni garahitabbaÑ
paÔikkositabbaÑ maÒÒeyya, tassa diÔÔheva dhamme ime cattÈro
sahadhammikÈ vÈdÈnupÈtÈ gÈrayhÈ ÔhÈnÈ Ègacchanti. Yepi te paribbÈjakÈ
ahesuÑ ukkalÈ vassabhaÒÒÈ3 ahetukavÈdÈ akiriyavÈdÈ natthikavÈdÈ, tepi
imÈni cattÈri dhammapadÈni na garahitabbaÑ na paÔikkositabbaÑ
amaÒÒiÑsu. TaÑ kissa hetu? NindÈbyÈrosana-upÈrambhabhayÈti4.
AbyÈpanno sadÈ sato, ajjhattaÑ susamÈhito.
AbhijjhÈvinaye sikkhaÑ, “appamatto”ti vuccatÊti. . DasamaÑ.
Uruvelavaggo tatiyo.
TassuddÈnaÑ
Dve UruvelÈ Loko KÈÄako5, Brahmacariyena paÒcamaÑ.
KuhaÑ SantuÔÔhi VaÑso ca, DhammapadaÑ ParibbÈjakena cÈti.
______________________________________________________________
1. VÈdÈnuvÈdÈ gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ (Ma 3. 8 piÔÔhe)

2. Ye ca (Ma 3. 121 piÔÔhe)

3. VassabhiÒÒÈ (Ka) SaÑ 2. 60 piÔÔhe passitabbaÑ.
4. UpavÈdabhayÈti (Ka) Ma 3. 121 piÔÔhe; SaÑ 2. 60 piÔÔhe ca passitabbaÑ.
5. KoÄiko (Ka)

4. Cakkavagga
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4. Cakkavagga
1. Cakkasutta
31. CattÈrimÈni bhikkhave cakkÈni, yehi samannÈgatÈnaÑ
devamanussÈnaÑ catucakkaÑ vattati, yehi samannÈgatÈ devamanussÈ
nacirasseva mahantattaÑ vepullattaÑ pÈpuÓanti bhogesu. KatamÈni cattÈri?
Patir|padesavÈso sappurisÈvassayo1 attasammÈpaÓidhi pubbe ca
katapuÒÒatÈ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri cakkÈni. Yehi samannÈgatÈnaÑ
devamanussÈnaÑ catucakkaÑ vattati, yehi samannÈgatÈ devamanussÈ
nacirasseva mahantattaÑ vepullattaÑ pÈpuÓanti bhoges|ti.
Patir|pe vase dese, ariyamittakaro siyÈ.
SammÈpaÓidhisampanno, pubbe puÒÒakato naro.
DhaÒÒaÑ dhanaÑ yaso kitti, sukhaÒcetaÑdhivattatÊti. . PaÔhamaÑ.
2. Sa~gahasutta
32. CattÈrimÈni bhikkhave sa~gahavatth|ni. KatamÈni cattÈri? DÈnaÑ
peyyavajjaÑ atthacariyÈ samÈnattatÈ, imÈni kho bhikkhave cattÈri
sa~gahavatth|nÊti.
DÈnaÒca peyyavajjaÒca2, atthacariyÈ ca yÈ idha.
SamÈnattatÈ ca dhammesu, tattha tattha yathÈrahaÑ.
Ete kho sa~gahÈ loke, rathassÈÓÊva yÈyato.
Ete ca sa~gahÈ nÈssu, na mÈtÈ puttakÈraÓÈ.
Labhetha mÈnaÑ p|jaÑ vÈ, pitÈ vÈ puttakÈraÓÈ.
YasmÈ ca sa~gahÈ2 ete, samavekkhanti paÓÉitÈ.
TasmÈ mahattaÑ papponti, pÈsaÑsÈ ca bhavanti teti. . DutiyaÑ.
______________________________________________________________
1. Sappuris|passayo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
2. Sa~gahe (AÔÔhakathÈyaÑ pÈÔhantaraÑ) upari 571 piÔÔhe; DÊ 3. 156 piÔÔhepi
passitabbaÑ.
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3. SÊhasutta

33. SÊho bhikkhave migarÈjÈ sÈyanhasamayaÑ ÈsayÈ nikkhamati. ŒsayÈ
nikkhamitvÈ vijambhati, vijambhitvÈ samantÈ catuddisÈ anuviloketi, samantÈ
catuddisÈ anuviloketvÈ tikkhattuÑ sÊhanÈdaÑ nadati, tikkhattuÑ sÊhanÈdaÑ
naditvÈ gocarÈya pakkamati. Ye kho pana te bhikkhave tiracchÈnagatÈ pÈÓÈ
sÊhassa migaraÒÒo nadato saddaÑ suÓanti, te yebhuyyena bhayaÑ
saÑvegaÑ santÈsaÑ Èpajjanti. BilaÑ bilÈsayÈ pavisanti, dakaÑ dakÈsayÈ1
pavisanti, vanaÑ vanÈsayÈ pavisanti, ÈkÈsaÑ pakkhino bhajanti. Yepi te
bhikkhave raÒÒo nÈgÈ gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu daÄhehi varattehi bandhanehi
baddhÈ, tepi tÈni bandhanÈni saÒchinditvÈ sampadÈletvÈ bhÊtÈ muttakarÊsaÑ
cajamÈnÈ yena vÈ tena vÈ palÈyanti. EvaÑ mahiddhiko kho bhikkhave sÊho
migarÈjÈ tiracchÈnagatÈnaÑ pÈÓÈnaÑ evaÑ mahesakkho evaÑ
mahÈnubhÈvo.
EvamevaÑ kho bhikkhave yadÈ TathÈgato loke uppajjati ArahaÑ
SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ, so
dhammaÑ deseti “iti sakkÈyo, iti sakkÈyasamudayo, iti sakkÈyanirodho2, iti
sakkÈyanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti. Yepi te bhikkhave devÈ dÊghÈyukÈ
vaÓÓavanto sukhabahulÈ uccesu vimÈnesu ciraÔÔhitikÈ, tepi TathÈgatassa
dhammadesanaÑ sutvÈ yebhuyyena bhayaÑ saÑvegaÑ santÈsaÑ Èpajjanti,
aniccÈ vata kira bho mayaÑ samÈnÈ “niccamhÈ”ti amaÒÒimha, addhuvÈ vata
kira bho mayaÑ samÈnÈ “dhuvamhÈ”ti amaÒÒimha, asassatÈ vata kira bho
mayaÑ samÈnÈ “sassatamhÈ”ti amaÒÒimha, mayaÑ kira bho aniccÈ addhuvÈ
asassatÈ sakkÈyapariyÈpannÈti. EvaÑ mahiddhiko kho bhikkhave TathÈgato
sadevakassa lokassa evaÑ mahesakkho evaÑ mahÈnubhÈvoti.
YadÈ Buddho abhiÒÒÈya, dhammacakkaÑ pavattayÊ.
Sadevakassa lokassa, SatthÈ appaÔipuggalo.
______________________________________________________________
1. UdakaÑ udakÈsayÈ (Ka) SaÑ 2. 70 piÔÔhe; PaÔisaÑ-®Ôha 1. 187 piÔÔhepi passitabbaÑ.
2. SakkÈyassa attha~gamo (®Ôha, SaÑ 2. 70 piÔÔhe.) “sakkÈyanirodhagÈminÊ”ti
pacchimapadaÑ pana passitabbaÑ.
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SakkÈyaÒca nirodhaÒca, sakkÈyassa ca sambhavaÑ.
AriyaÒcaÔÔha~gikaÑ maggaÑ, dukkh|pasamagÈminaÑ.
Yepi dÊghÈyukÈ devÈ, vaÓÓavanto yasassino.
BhÊtÈ santÈsa mÈpÈduÑ, sÊhassevi’taremigÈ.
AvÊtivattÈ sakkÈyaÑ, aniccÈ kira bho mayaÑ.
SutvÈ Arahato vÈkyaÑ, vippamuttassa tÈdinoti.*
TatiyaÑ.
4. AggappasÈdasutta
34. CattÈrome bhikkhave aggappasÈdÈ. Katame cattÈro? YÈvatÈ
bhikkhave sattÈ apadÈ vÈ dvipadÈ1 vÈ catuppadÈ vÈ bahuppadÈ vÈ r|pino vÈ
ar|pino vÈ saÒÒino vÈ asaÒÒino vÈ nevasaÒÒinÈsaÒÒino vÈ, TathÈgato tesaÑ
aggamakkhÈyati ArahaÑ SammÈsambuddho. Ye bhikkhave Buddhe
pasannÈ, agge te pasannÈ, agge kho pana pasannÈnaÑ aggo vipÈko hoti.
YÈvatÈ bhikkhave dhammÈ sa~khatÈ, ariyo aÔÔha~giko maggo tesaÑ
aggamakkhÈyati. Ye bhikkhave ariye aÔÔha~gike magge pasannÈ, agge te
pasannÈ, agge kho pana pasannÈnaÑ aggo vipÈko hoti.
YÈvatÈ bhikkhave dhammÈ sa~khatÈ vÈ asa~khatÈ vÈ, virÈgo tesaÑ
aggamakkhÈyati, yadidaÑ madanimmadano pipÈsavinayo ÈlayasamugghÈto
vaÔÔupacchedo taÓhÈkkhayo virÈgo nirodho nibbÈnaÑ. Ye bhikkhave virÈge
dhamme pasannÈ, agge te pasannÈ, agge kho pana pasannÈnaÑ aggo vipÈko
hoti.
YÈvatÈ bhikkhave saÑghÈ vÈ gaÓÈ vÈ, TathÈgatasÈvakasaÑgho tesaÑ
aggamakkhÈyati, yadidaÑ cattÈri purisayugÈni aÔÔha purisapuggalÈ, esa
Bhagavato sÈvakasaÑgho Èhuneyyo pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo
anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Ye bhikkhave saÑghe
______________________________________________________________
* SaÑ 2. 71 piÔÔhepi.

1. DipadÈ (SÊ, I) AÑ 2. 29; Khu 1. 255 piÔÔhesupi.
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pasannÈ, agge te pasannÈ, agge kho pana pasannÈnaÑ aggo vipÈko hoti. Ime
kho bhikkhave cattÈro aggappasÈdÈti.
Aggato ve pasannÈnaÑ, aggaÑ dhammaÑ vijÈnataÑ.
Agge Buddhe pasannÈnaÑ, dakkhiÓeyye anuttare.
Agge dhamme pasannÈnaÑ, virÈg|pasame sukhe.
Agge saÑghe pasannÈnaÑ, puÒÒakkhette anuttare.
AggasmiÑ dÈnaÑ dadataÑ, aggaÑ puÒÒaÑ pavaÉÉhati.
AggaÑ Èyu ca vaÓÓo ca, yaso kitti sukhaÑ balaÑ.
Aggassa dÈtÈ medhÈvÊ, aggadhammasamÈhito.
Devabh|to manusso vÈ, aggappatto pamodatÊti1.
CatutthaÑ.
5. VassakÈrasutta
35. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane
KalandakanivÈpe. Atha kho VassakÈro brÈhmaÓo MagadhamahÈmatto yena
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi,
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho VassakÈro brÈhmaÓo MagadhamahÈmatto BhagavantaÑ
etadavoca–
Cat|hi kho mayaÑ bho Gotama dhammehi samannÈgataÑ mahÈpaÒÒaÑ
mahÈpurisaÑ paÒÒÈpema. Katamehi cat|hi? Idha bho Gotama bahussuto
hoti tassa tasseva sutajÈtassa. Tassa tasseva kho pana bhÈsitassa atthaÑ
jÈnÈti “ayaÑ imassa bhÈsitassa attho, ayaÑ imassa bhÈsitassa attho”ti.
SatimÈ kho pana hoti cirakatampi cirabhÈsitampi saritÈ anussaritÈ. YÈni kho
pana tÈni gahaÔÔhakÈni kiÑkaraÓÊyÈni, tattha dakkho hoti analaso,
tatrupÈyÈya vÊmaÑsÈya samannÈgato alaÑ kÈtuÑ alaÑ saÑvidhÈtuÑ. Imehi
kho mayaÑ bho Gotama cat|hi dhammehi samannÈgataÑ mahÈpaÒÒaÑ
mahÈpurisaÑ paÒÒÈpema. Sace me2 bho Gotama anumoditabbaÑ
anumodatu me bhavaÑ Gotamo.
______________________________________________________________
1. Khu 1. 255 piÔÔhepi.

2. Sace pana me (SÊ, Ka), sace me pana (I)
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Sace pana me bho Gotama paÔikkositabbaÑ paÔikkosatu me bhavaÑ
Gotamoti.
Neva kho tyÈhaÑ brÈhmaÓa anumodÈmi na paÔikkosÈmi. Cat|hi kho
ahaÑ brÈhmaÓa dhammehi samannÈgataÑ mahÈpaÒÒaÑ mahÈpurisaÑ
paÒÒÈpemi. Katamehi cat|hi? Idha brÈhmaÓa bahujanahitÈya paÔipanno hoti
bahujanasukhÈya, bahu’ssa janatÈ ariye ÒÈye patiÔÔhÈpitÈ, yadidaÑ
kalyÈÓadhammatÈ kusaladhammatÈ. So yaÑ vitakkaÑ Èka~khati vitakketuÑ,
taÑ vitakkaÑ vitakketi. YaÑ vitakkaÑ nÈka~khati vitakketuÑ, na taÑ
vitakkaÑ vitakketi. YaÑ sa~kappaÑ Èka~khati sa~kappetuÑ, taÑ
sa~kappaÑ sa~kappeti. YaÑ sa~kappaÑ nÈka~khati sa~kappetuÑ, na taÑ
sa~kappaÑ sa~kappeti. Iti cetovasippatto hoti vitakkapathe. CatunnaÑ
jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti
akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. ŒsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharati. Neva kho tyÈhaÑ brÈhmaÓa anumodÈmi na pana paÔikkosÈmi.
Imehi kho ahaÑ brÈhmaÓa cat|hi dhammehi samannÈgataÑ mahÈpaÒÒaÑ
mahÈpurisaÑ paÒÒÈpemÊti.
AcchariyaÑ bho Gotama, abbhutaÑ bho Gotama, yÈva subhÈsitaÑ
cidaÑ bhotÈ Gotamena. Imehi ca mayaÑ bho Gotama cat|hi dhammehi
samannÈgataÑ bhavantaÑ GotamaÑ dhÈrema “bhavaÑ hi Gotamo
bahujanahitÈya paÔipanno bahujanasukhÈya, bahu te1 janatÈ ariye ÒÈye
patiÔÔhÈpitÈ, yadidaÑ kalyÈÓadhammatÈ kusaladhammatÈ. BhavaÑ hi
Gotamo yaÑ vitakkaÑ Èka~khati vitakketuÑ, taÑ vitakkaÑ vitakketi. YaÑ
vitakkaÑ nÈka~khati vitakketuÑ, na taÑ vitakkaÑ vitakketi. YaÑ
sa~kappaÑ Èka~khati sa~kappetuÑ, taÑ sa~kappaÑ sa~kappeti. YaÑ
sa~kappaÑ nÈka~khati sa~kappetuÑ, na taÑ sa~kappaÑ sa~kappeti.
BhavaÑ hi Gotamo cetovasippatto vitakkapathe. BhavaÑ hi Gotamo
catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ
nikÈmalÈbhÊ akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. BhavaÑ hi Gotamo ÈsavÈnaÑ khayÈ
anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ
sacchikatvÈ upasampajja viharatÊ”ti.
______________________________________________________________
1. Bahussa (SyÈ, KaÑ, Ka)
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AddhÈ kho tyÈyaÑ brÈhmaÓa Èsajja upanÊya vÈcÈ bhÈsitÈ, api ca tyÈhaÑ
byÈkarissÈmi “ahaÑ hi brÈhmaÓa bahujanahitÈya paÔipanno
bahujanasukhÈya, bahu me1 janatÈ ariye ÒÈye patiÔÔhÈpitÈ, yadidaÑ
kalyÈÓadhammatÈ kusaladhammatÈ. AhaÑ hi brÈhmaÓa yaÑ vitakkaÑ
Èka~khÈmi vitakketuÑ, taÑ vitakkaÑ vitakkemi. YaÑ vitakkaÑ
nÈka~khÈmi vitakketuÑ, na taÑ vitakkaÑ vitakkemi. YaÑ sa~kappaÑ
Èka~khÈmi sa~kappetuÑ, taÑ sa~kappaÑ sa~kappemi. YaÑ sa~kappaÑ
nÈka~khÈmi sa~kappetuÑ, na taÑ sa~kappaÑ sa~kappemi. AhaÑ hi
brÈhmaÓa cetovasippatto vitakkapathe. AhaÑ hi brÈhmaÓa catunnaÑ
jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ
akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. AhaÑ hi brÈhmaÓa ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
upasampajja viharÈmÊ”ti.
Yo vedi sabbasattÈnaÑ, maccupÈsappamocanaÑ.
HitaÑ devamanussÈnaÑ, ÒÈyaÑ dhammaÑ pakÈsayi.
YaÑ ve disvÈ ca sutvÈ ca, pasÊdanti bah| janÈ2.
MaggÈmaggassa kusalo, katakicco anÈsavo.
Buddho antimasÈrÊro3,
“(MahÈpaÒÒo)4 mahÈpuriso”ti vuccatÊti.
PaÒcamaÑ.
6. DoÓasutta
36. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ antarÈ ca UkkaÔÔhaÑ, antarÈ ca SetabyaÑ
addhÈnamaggappaÔipanno hoti. DoÓopi sudaÑ brÈhmaÓo antarÈ ca
UkkaÔÔhaÑ, antarÈ ca SetabyaÑ addhÈnamaggappaÔipanno hoti. AddasÈ kho
DoÓo brÈhmaÓo Bhagavato pÈdesu cakkÈni sahassarÈni sanemikÈni
sanÈbhikÈni sabbÈkÈraparip|rÈni, disvÈnassa etadahosi “acchariyaÑ vata
bho, abbhutaÑ vata bho, na vatimÈni manussabh|tassa padÈni
bhavissantÊ”ti. Atha kho BhagavÈ maggÈ okkamma aÒÒatarasmiÑ
rukkham|le
______________________________________________________________
1. Bahussa (SyÈ, KaÑ, Ka)
3. AntimadhÈrito (Ka)

2. PasÊdati bahujjano (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
4. ( ) SyÈpotthake natthi.
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nisÊdi palla~kiÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ
upaÔÔhapetvÈ. Atha kho DoÓo brÈhmaÓo Bhagavato padÈni anugacchanto
addasa BhagavantaÑ aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisinnaÑ pÈsÈdikaÑ
pasÈdanÊyaÑ santindriyaÑ santamÈnasaÑ
uttamadamathasamathamanuppattaÑ dantaÑ guttaÑ saÑyatindriyaÑ1
nÈgaÑ, disvÈna yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ
etadavoca–
Devo no bhavaÑ bhavissatÊti. Na kho ahaÑ brÈhmaÓa devo
bhavissÈmÊti. Gandhabbo no bhavaÑ bhavissatÊti. Na kho ahaÑ brÈhmaÓa
gandhabbo bhavissÈmÊti. Yakkho no bhavaÑ bhavissatÊti. Na kho ahaÑ
brÈhmaÓa yakkho bhavissÈmÊti. Manusso no bhavaÑ bhavissatÊti. Na kho
ahaÑ brÈhmaÓa manusso bhavissÈmÊti.
“Devo no bhavaÑ bhavissatÊ”ti iti puÔÔho samÈno “na kho ahaÑ
brÈhmaÓa devo bhavissÈmÊ”ti vadesi. “Gandhabbo no bhavaÑ bhavissatÊ”ti
iti puÔÔho samÈno “na kho ahaÑ brÈhmaÓa gandhabbo bhavissÈmÊ”ti vadesi.
“Yakkho no bhavaÑ bhavissatÊ”ti iti puÔÔho samÈno “na kho ahaÑ brÈhmaÓa
yakkho bhavissÈmÊ”ti vadesi. “Manusso no bhavaÑ bhavissatÊ”ti iti puÔÔho
samÈno “na kho ahaÑ brÈhmaÓa manusso bhavissÈmÊ”ti vadesi. Atha ko
carahi bhavaÑ bhavissatÊti.
YesaÑ kho ahaÑ brÈhmaÓa ÈsavÈnaÑ appahÊnattÈ devo bhaveyyaÑ, te
me ÈsavÈ pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ
anuppÈdadhammÈ. YesaÑ kho ahaÑ brÈhmaÓa ÈsavÈnaÑ appahÊnattÈ
gandhabbo bhaveyyaÑ, yakkho bhaveyyaÑ, manusso bhaveyyaÑ, te me
ÈsavÈ pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ
anuppÈdadhammÈ. SeyyathÈpi brÈhmaÓa uppalaÑ vÈ padumaÑ vÈ
puÓÉarÊkaÑ vÈ udake jÈtaÑ udake saÑvaÉÉhaÑ udakÈ accuggamma tiÔÔhati
anupalittaÑ udakena. EvamevaÑ kho ahaÑ brÈhmaÓa loke jÈto loke
saÑvaÉÉho lokaÑ abhibhuyya viharÈmi anupalitto lokena. “Buddho”ti maÑ
brÈhmaÓa dhÈrehÊti.
______________________________________________________________
1. YatindriyaÑ (Vi 3. 285 piÔÔhe)
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Yena dev|papatyassa, gandhabbo vÈ viha~gamo.
YakkhattaÑ yena gaccheyyaÑ, manussattaÒca abbaje.
Te mayhaÑ ÈsavÈ khÊÓÈ, viddhastÈ vinaÄÊkatÈ.
PuÓÉarÊkaÑ yathÈ vaggu toyena nupalippati1.
NupalippÈmi2 lokena, tasmÈ Buddhosmi brÈhmaÓÈti.
ChaÔÔhaÑ.
7. AparihÈniyasutta

37. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu abhabbo
parihÈnÈya nibbÈnasseva santike. Katamehi cat|hi? Idha bhikkhave bhikkhu
sÊlasampanno hoti, indriyesu guttadvÈro hoti, bhojane mattaÒÒ| hoti,
jÈgariyaÑ anuyutto hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu sÊlasampanno hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu sÊlavÈ hoti, pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati,
ÈcÈragocarasampanno aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati
sikkhÈpadesu. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu sÊlasampanno hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu indriyesu guttadvÈro hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ na nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ,
yatvÈdhikaraÓamenaÑ cakkhundriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ
abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa
saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati cakkhundriyaÑ, cakkhundriye saÑvaraÑ
Èpajjati. Sotena saddaÑ sutvÈ. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ. JivhÈya rasaÑ
sÈyitvÈ. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya na
nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, yatvÈdhikaraÓamenaÑ manindriyaÑ
asaÑvutaÑ viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ
anvÈssaveyyuÑ, tassa saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati manindriyaÑ,
manindriye saÑvaraÑ Èpajjati. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu indriyesu
guttadvÈro hoti.
______________________________________________________________
1. Nupalimpati (Ka)

2. NupalimpÈmi (Ka)
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KathaÒca bhikkhave bhikkhu bhojane mattaÒÒ| hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu paÔisa~khÈ yoniso ÈhÈraÑ ÈhÈreti, neva davÈya na madÈya na
maÓÉanÈya na vibh|sanÈya, yÈvadeva imassa kÈyassa ÔhitiyÈ yÈpanÈya
vihiÑs|paratiyÈ brahmacariyÈnuggahÈya, iti purÈÓaÒca vedanaÑ
paÔiha~khÈmi, navaÒca vedanaÑ na uppÈdessÈmi, yÈtrÈ ca me bhavissati,
anavajjatÈ ca phÈsuvihÈro cÈti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu bhojane
mattaÒÒ| hoti. KathaÒca bhikkhave bhikkhu jÈgariyaÑ anuyutto hoti? Idha
bhikkhave bhikkhu divasaÑ ca~kamena nisajjÈya ÈvaraÓÊyehi dhammehi
cittaÑ parisodheti, rattiyÈ paÔhamaÑ yÈmaÑ ca~kamena nisajjÈya
ÈvaraÓÊyehi dhammehi cittaÑ parisodheti, rattiyÈ majjhimaÑ yÈmaÑ
dakkhiÓena passena sÊhaseyyaÑ kappeti pÈde pÈdaÑ accÈdhÈya sato
sampajÈno uÔÔhÈnasaÒÒaÑ manasi karitvÈ, rattiyÈ pacchimaÑ yÈmaÑ
paccuÔÔhÈya ca~kamena nisajjÈya ÈvaraÓÊyehi dhammehi cittaÑ parisodheti.
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu jÈgariyaÑ anuyutto hoti. Imehi kho
bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato bhikkhu abhabbo parihÈnÈya
nibbÈnasseva santiketi.
SÊle patiÔÔhito bhikkhu, indriyesu ca saÑvuto.
Bhojanamhi ca mattaÒÒ|, jÈgariyaÑ anuyuÒjati.
EvaÑ vihÈrÊ ÈtÈpÊ, ahorattamatandito.
BhÈvayaÑ kusalaÑ dhammaÑ, yogakkhemassa pattiyÈ.
AppamÈdarato bhikkhu, pamÈde bhayadassi vÈ1.
Abhabbo parihÈnÈya, nibbÈnasseva santiketi.
SattamaÑ.
8. PatilÊnasutta
38. PanuÓÓapaccekasacco2 bhikkhave bhikkhu samavayasaÔÔhesano
passaddhakÈyasa~khÈro “patilÊno”ti vuccati. KathaÒca bhikkhave bhikkhu
panuÓÓapaccekasacco hoti? Idha bhikkhave bhikkhuno yÈni tÈni
______________________________________________________________
1. BhayadassÈvÊ (Ka) Khu 1. 17 Dhammapadepi.

2. PaÓunnapaccekasacco (?)

350

CatukkanipÈtapÈÄi

puthusamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ puthupaccekasaccÈni. SeyyathidaÑ? “Sassato
loko”ti vÈ, “asassato loko”ti vÈ, “antavÈ loko”ti vÈ, “anantavÈ loko”ti vÈ,
“taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ, “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈ, “hoti
tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, “na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, “hoti
ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, “neva hoti na na hoti tathÈgato
paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, sabbÈni tÈni nuÓÓÈni honti panuÓÓÈni cattÈni vantÈni
muttÈni pahÊnÈni paÔinissaÔÔhÈni. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu
panuÓÓapaccekasacco hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu samavayasaÔÔhesano hoti? Idha bhikkhave
bhikkhuno kÈmesanÈ pahÊnÈ hoti, bhavesanÈ pahÊnÈ hoti, brahmacariyesanÈ
paÔippassaddhÈ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu samavayasaÔÔhesano hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu passaddhakÈyasa~khÈro hoti? Idha
bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva
somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu passaddhakÈyasa~khÈro hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu patilÊno hoti? Idha bhikkhave bhikkhuno
asmimÈno pahÊno hoti ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ
anuppÈdadhammo. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu patilÊno hoti.
PanuÓÓapaccekasacco bhikkhave bhikkhu samavayasaÔÔhesano
passaddhakÈyasa~khÈro “patilÊno”ti vuccatÊti.
* KÈmesanÈ bhavesanÈ, brahmacariyesanÈ saha.
Iti saccaparÈmÈso, diÔÔhiÔÔhÈnÈ samussayÈ.
* SabbarÈgavirattassa, taÓhakkhayavimuttino.
EsanÈ paÔinissaÔÔhÈ, diÔÔhiÔÔhÈnÈ sam|hatÈ.
Sa ve santo sato bhikkhu, passaddho aparÈjito.
MÈnÈbhisamayÈ Buddho, “patilÊno”ti vuccatÊti.
AÔÔhamaÑ.
______________________________________________________________
* Khu 1. 228 piÔÔhe Itivuttakepi.
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9. Ujjayasutta
39. Atha kho Ujjayo brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Ujjayo
brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “bhavampi no Gotamo yaÒÒaÑ
vaÓÓetÊ”ti. Na kho ahaÑ brÈhmaÓa sabbaÑ yaÒÒaÑ vaÓÓemi, na panÈhaÑ
brÈhmaÓa sabbaÑ yaÒÒaÑ na vaÓÓemi. YathÈr|pe kho brÈhmaÓa yaÒÒe
gÈvo haÒÒanti, ajeÄakÈ haÒÒanti, kukkuÔas|karÈ haÒÒanti, vividhÈ pÈÓÈ
saÑghÈtaÑ Èpajjanti. Evar|paÑ kho ahaÑ brÈhmaÓa sÈrambhaÑ yaÒÒaÑ na
vaÓÓemi. TaÑ kissa hetu? Evar|paÑ hi brÈhmaÓa sÈrambhaÑ yaÒÒaÑ na
upasa~kamanti arahanto vÈ arahattamaggaÑ vÈ samÈpannÈ.
YathÈr|pe ca kho brÈhmaÓa yaÒÒe neva gÈvo haÒÒanti, na ajeÄakÈ
haÒÒanti, na kukkuÔas|karÈ haÒÒanti, na vividhÈ pÈÓÈ saÑghÈtaÑ Èpajjanti.
Evar|paÑ kho ahaÑ brÈhmaÓa nirÈrambhaÑ yaÒÒaÑ vaÓÓemi, yadidaÑ
niccadÈnaÑ anukulayaÒÒaÑ. TaÑ kissa hetu? Evar|paÑ hi brÈhmaÓa
nirÈrambhaÑ yaÒÒaÑ upasa~kamanti arahanto vÈ arahattamaggaÑ vÈ
samÈpannÈti.
AssamedhaÑ purisamedhaÑ, sammÈpÈsaÑ vÈjapeyyaÑ niraggaÄaÑ.
MahÈyaÒÒÈ mahÈrambhÈ1, na te honti mahapphalÈ.
AjeÄakÈ ca gÈvo ca, vividhÈ yattha haÒÒare.
Na taÑ sammaggatÈ yaÒÒaÑ, upayanti mahesino.
Ye ca yaÒÒÈ nirÈrambhÈ, yajanti anukulaÑ sadÈ.
AjeÄakÈ ca gÈvo ca, vividhÈ nettha haÒÒare2.
TaÒca sammaggatÈ yaÒÒaÑ, upayanti mahesino.
______________________________________________________________
1. SammÈpÈsaÑ vÈjapeyyaÑ. NiraggaÄaÑ mahÈrambhÈ (I) SaÑ 1. 76 piÔÔhepi.
2. NÈjeÄakÈ ca gÈvo ca, vividhÈ yattha haÒÒare (SyÈ, KaÑ)
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EtaÑ1 yajetha medhÈvÊ, eso yaÒÒo mahapphalo.
EtaÑ2 hi yajamÈnassa, seyyo hoti na pÈpiyo.
YaÒÒo ca vipulo hoti, pasÊdanti ca devatÈti.
NavamaÑ.
10. UdÈyÊsutta

40. Atha kho UdÈyÊ3 brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ -pa- ekamantaÑ nisinno kho UdÈyÊ brÈhmaÓo
BhagavantaÑ etadavoca “bhavampi no Gotamo yaÒÒaÑ vaÓÓetÊ”ti. Na kho
ahaÑ brÈhmaÓa sabbaÑ yaÒÒaÑ vaÓÓemi, na panÈhaÑ brÈhmaÓa sabbaÑ
yaÒÒaÑ na vaÓÓemi. YathÈr|pe kho brÈhmaÓa yaÒÒe gÈvo haÒÒanti, ajeÄakÈ
haÒÒanti, kukkuÔas|karÈ haÒÒanti, vividhÈ pÈÓÈ saÑghÈtaÑ Èpajjanti.
Evar|paÑ kho ahaÑ brÈhmaÓa sÈrambhaÑ yaÒÒaÑ na vaÓÓemi. TaÑ kissa
hetu? Evar|paÑ hi brÈhmaÓa sÈrambhaÑ yaÒÒaÑ na upasa~kamanti
arahanto vÈ arahattamaggaÑ vÈ samÈpannÈ.
YathÈr|pe ca kho brÈhmaÓa yaÒÒe neva gÈvo haÒÒanti, na ajeÄakÈ
haÒÒanti, na kukkuÔas|karÈ haÒÒanti, na vividhÈ pÈÓÈ saÑghÈtaÑ Èpajjanti.
Evar|paÑ kho ahaÑ brÈhmaÓa nirÈrambhaÑ yaÒÒaÑ vaÓÓemi, yadidaÑ
niccadÈnaÑ anukulayaÒÒaÑ. TaÑ kissa hetu? Evar|paÑ hi brÈhmaÓa
nirÈrambhaÑ yaÒÒaÑ upasa~kamanti arahanto vÈ arahattamaggaÑ vÈ
samÈpannÈti.
Abhisa~khataÑ nirÈrambhaÑ, yaÒÒaÑ kÈlena kappiyaÑ.
TÈdisaÑ upasaÑyanti, saÒÒatÈ brahmacÈrayo.
VivaÔacchadÈ4 ye loke, vÊtivattÈ kulaÑ gatiÑ.
YaÒÒametaÑ pasaÑsanti, BuddhÈ yaÒÒassa5 kovidÈ.
YaÒÒe vÈ yadi vÈ saddhe, habyaÑ6 katvÈ yathÈrahaÑ.
Pasannacitto yajati7, sukhette brahmacÈrisu.
______________________________________________________________
1. EvaÑ (SyÈ, KaÑ)
2. EvaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)
4. VivattacchadÈ (SÊ, I), vivaÔÔacchadÈ (Ka)
6. HavyaÑ (SÊ, I), huÒÒaÑ (SyÈ, KaÑ)

3. UdÈyi (sabbattha)
5. PuÒÒassa (SyÈ, KaÑ, I)
7. PasannacittÈ yajanti (Ka)
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SuhutaÑ suyiÔÔhaÑ suppattaÑ1, dakkhiÓeyyesu yaÑ kataÑ.
YaÒÒo ca vipulo hoti, pasÊdanti ca devatÈ.
EvaÑ2 yajitvÈ medhÈvÊ, saddho muttena cetasÈ.
AbyÈbajjhaÑ sukhaÑ lokaÑ, paÓÉito upapajjatÊti.
DasamaÑ.
Cakkavaggo catuttho.
TassuddÈnaÑ
Cakko Sa~gaho SÊho, PasÈdo VassakÈrena paÒcamaÑ.
DoÓo AparihÈniyo PatilÊno, Ujjayo UdÈyinÈ te dasÈti.
_____
5. Rohitassavagga
1. SamÈdhibhÈvanÈsutta
41. Catasso imÈ bhikkhave samÈdhibhÈvanÈ. KatamÈ catasso? Atthi
bhikkhave samÈdhibhÈvanÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈya
saÑvattati, atthi bhikkhave samÈdhibhÈvanÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ
ÒÈÓadassanappaÔilÈbhÈya saÑvattati, atthi bhikkhave samÈdhibhÈvanÈ
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ satisampajaÒÒÈya saÑvattati, atthi bhikkhave
samÈdhibhÈvanÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ ÈsavÈnaÑ khayÈya saÑvattati.
KatamÈ ca bhikkhave samÈdhibhÈvanÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈya saÑvattati? Idha bhikkhave bhikkhu vivicceva
kÈmehi -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. AyaÑ bhikkhave
samÈdhibhÈvanÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈya saÑvattati.
______________________________________________________________
1. SampattaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)

2. EtaÑ (Ka) AÑ 2. 296 piÔÔhepi.
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KatamÈ ca bhikkhave samÈdhibhÈvanÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ
ÒÈÓadassanappaÔilÈbhÈya saÑvattati? Idha bhikkhave bhikkhu ÈlokasaÒÒaÑ
manasi karoti, divÈsaÒÒaÑ adhiÔÔhÈti yathÈ divÈ tathÈ rattiÑ, yathÈ rattiÑ
tathÈ divÈ, iti vivaÔena cetasÈ apariyonaddhena sappabhÈsaÑ cittaÑ bhÈveti.
AyaÑ bhikkhave samÈdhibhÈvanÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ
ÒÈÓadassanappaÔilÈbhÈya saÑvattati.
KatamÈ ca bhikkhave samÈdhibhÈvanÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ
satisampajaÒÒÈya saÑvattati? Idha bhikkhave bhikkhuno viditÈ vedanÈ
uppajjanti, viditÈ upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ gacchanti. ViditÈ saÒÒÈ
-pa-. ViditÈ vitakkÈ uppajjanti, viditÈ upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ
gacchanti. AyaÑ bhikkhave samÈdhibhÈvanÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ
satisampajaÒÒÈya saÑvattati.
KatamÈ ca bhikkhave samÈdhibhÈvanÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ ÈsavÈnaÑ
khayÈya saÑvattati, idha bhikkhave bhikkhu paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu
udayabbayÈnupassÊ viharati “iti r|paÑ, iti r|passa samudayo, iti r|passa
attha~gamo1. Iti vedanÈ, iti vedanÈya samudayo, iti vedanÈya attha~gamo.
Iti saÒÒÈ, iti saÒÒÈya samudayo, iti saÒÒÈya attha~gamo. Iti sa~khÈrÈ, iti
sa~khÈrÈnaÑ samudayo, iti sa~khÈrÈnaÑ attha~gamo. Iti viÒÒÈÓaÑ, iti
viÒÒÈÓassa samudayo, iti viÒÒÈÓassa attha~gamo”ti. AyaÑ bhikkhave
samÈdhibhÈvanÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ ÈsavÈnaÑ khayÈya saÑvattati. ImÈ kho
bhikkhave catasso samÈdhibhÈvanÈ. IdaÒca pana metaÑ bhikkhave
sandhÈya bhÈsitaÑ pÈrÈyane puÓÓakapaÒhe–
“Sa~khÈya lokasmiÑ paroparÈni,
YassiÒjitaÑ natthi kuhiÒci loke.
Santo vidh|mo anÊgho nirÈso,
AtÈri so jÈtijaranti br|mÊ”ti2.
PaÔhamaÑ.
______________________________________________________________
1. Atthagamo (SÊ, I)

2. Khu 1. 436; Khu 8. 8, 58 piÔÔhesupi.
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2. PaÒhabyÈkaraÓasutta
42. CattÈrimÈni bhikkhave paÒhabyÈkaraÓÈni1. KatamÈni cattÈri? Atthi
bhikkhave paÒho ekaÑsabyÈkaraÓÊyo, atthi bhikkhave paÒho
vibhajjabyÈkaraÓÊyo, atthi bhikkhave paÒho paÔipucchÈbyÈkaraÓÊyo, atthi
bhikkhave paÒho ÔhapanÊyo. ImÈni kho bhikkhave cattÈri
paÒhabyÈkaraÓÈnÊti.
EkaÑsavacanaÑ ekaÑ, vibhajjavacanÈparaÑ.
TatiyaÑ paÔipuccheyya, catutthaÑ pana ÔhÈpaye.
Yo ca tesaÑ2 tattha tattha, jÈnÈti anudhammataÑ.
CatupaÒhassa kusalo, Èhu bhikkhuÑ tathÈvidhaÑ.
DurÈsado duppasaho, gambhÊro duppadhaÑsiyo.
Atho atthe anatthe ca, ubhayassa hoti kovido3.
AnatthaÑ parivajjeti, atthaÑ gaÓhÈti paÓÉito.
AtthÈbhisamayÈ dhÊro, “paÓÉito”ti pavuccatÊti.
DutiyaÑ.
3. PaÔhamakodhagarusutta
43. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? Kodhagaru na saddhammagaru, makkhagaru na
saddhammagaru, lÈbhagaru na saddhammagaru, sakkÈragaru na
saddhammagaru. Ime kho bhikkhave cattÈro puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ
lokasmiÑ.
CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame
cattÈro? Saddhammagaru na kodhagaru, saddhammagaru na makkhagaru,
saddhammagaru na lÈbhagaru, saddhammagaru na sakkÈragaru. Ime kho
bhikkhave cattÈro puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti.
Kodhamakkhagar| bhikkh|, lÈbhasakkÈragÈravÈ.
Na te dhamme vir|hanti, SammÈsambuddhadesite.
______________________________________________________________
1. PaÒhÈbyÈkaraÓÈni (Ka)
3. Ubhayatthassa kovido (SyÈ, KaÑ)

2. NesaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ)
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Ye ca saddhammagaruno, vihaÑsu viharanti ca.
Te ve dhamme vir|hanti, SammÈsambuddhadesiteti.
TatiyaÑ.
4. Dutiyakodhagarusutta

44. CattÈrome bhikkhave asaddhammÈ. Katame cattÈro? KodhagarutÈ
na saddhammagarutÈ, makkhagarutÈ na saddhammagarutÈ, lÈbhagarutÈ na
saddhammagarutÈ, sakkÈragarutÈ na saddhammagarutÈ. Ime kho bhikkhave
cattÈro asaddhammÈ.
CattÈrome bhikkhave saddhammÈ. Katame cattÈro? SaddhammagarutÈ
na kodhagarutÈ, saddhammagarutÈ na makkhagarutÈ, saddhammagarutÈ na
lÈbhagarutÈ, saddhammagarutÈ na sakkÈragarutÈ. Ime kho bhikkhave cattÈro
saddhammÈti.
Kodhamakkhagaru bhikkhu, lÈbhasakkÈragÈravo.
Sukhette p|tibÊjaÑva, saddhamme na vir|hati.
Ye ca saddhammagaruno, vihaÑsu viharanti ca.
Te ve dhamme vir|hanti, snehÈnvayamivosadhÈti1.
CatutthaÑ.
5. Rohitassasutta
45. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ2 SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho Rohitasso devaputto abhikkantÈya rattiyÈ
abhikkantavaÓÓo kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ
aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho Rohitasso devaputto BhagavantaÑ
etadavoca–
“Yattha nu kho bhante na jÈyati na jÊyati na mÊyati na cavati na
upapajjati, sakkÈ nu kho so bhante gamanena lokassa anto ÒÈtuÑ vÈ
daÔÔhuÑ vÈ pÈpuÓituÑ vÈ”ti. Yattha kho Èvuso na jÈyati
______________________________________________________________
1. SnehamanvÈyamivosadhÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. SaÑ 1. 60 piÔÔhepi.
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na jÊyati na mÊyati na cavati na upapajjati, nÈhaÑ “taÑ gamanena lokassa
antaÑ ÒÈteyyaÑ daÔÔheyyaÑ patteyyan”ti vadÈmÊti.
AcchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, yÈva subhÈsitamidaÑ bhante
BhagavatÈ “yattha kho Èvuso na jÈyati na jÊyati na mÊyati na cavati na
upapajjati, nÈhaÑ ‘taÑ gamanena lokassa antaÑ ÒÈteyyaÑ daÔÔheyyaÑ
patteyyan’ti vadÈmÊ”ti.
Bh|tapubbÈhaÑ bhante Rohitasso nÈma isi ahosiÑ bhojaputto iddhimÈ
vehÈsa~gamo. Tassa mayhaÑ bhante evar|po javo ahosi–seyyathÈpi nÈma
daÄhadhammÈ1 dhanuggaho sikkhito katahattho kat|pÈsano lahukena
asanena appakasirena tiriyaÑ tÈlacchÈyaÑ atipÈteyya. Tassa mayhaÑ bhante
evar|po padavÊtihÈro ahosi–seyyathÈpi nÈma puratthimÈ samuddÈ
pacchimo samuddo. Tassa mayhaÑ bhante evar|pena javena
samannÈgatassa, evar|pena ca padavÊtihÈrena evar|paÑ icchÈgataÑ uppajji
“ahaÑ gamanena lokassa antaÑ pÈpuÓissÈmÊ”ti. So kho ahaÑ bhante
aÒÒatreva asitapÊtakhÈyitasÈyitÈ, aÒÒatra uccÈrapassÈvakammÈ, aÒÒatra
niddÈkilamathapaÔivinodanÈ vassasatÈyuko vassasatajÊvÊ vassasataÑ gantvÈ
appatvÈva lokassa antaÑ antarÈyeva kÈla~kato.
AcchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, yÈva subhÈsitamidaÑ bhante
BhagavatÈ “yattha kho Èvuso na jÈyati na jÊyati na mÊyati na cavati na
upapajjati, nÈhaÑ ‘taÑ gamanena lokassa antaÑ ÒÈteyyaÑ daÔÔheyyaÑ
patteyyan’ti vadÈmÊ”ti.
Yattha kho Èvuso na jÈyati na jÊyati na mÊyati na cavati na upapajjati,
nÈhaÑ “taÑ gamanena lokassa antaÑ ÒÈteyyaÑ daÔÔheyyaÑ patteyyan”ti
vadÈmi. Na cÈhaÑ Èvuso appatvÈva lokassa antaÑ dukkhassa antakiriyaÑ
vadÈmi. Api cÈhaÑ Èvuso imasmiÑyeva byÈmamatte kaÄevare2 sasaÒÒimhi
samanake lokaÒca paÒÒÈpemi lokasamudayaÒca lokanirodhaÒca
lokanirodhagÈminiÒca paÔipadanti.
______________________________________________________________
1. DaÄhadhammo, AÑ 3. 226; Ma 1. 117 piÔÔhe. (Sabbattha) ®ÊkÈ ca
MoggallÈnabyÈkaraÓaÑ ca oloketabbaÑ.
2. KaÄebare (SÊ, I)
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Gamanena na pattabbo, lokassanto kudÈcanaÑ.
Na ca appatvÈ lokantaÑ, dukkhÈ atthi pamocanaÑ.
TasmÈ have lokavid| sumedho,
Lokantag| vusitabrahmacariyo.
Lokassa antaÑ samitÈvi ÒatvÈ,
NÈsÊsatÊ1 lokamimaÑ paraÒcÈti.
PaÒcamaÑ.
6. Dutiyarohitassasutta

46. Atha kho BhagavÈ tassÈ rattiyÈ accayena bhikkh| Èmantesi “imaÑ
bhikkhave rattiÑ Rohitasso devaputto abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓo
kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yenÈhaÑ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho
bhikkhave Rohitasso devaputto maÑ etadavoca–
Yattha nu kho bhante2 na jÈyati na jÊyati na mÊyati na cavati na
upapajjati, sakkÈ nu kho so bhante gamanena lokassa anto ÒÈtuÑ vÈ
daÔÔhuÑ vÈ pÈpuÓituÑ vÈti. EvaÑ vutte ahaÑ bhikkhave RohitassaÑ
devaputtaÑ etadavocaÑ–
Yattha kho Èvuso na jÈyati na jÊyati na mÊyati na cavati na upapajjati,
nÈhaÑ “taÑ gamanena lokassa antaÑ ÒÈteyyaÑ daÔÔheyyaÑ patteyyan”ti
vadÈmÊti. EvaÑ vutte bhikkhave Rohitasso devaputto maÑ etadavoca–
AcchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, yÈva subhÈsitamidaÑ bhante
BhagavatÈ, yattha kho Èvuso na jÈyati na jÊyati na mÊyati na cavati na
upapajjati, nÈhaÑ “taÑ gamanena lokassa antaÑ ÒÈteyyaÑ daÔÔheyyaÑ
patteyyan”ti vadÈmi.
Bh|tapubbÈhaÑ bhante Rohitasso nÈma isi ahosiÑ bhojaputto iddhimÈ
vehÈsa~gamo. Tassa mayhaÑ bhante evar|po javo ahosi–seyyathÈpi nÈma
daÄhadhammÈ dhanuggaho sikkhito katahattho kat|pÈsano lahukena asanena
appakasirena tiriyaÑ tÈlacchÈyaÑ
______________________________________________________________
1. NÈsiÑsatÊ (SÊ)

2. SaÑ 1. 60 piÔÔhepi.
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atipÈteyya. Tassa mayhaÑ bhante evar|po padavÊtihÈro ahosi–seyyathÈpi
nÈma puratthimÈ samuddÈ pacchimo samuddo. Tassa mayhaÑ bhante
evar|pena javena samannÈgatassa, evar|pena ca padavÊtihÈrena evar|paÑ
icchÈgataÑ uppajji “ahaÑ gamanena lokassa antaÑ pÈpuÓissÈmÊ”ti. So kho
ahaÑ bhante aÒÒatreva asitapÊtakhÈyitasÈyitÈ, aÒÒatra uccÈrapassÈvakammÈ,
aÒÒatra niddÈkilamathapaÔivinodanÈ vassasatÈyuko vassasatajÊvÊ vassasataÑ
gantvÈ appatvÈva lokassa antaÑ antarÈyeva kÈla~kato.
AcchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, yÈva subhÈsitamidaÑ bhante
BhagavatÈ “yattha kho Èvuso na jÈyati na jÊyati na mÊyati na cavati na
upapajjati, nÈhaÑ ‘taÑ gamanena lokassa antaÑ ÒÈteyyaÑ daÔÔheyyaÑ
patteyyan’ti vadÈmÊ”ti. EvaÑ vutte ahaÑ bhikkhave RohitassaÑ devaputtaÑ
etadavocaÑ–
Yattha kho Èvuso na jÈyati na jÊyati na mÊyati na cavati na upapajjati,
nÈhaÑ “taÑ gamanena lokassa antaÑ ÒÈteyyaÑ daÔÔheyyaÑ patteyyan”ti
vadÈmÊti. Na cÈhaÑ Èvuso appatvÈva lokassa antaÑ dukkhassantakiriyaÑ
vadÈmi, api cÈhaÑ Èvuso imasmiÑyeva byÈmamatte kaÄevare sasaÒÒimhi
samanake lokaÒca paÒÒÈpemi lokasamudayaÒca lokanirodhaÒca
lokanirodhagÈminiÒca paÔipadanti.
Gamanena na pattabbo, lokassanto kudÈcanaÑ.
Na ca appatvÈ lokantaÑ, dukkhÈ atthi pamocanaÑ.
TasmÈ have lokavid| sumedho,
Lokantag| vusitabrahmacariyo.
Lokassa antaÑ samitÈvi ÒatvÈ,
NÈsÊsatÊ lokamimaÑ paraÒcÈti.
ChaÔÔhaÑ.
7. Suvid|rasutta
47. CattÈrimÈni bhikkhave suvid|ravid|rÈni. KatamÈni cattÈri?
NabhaÒca bhikkhave pathavÊ ca, idaÑ paÔhamaÑ suvid|ravid|re. OrimaÒca
bhikkhave tÊraÑ samuddassa pÈrimaÒca, idaÑ dutiyaÑ suvid|ravid|re. Yato
ca bhikkhave verocano
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abbhudeti yattha ca atthameti1, idaÑ tatiyaÑ suvid|ravid|re. SataÒca
bhikkhave dhammo asataÒca dhammo, idaÑ catutthaÑ suvid|ravid|re.
ImÈni kho bhikkhave cattÈri suvid|ravid|rÈnÊti.
* NabhaÒca d|re pathavÊ ca d|re,
PÈraÑ samuddassa tadÈhu d|re.
Yato ca verocano abbhudeti,
Pabha~karo yattha ca atthameti.
Tato have d|rataraÑ vadanti,
SataÒca dhammaÑ asataÒca dhammaÑ.
AbyÈyiko hoti sataÑ samÈgamo,
YÈvÈpi2 tiÔÔheyya tatheva hoti.
KhippaÑ hi veti asataÑ samÈgamo,
TasmÈ sataÑ dhammo asabbhi ÈrakÈti.
SattamaÑ.
8. VisÈkhasutta
48. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ VisÈkho
PaÒcÈlaputto3 upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ bhikkh| dhammiyÈ kathÈya sandasseti
samÈdapeti samuttejeti sampahaÑseti poriyÈ vÈcÈya vissaÔÔhÈya anelagalÈya
atthassa viÒÒÈpaniyÈ pariyÈpannÈya anissitÈya. Atha kho BhagavÈ
sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena upaÔÔhÈnasÈlÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja kho BhagavÈ bhikkh|
Èmantesi–
“Ko nu kho bhikkhave upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ bhikkh| dhammiyÈ kathÈya
sandasseti samÈdapeti samuttejeti sampahaÑseti poriyÈ vÈcÈya vissaÔÔhÈya
anelagalÈya atthassa viÒÒÈpaniyÈ pariyÈpannÈya
______________________________________________________________
1. Attha~gameti (syÈ), veti (Ka)
3. PaÒcÈliputto (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. YÈvampi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
* Khu 6. 137, 142 piÔÔhesu.

5. Rohitassavagga
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anissitÈyÈ”ti. ŒyasmÈ bhante VisÈkho PaÒcÈlaputto upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ
bhikkh| dhammiyÈ kathÈya sandasseti samÈdapeti samuttejeti sampahaÑseti
poriyÈ vÈcÈya vissaÔÔhÈya anelagalÈya atthassa viÒÒÈpaniyÈ pariyÈpannÈya
anissitÈyÈti.
Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ VisÈkhaÑ PaÒcÈlaputtaÑ etadavoca
“sÈdhu sÈdhu VisÈkha, sÈdhu kho tvaÑ VisÈkha bhikkh| dhammiyÈ kathÈya
sandassesi samÈdapesi samuttejesi sampahaÑsesi poriyÈ vÈcÈya vissaÔÔhÈya
anelagalÈya atthassa viÒÒÈpaniyÈ pariyÈpannÈya anissitÈyÈti.
NÈbhÈsamÈnaÑ jÈnanti, missaÑ bÈlehi paÓÉitaÑ.
BhÈsamÈnaÒca jÈnanti, desentaÑ amataÑ padaÑ.
BhÈsaye jotaye dhammaÑ, paggaÓhe isinaÑ dhajaÑ.
SubhÈsitadhajÈ isayo, dhammo hi isinaÑ dhajoti.
AÔÔhamaÑ.
9. VipallÈsasutta
49. CattÈrome bhikkhave saÒÒÈvipallÈsÈ cittavipallÈsÈ diÔÔhivipallÈsÈ.
Katame cattÈro? Anicce bhikkhave “niccan”ti saÒÒÈvipallÈso cittavipallÈso
diÔÔhivipallÈso, dukkhe bhikkhave “sukhan”ti saÒÒÈvipallÈso cittavipallÈso
diÔÔhivipallÈso, anattani bhikkhave “attÈ”ti saÒÒÈvipallÈso cittavipallÈso
diÔÔhivipallÈso, asubhe bhikkhave “subhan”ti saÒÒÈvipallÈso cittavipallÈso
diÔÔhivipallÈso. Ime kho bhikkhave cattÈro saÒÒÈvipallÈsÈ cittavipallasÈ
diÔÔhivipallÈsÈ.
CattÈrome bhikkhave nasaÒÒÈvipallÈsÈ nacittavipallÈsÈ nadiÔÔhivipallÈsÈ.
Katame cattÈro? Anicce bhikkhave “aniccan”ti nasaÒÒÈvipallÈso
nacittavipallÈso nadiÔÔhivipallÈso, dukkhe bhikkhave “dukkhan”ti
nasaÒÒÈvipallÈso nacittavipallÈso nadiÔÔhivipallÈso, anattani bhikkhave
“anattÈ”ti nasaÒÒÈvipallÈso nacittavipallÈso nadiÔÔhivipallÈso, asubhe
bhikkhave “asubhan”ti nasaÒÒÈvipallÈso nacittavipallÈso
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nadiÔÔhivipallÈso. Ime kho bhikkhave cattÈro nasaÒÒÈvipallÈsÈ
nacittavipallÈsÈ nadiÔÔhivipallÈsÈti.
Anicce niccasaÒÒino, dukkhe ca sukhasaÒÒino.
Anattani ca attÈti, asubhe subhasaÒÒino.
MicchÈdiÔÔhihatÈ sattÈ, khittacittÈ visaÒÒino.
Te yogayuttÈ mÈrassa, ayogakkhemino janÈ.
SattÈ gacchanti saÑsÈraÑ, jÈtimaraÓagÈmino.
YadÈ ca BuddhÈ lokasmiÑ, uppajjanti pabha~karÈ.
Te imaÑ dhammaÑ1 pakÈsenti, dukkh|pasamagÈminaÑ.
TesaÑ sutvÈna sappaÒÒÈ, sacittaÑ paccaladdhÈ te.
AniccaÑ aniccato dakkhuÑ, dukkhamaddakkhu’dukkhato.
Anattani anattÈti, asubhaÑ asubhata’ddasuÑ.
SammÈdiÔÔhisamÈdÈnÈ, sabbaÑ dukkhaÑ upaccagunti2.
NavamaÑ.
10. Upakkilesasutta
50. CattÈrome bhikkhave3 candimas|riyÈnaÑ upakkilesÈ, yehi
upakkilesehi upakkiliÔÔhÈ candimas|riyÈ na tapanti na bhÈsanti na virocanti.
Katame cattÈro? AbbhÈ bhikkhave candimas|riyÈnaÑ upakkilesÈ, yena
upakkilesena upakkiliÔÔhÈ candimas|riyÈ na tapanti na bhÈsanti na virocanti.
MahikÈ bhikkhave candimas|riyÈnaÑ upakkilesÈ, yena upakkilesena
upakkiliÔÔhÈ candimas|riyÈ na tapanti na bhÈsanti na virocanti.
Dh|mo rajo bhikkhave candimas|riyÈnaÑ upakkileso, yena
upakkilesena upakkiliÔÔhÈ candimas|riyÈ na tapanti na bhÈsanti na virocanti.
RÈhu bhikkhave asurindo candimas|riyÈnaÑ upakkileso, yena
upakkilesena upakkiliÔÔhÈ candimas|riyÈ na tapanti na bhÈsanti na virocanti.
Ime
______________________________________________________________
1. TemaÑ dhammaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ)

2. Khu 9. 273 piÔÔhepi.

3. Vi 4. 492 piÔÔhepi.

5. Rohitassavagga
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kho bhikkhave cattÈro candimas|riyÈnaÑ upakkilesÈ, yehi upakkilesehi
upakkiliÔÔhÈ candimas|riyÈ na tapanti na bhÈsanti na virocanti.
EvaÑmevaÑ kho bhikkhave cattÈrome samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ
upakkilesÈ, yehi upakkilesehi upakkiliÔÔhÈ eke samaÓabrÈhmaÓÈ na tapanti
na bhÈsanti na virocanti. Katame cattÈro? Santi bhikkhave eke
samaÓabrÈhmaÓÈ suraÑ pivanti merayaÑ, surÈmerayapÈnÈ appaÔiviratÈ.
AyaÑ bhikkhave paÔhamo samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ upakkileso, yena
upakkilesena upakkiliÔÔhÈ eke samaÓabrÈhmaÓÈ na tapanti na bhÈsanti na
virocanti.
Santi bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ methunaÑ dhammaÑ paÔisevanti,
methunasmÈ dhammÈ appaÔiviratÈ. AyaÑ bhikkhave dutiyo
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ upakkileso, yena upakkilesena upakkiliÔÔhÈ eke
samaÓabrÈhmaÓÈ na tapanti na bhÈsanti na virocanti.
Santi bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ jÈtar|parajataÑ sÈdiyanti,
jÈtar|parajatapaÔiggahaÓÈ appaÔiviratÈ. AyaÑ bhikkhave tatiyo
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ upakkileso, yena upakkilesena upakkiliÔÔhÈ eke
samaÓabrÈhmaÓÈ na tapanti na bhÈsanti na virocanti.
Santi bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ micchÈjÊvena jÊvanti, micchÈjÊvÈ
appaÔiviratÈ. AyaÑ bhikkhave catuttho samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ upakkileso,
yena upakkilesena upakkiliÔÔhÈ eke samaÓabrÈhmaÓÈ na tapanti na bhÈsanti
na virocanti. Ime kho bhikkhave cattÈro samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ upakkilesÈ,
yehi upakkilesehi upakkiliÔÔhÈ eke samaÓabrÈhmaÓÈ na tapanti na bhÈsanti
na virocantÊti.
RÈgadosaparikkiÔÔhÈ, eke samaÓabrÈhmaÓÈ.
AvijjÈnivutÈ posÈ, piyar|pÈbhinandino.
SuraÑ pivanti merayaÑ, paÔisevanti methunaÑ.
RajataÑ jÈtar|paÒca, sÈdiyanti aviddas|.
MicchÈjÊvena jÊvanti, eke samaÓabrÈhmaÓÈ.
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Ete upakkilesÈ vuttÈ, BuddhenÈdiccabandhunÈ.
Yehi upakkilesehi1, eke samaÓabrÈhmaÓÈ.
Na tapanti na bhÈsanti, asuddhÈ sarajÈ magÈ.
AndhakÈrena onaddhÈ, taÓhÈdÈsÈ sanettikÈ.
VaÉÉhenti kaÔasiÑ ghoraÑ, Èdiyanti punabbhavanti.
DasamaÑ.
Rohitassavaggo paÒcamo.
TassuddÈnaÑ
SamÈdhipaÒhÈ dve KodhÈ, RohitassÈpare duve.
Suvid|ravisÈkhavipallÈsÈ, Upakkilesena te dasÈti.

PaÔhamo paÓÓÈsako samatto.

2. DutiyapaÓÓÈsaka
(6) 1. PuÒÒÈbhisandavagga
1. PaÔhamapuÒÒÈbhisandasutta
51. SÈvattinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave puÒÒÈbhisandÈ
kusalÈbhisandÈ sukhassÈhÈrÈ sovaggikÈ sukhavipÈkÈ saggasaÑvattanikÈ
iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya sukhÈya saÑvattanti. Katame cattÈro?
Yassa bhikkhave bhikkhu cÊvaraÑ paribhuÒjamÈno appamÈÓaÑ
cetosamÈdhiÑ upasampajja viharati, appamÈÓo tassa puÒÒÈbhisando
kusalÈbhisando sukhassÈhÈro sovaggiko sukhavipÈko saggasaÑvattaniko
iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya sukhÈya saÑvattati.
Yassa bhikkhave bhikkhu piÓÉapÈtaÑ paribhuÒjamÈno appamÈÓaÑ
cetosamÈdhiÑ upasampajja viharati, appamÈÓo tassa puÒÒÈbhisando
kusalÈbhisando sukhassÈhÈro sovaggiko sukhavipÈko saggasaÑvattaniko
iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya sukhÈya saÑvattati.
Yassa bhikkhave senÈsanaÑ paribhuÒjamÈno appamÈÓaÑ
cetosamÈdhiÑ upasampajja viharati, appamÈÓo tassa puÒÒÈbhisando
kusalÈbhisando sukhassÈhÈro sovaggiko sukhavipÈko saggasaÑvattaniko
iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya sukhÈya saÑvattati.
Yassa bhikkhave bhikkhu gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈraÑ
paribhuÒjamÈno appamÈÓaÑ cetosamÈdhiÑ upasampajja viharati, appamÈÓo
tassa puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando sukhassÈhÈro sovaggiko sukhavipÈko
saggasaÑvattaniko iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya sukhÈya saÑvattati.
Ime kho bhikkhave cattÈro puÒÒÈbhisandÈ kusalÈbhisandÈ sukhassÈhÈrÈ
sovaggikÈ sukhavipÈkÈ saggasaÑvattanikÈ iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya
sukhÈya saÑvattanti.
Imehi ca pana bhikkhave cat|hi puÒÒÈbhisandehi kusalÈbhisandehi
samannÈgatassa ariyasÈvakassa na sukaraÑ puÒÒassa pamÈÓaÑ gahetuÑ1
______________________________________________________________
1. GaÓetuÑ (Ka)
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“ettako puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando sukhassÈhÈro sovaggiko sukhavipÈko
saggasaÑvattaniko iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya sukhÈya saÑvattatÊ”ti.
Atha kho asa~khyeyyo1 appameyyo mahÈpuÒÒakkhandhotveva sa~khyaÑ2
gacchati.
SeyyathÈpi bhikkhave mahÈsamudde na sukaraÑ udakassa pamÈÓaÑ
gahetuÑ “ettakÈni udakÈÄhakÈnÊ”ti vÈ “ettakÈni udakÈÄhakasatÈnÊ”ti vÈ
“ettakÈni udakÈÄhakasahassÈnÊ”ti vÈ “ettakÈni udakÈÄhakasatasahassÈnÊ”ti vÈ.
Atha kho asa~khyeyyo appameyyo mahÈ-udakakkhandhotveva sa~khyaÑ
gacchati. EvamevaÑ kho bhikkhave imehi cat|hi puÒÒÈbhisandehi
kusalÈbhisandehi samannÈgatassa ariyasÈvakassa na sukaraÑ puÒÒassa
pamÈÓaÑ gahetuÑ “ettako puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando sukhassÈhÈro
sovaggiko sukhavipÈko saggasaÑvattaniko iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya
sukhÈya saÑvattatÊ”ti. Atha kho asa~khyeyyo appameyyo
mahÈpuÒÒakkhandhotveva sa~khyaÑ gacchatÊti.
MahodadhiÑ aparimitaÑ mahÈsaraÑ,
BahubheravaÑ ratanavarÈnamÈlayaÑ3.
Najjo yathÈ naragaÓasaÑghasevitÈ4,
Puth| savantÊ upayanti sÈgaraÑ.
EvaÑ naraÑ annadapÈnavatthadaÑ5,
SeyyÈnisajjattharaÓassa dÈyakaÑ.
PuÒÒassa dhÈrÈ upayanti paÓÉitaÑ,
Najjo yathÈ vÈrivahÈva sÈgaranti. . PaÔhamaÑ.
2. DutiyapuÒÒÈbhisandasutta
52. CattÈrome bhikkhave puÒÒÈbhisandÈ kusalÈbhisandÈ sukhassÈhÈrÈ
sovaggikÈ sukhavipÈkÈ saggasaÑvattanikÈ iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya
sukhÈya saÑvattanti. Katame cattÈro? Idha bhikkhave
______________________________________________________________
1. Asa~kheyyo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
3. RatanagaÓÈnamÈlayaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
4. MacchagaÓasaÑghasevitÈ (SyÈ, KaÑ)

2. Sa~khaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
5. AnnapÈnavatthaÑ (Ka)

(6) PuÒÒÈbhisandavagga
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ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ
ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. AyaÑ
bhikkhave paÔhamo puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando sukhassÈhÈro sovaggiko
sukhavipÈko saggasaÑvattaniko iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya sukhÈya
saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako dhamme aveccappasÈdena
samannÈgato hoti “svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo sandiÔÔhiko akÈliko
ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊ”ti. AyaÑ bhikkhave
dutiyo puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando sukhassÈhÈro sovaggiko sukhavipÈko
saggasaÑvattaniko iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya sukhÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako saÑghe aveccappasÈdena
samannÈgato hoti “suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho ujuppaÔipanno
Bhagavato sÈvakasaÑgho ÒÈyappaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho
sÈmÊcippaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho, yadidaÑ cattÈri purisayugÈni
aÔÔha purisapuggalÈ, esa Bhagavato sÈvakasaÑgho Èhuneyyo pÈhuneyyo
dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈ”ti. AyaÑ
bhikkhave tatiyo puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando sukhassÈhÈro sovaggiko
sukhavipÈko saggasaÑvattaniko iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya sukhÈya
saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako ariyakantehi sÊlehi samannÈgato
hoti akhaÓÉehi acchiddehi asabalehi akammÈsehi bhujissehi
viÒÒuppasatthehi aparÈmaÔÔhehi samÈdhisaÑvattanikehi. AyaÑ bhikkhave
catuttho puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando sukhassÈhÈro sovaggiko
sukhavipÈko saggasaÑvattaniko iÔÔhÈya kantÈya manÈpÈya hitÈya sukhÈya
saÑvatattati. Ime kho bhikkhave cattÈro puÒÒÈbhisandÈ kusalÈbhisandÈ
sukhassÈhÈrÈ sovaggikÈ sukhavipÈkÈ saggasaÑvattanikÈ iÔÔhÈya kantÈya
manÈpÈya hitÈya sukhÈya saÑvattantÊti.
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* Yassa saddhÈ TathÈgate, acalÈ suppatiÔÔhitÈ.
SÊlaÒca yassa kalyÈÓaÑ, ariyakantaÑ pasaÑsitaÑ.
SaÑghe pasÈdo yassatthi, ujubh|taÒca dassanaÑ.
“Adaliddo”ti taÑ Èhu, amoghaÑ tassa jÊvitaÑ.
TasmÈ saddhaÒca sÊlaÒca, pasÈdaÑ dhammadassanaÑ.
AnuyuÒjetha medhÈvÊ, saraÑ BuddhÈna sÈsananti. . DutiyaÑ.
3. PaÔhamasaÑvÈsasutta

53. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ antarÈ ca MadhuraÑ, antarÈ ca VeraÒjaÑ
addhÈnamaggappaÔipanno hoti, sambahulÈpi kho gahapatÊ ca gahapatÈniyo
ca antarÈ ca MadhuraÑ, antarÈ ca VeraÒjaÑ addhÈnamaggappaÔipannÈ
honti. Atha kho BhagavÈ maggÈ okkamma aÒÒatarasmiÑ rukkham|le ( )1
nisÊdi. AddasaÑsu kho gahapatÊ ca gahapatÈniyo ca BhagavantaÑ
aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisinnaÑ, disvÈ yena BhagavÈ
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinne kho te gahapatÊ ca gahapatÈniyo ca BhagavÈ
etadavoca–
CattÈrome gahapatayo saÑvÈsÈ. Katame cattÈro? Chavo chavÈya
saddhiÑ saÑvasati, chavo deviyÈ saddhiÑ saÑvasati, devo chavÈya saddhiÑ
saÑvasati, devo deviyÈ saddhiÑ saÑvasati.
KathaÒca gahapatayo chavo chavÈya saddhiÑ saÑvasati? Idha
gahapatayo sÈmiko hoti pÈÓÈtipÈtÊ adinnÈdÈyÊ kÈmesumicchÈcÈrÊ musÈvÈdÊ
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈyÊ dussÊlo pÈpadhammo
maccheramalapariyuÔÔhitena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati akkosakaparibhÈsako
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ, bhariyÈpissa hoti pÈÓÈtipÈtinÊ adinnÈdÈyinÊ
kÈmesumicchÈcÈrinÊ musÈvÈdinÊ surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈyinÊ dussÊlÈ
pÈpadhammÈ maccheramalapariyuÔÔhitena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati
akkosikaparibhÈsikÈ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ. EvaÑ kho gahapatayo chavo
chavÈya saddhiÑ saÑvasati.
______________________________________________________________
* AÑ 2. 47 piÔÔhepi.

1. (PaÒÒatte Èsane) (I, Ka)
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KathaÒca gahapatayo chavo deviyÈ saddhiÑ saÑvasati? Idha
gahapatayo sÈmiko hoti pÈÓÈtipÈtÊ adinnÈdÈyÊ kÈmesumicchÈcÈrÊ musÈvÈdÊ
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈyÊ dussÊlo pÈpadhammo
maccheramalapariyuÔÔhitena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati akkosakaparibhÈsako
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ, bhariyÈ khvassa hoti pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ adinnÈdÈnÈ
paÔiviratÈ kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔiviratÈ musÈvÈdÈ paÔiviratÈ
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔiviratÈ sÊlavatÊ kalyÈÓadhammÈ
vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati anakkosikaparibhÈsikÈ
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ. EvaÑ kho gahapatayo chavo deviyÈ saddhiÑ
saÑvasati.
KathaÒca gahapatayo devo chavÈya saddhiÑ saÑvasati? Idha
gahapatayo sÈmiko hoti pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato adinnÈdÈnÈ paÔivirato
kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato musÈvÈdÈ paÔivirato
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato sÊlavÈ kalyÈÓadhammo
vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati anakkosakaparibhÈsako
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ, bhariyÈ khvassa hoti pÈÓÈtipÈtinÊ -pasurÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈyinÊ dussÊlÈ pÈpadhammÈ
maccheramalapariyuÔÔhitena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati akkosikaparibhÈsikÈ
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ. EvaÑ kho gahapatayo devo chavÈya saddhiÑ
saÑvasati.
KathaÒca gahapatayo devo deviyÈ saddhiÑ saÑvasati? Idha gahapatayo
sÈmiko hoti pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato -pa- sÊlavÈ kalyÈÓadhammo
vigatamalamaccherena cetassa agÈraÑ ajjhÈvasati anakkosakaparibhÈsako
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ, bhariyÈpissa hoti pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ -pasurÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔiviratÈ sÊlavatÊ kalyÈÓadhammÈ
vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati anakkosikaparibhÈsikÈ
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ. EvaÑ kho gahapatayo devo deviyÈ saddhiÑ
saÑvasati. Ime kho gahapatayo cattÈro saÑvÈsÈti.
Ubho ca honti dussÊlÈ, kadariyÈ paribhÈsakÈ.
Te honti jÈnipatayo, chavÈ saÑvÈsamÈgatÈ.
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SÈmiko hoti dussÊlo, kadariyo paribhÈsako.
BhariyÈ sÊlavatÊ hoti, vadaÒÒ| vÊtamaccharÈ.
SÈpi devÊ saÑvasati, chavena patinÈ saha.
SÈmiko sÊlavÈ hoti, vadaÒÒ| vÊtamaccharo.
BhariyÈ hoti dussÊlÈ, kadariyÈ paribhÈsikÈ.
SÈpi chavÈ saÑvasati, devena patinÈ saha.
Ubho saddhÈ vadaÒÒ| ca, saÒÒatÈ dhammajÊvino.
Te honti jÈnipatayo, aÒÒamaÒÒaÑ piyaÑvadÈ.
AtthÈ’saÑ pacurÈ honti, phÈsukaÑ1 upajÈyati.
AmittÈ dummanÈ honti, ubhinnaÑ samasÊlinaÑ.
Idha dhammaÑ caritvÈna, samasÊlabbatÈ ubho.
Nandino devalokasmiÑ, modanti kÈmakÈminoti. . TatiyaÑ.
4. DutiyasaÑvÈsasutta

54. CattÈrome bhikkhave saÑvÈsÈ. Katame cattÈro? Chavo chavÈya
saddhiÑ saÑvasati, chavo deviyÈ saddhiÑ saÑvasati, devo chavÈya saddhiÑ
saÑvasati, devo deviyÈ saddhiÑ saÑvasati.
KathaÒca bhikkhave chavo chavÈya saddhiÑ saÑvasati? Idha bhikkhave
sÈmiko hoti pÈÓÈtipÈtÊ adinnÈdÈyÊ kÈmesumicchÈcÈrÊ musÈvÈdÊ pisuÓavÈco
pharusavÈco samphappalÈpÊ abhijjhÈlu byÈpannacitto micchÈdiÔÔhiko dussÊlo
pÈpadhammo maccheramalapariyuÔÔhitena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati
akkosakaparibhÈsako samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ, bhariyÈpissa hoti pÈÓÈtipÈtinÊ
adinnÈdÈyinÊ kÈmesumicchÈcÈrinÊ musÈvÈdinÊ pisuÓavÈcÈ pharusavÈcÈ
samphappalÈpinÊ abhijjhÈlunÊ byÈpannacittÈ micchÈdiÔÔhikÈ dussÊlÈ
pÈpadhammÈ maccheramalapariyuÔÔhitena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati
akkosikaparibhÈsikÈ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ. EvaÑ kho bhikkhave chavo
chavÈya saddhiÑ saÑvasati.
______________________________________________________________
1. PhÈsattaÑ (SÊ), vÈsatthaÑ (I)
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KathaÒca bhikkhave chavo deviyÈ saddhiÑ saÑvasati? Idha bhikkhave
sÈmiko hoti pÈÓÈtipÈtÊ -pa- micchÈdiÔÔhiko dussÊlo pÈpadhammo
maccheramalapariyuÔÔhitena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati akkosakaparibhÈsako
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ, bhariyÈ khvassa hoti pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ adinnÈdÈnÈ
paÔiviratÈ kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔiviratÈ musÈvÈdÈ paÔiviratÈ pisuÓÈya vÈcÈya
paÔiviratÈ pharusÈya vÈcÈya paÔiviratÈ samphappalÈpÈ paÔiviratÈ
anabhijjhÈlunÊ abyÈpannacittÈ sammÈdiÔÔhikÈ sÊlavatÊ kalyÈÓadhammÈ
vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati anakkosikaparibhÈsikÈ
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ. EvaÑ kho bhikkhave chavo deviyÈ saddhiÑ
saÑvasati.
KathaÒca bhikkhave devo chavÈya saddhiÑ saÑvasati? Idha bhikkhave
sÈmiko hoti pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato adinnÈdÈnÈ paÔivirato kÈmesumicchÈcÈrÈ
paÔivirato musÈvÈdÈ paÔivirato pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato pharusÈya vÈcÈya
paÔivirato samphappalÈpÈ paÔivirato anabhijjhÈlu abyÈpannacitto
sammÈdiÔÔhiko sÊlavÈ kalyÈÓadhammo vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ
ajjhÈvasati anakkosakaparibhÈsako samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ, bhariyÈ khvassa
hoti pÈÓÈtipÈtinÊ -pa- micchÈdiÔÔhikÈ dussÊlÈ pÈpadhammÈ
maccheramalapariyuÔÔhitena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati akkosikaparibhÈsikÈ
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ. EvaÑ kho bhikkhave devo chavÈya saddhiÑ
saÑvasati.
KathaÒca bhikkhave devo deviyÈ saddhiÑ saÑvasati, idha bhikkhave
sÈmiko hoti pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato -pa- sammÈdiÔÔhiko sÊlavÈ kalyÈÓadhammo
vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati anakkosakaparibhÈsako
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ, bhariyÈpissa hoti pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ -pasammÈdiÔÔhikÈ sÊlavatÊ kalyÈÓadhammÈ vigatamalamaccherena cetasÈ
agÈraÑ ajjhÈvasati anakkosikaparibhÈsikÈ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ. EvaÑ kho
bhikkhave devo deviyÈ saddhiÑ saÑvasati. Ime kho bhikkhave cattÈro
saÑvÈsÈti.
Ubho ca honti dussÊlÈ, kadariyÈ paribhÈsakÈ.
Te honti jÈnipatayo, chavÈ saÑvÈsamÈgatÈ.
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SÈmiko hoti dussÊlo, kadariyo paribhÈsako.
BhariyÈ sÊlavatÊ hoti, vadaÒÒ| vÊtamaccharÈ.
SÈpi devÊ saÑvasati, chavena patinÈ saha.
SÈmiko sÊlavÈ hoti, vadaÒÒ| vÊtamaccharo.
BhariyÈ hoti dussÊlÈ, kadariyÈ paribhÈsikÈ.
SÈpi chavÈ saÑvasati, devena patinÈ saha.
Ubho saddhÈ vadaÒÒ| ca, saÒÒatÈ dhammajÊvino.
Te honti jÈnipatayo, aÒÒamaÒÒaÑ piyaÑvadÈ.
AtthÈ’saÑ pacurÈ honti, phÈsukaÑ upajÈyati.
AmittÈ dummanÈ honti, ubhinnaÑ samasÊlinaÑ.
Idha dhammaÑ caritvÈna, samasÊlabbatÈ ubho.
Nandino devalokasmiÑ, modanti kÈmakÈminoti. . CatutthaÑ.
5. PaÔhamasamajÊvÊsutta

55. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Bhaggesu viharati
SusumÈragire1 BhesakaÄÈvane2 migadÈye. Atha kho BhagavÈ
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena Nakulapituno
gahapatissa nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi.
Atha kho NakulapitÈ ca gahapati NakulamÈtÈ ca gahapatÈnÊ yena BhagavÈ
tenupasa~kamiÑsu upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinno kho NakulapitÈ gahapati BhagavantaÑ
etadavoca–
Yato me bhante NakulamÈtÈ gahapatÈnÊ daharasseva daharÈ ÈnÊtÈ,
nÈbhijÈnÈmi NakulamÈtaraÑ gahapatÈniÑ manasÈpi aticaritÈ, kuto pana
kÈyena. IccheyyÈma mayaÑ bhante diÔÔhe ceva dhamme aÒÒamaÒÒaÑ
passituÑ, abhisamparÈyaÒca aÒÒamaÒÒaÑ passitunti. NakulamÈtÈpi kho
gahapatÈnÊ BhagavantaÑ etadavoca “yatohaÑ bhante Nakulapituno
gahapatissa daharasseva daharÈ ÈnÊtÈ, nÈbhijÈnÈmi NakulapitaraÑ
gahapatiÑ manasÈpi aticaritÈ, kuto pana kÈyena. IccheyyÈma mayaÑ
______________________________________________________________
1. SuÑsumÈragire (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. BhesakalÈvane (SÊ, I, Ka)
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bhante diÔÔhe ceva dhamme aÒÒamaÒÒaÑ passituÑ, abhisamparÈyaÒca
aÒÒamaÒÒaÑ passitun”ti.
Œka~kheyyuÑ ce gahapatayo ubho jÈnipatayo diÔÔhe ceva dhamme
aÒÒamaÒÒaÑ passituÑ, abhisamparÈyaÒca aÒÒamaÒÒaÑ passituÑ, ubhova1
assu samasaddhÈ samasÊlÈ samacÈgÈ samapaÒÒÈ, te diÔÔhe ceva dhamme
aÒÒamaÒÒaÑ passanti, abhisamparÈyaÒca aÒÒamaÒÒaÑ passantÊti2.
Ubho saddhÈ vadaÒÒ| ca, saÒÒatÈ dhammajÊvino.
Te honti jÈnipatayo, aÒÒamaÒÒaÑ piyaÑvadÈ.
AtthÈ’saÑ pacurÈ honti, phÈsukaÑ upajÈyati.
AmittÈ dummanÈ honti, ubhinnaÑ samasÊlinaÑ.
Idha dhammaÑ caritvÈna, samasÊlabbatÈ ubho.
Nandino devalokasmiÑ, modanti kÈmakÈminoti. . PaÒcamaÑ.
6. DutiyasamajÊvÊsutta
56. Œka~kheyyuÑ ce bhikkhave ubho jÈnipatayo diÔÔhe ceva dhamme
aÒÒamaÒÒaÑ passituÑ, abhisamparÈyaÒca aÒÒamaÒÒaÑ passituÑ, ubhova
assu samasaddhÈ samasÊlÈ samacÈgÈ samapaÒÒÈ, te diÔÔhe ceva dhamme
aÒÒamaÒÒaÑ passanti, abhisamparÈyaÒca aÒÒamaÒÒaÑ passantÊti.
Ubho saddhÈ vadaÒÒ| ca, saÒÒatÈ dhammajÊvino.
Te honti jÈnipatayo, aÒÒamaÒÒaÑ piyaÑvadÈ.
AtthÈ’saÑ pacurÈ honti, phÈsukaÑ upajÈyati.
AmittÈ dummanÈ honti, ubhinnaÑ samasÊlinaÑ.
Idha dhammaÑ caritvÈna, samasÊlabbatÈ ubho.
Nandino devalokasmiÑ, modanti kÈmakÈminoti. . ChaÔÔhaÑ.
7. SuppavÈsÈsutta
57. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Koliyesu viharati PajjanikaÑ3 nÈma
KoliyÈnaÑ nigamo. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ
______________________________________________________________
1. Ubho ca (SÊ, I)
3. SajjanelaÑ (SÊ, I), pajjanelaÑ (SyÈ, KaÑ)

2. PassissantÊti (Ka)

374

CatukkanipÈtapÈÄi

pattacÊvaramÈdÈya yena SuppavÈsÈya KoliyadhÊtuyÈ nivesanaÑ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. Atha kho SuppavÈsÈ
KoliyadhÊtÈ BhagavantaÑ paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ
santappesi sampavÈresi. Atha kho SuppavÈsÈ KoliyadhÊtÈ BhagavantaÑ
bhuttÈviÑ onÊtapattapÈÓiÑ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinnaÑ kho
SuppavÈsaÑ KoliyadhÊtaraÑ BhagavÈ etadavoca–
BhojanaÑ SuppavÈse dentÊ ariyasÈvikÈ paÔiggÈhakÈnaÑ cattÈri ÔhÈnÈni
deti. KatamÈni cattÈri? ŒyuÑ deti, vaÓÓaÑ deti, sukhaÑ deti, balaÑ deti.
ŒyuÑ kho pana datvÈ Èyussa bhÈginÊ hoti dibbassa vÈ mÈnusassa vÈ,
vaÓÓaÑ datvÈ vaÓÓassa bhÈginÊ hoti dibbassa vÈ mÈnusassa vÈ, sukhaÑ
datvÈ sukhassa bhÈginÊ hoti dibbassa vÈ mÈnusassa vÈ, balaÑ datvÈ balassa
bhÈginÊ hoti dibbassa vÈ manusassa vÈ, bhojanaÑ SuppavÈse dentÊ
ariyasÈvikÈ paÔiggÈhakÈnaÑ imÈni cattÈri ÔhÈnÈni detÊti.
Susa~khataÑ bhojanaÑ yÈ dadÈti,
SuciÑ paÓÊtaÑ1 rasasÈ upetaÑ.
SÈ dakkhiÓÈ ujjugatesu dinnÈ,
CaraÓ|papannesu mahaggatesu.
PuÒÒena puÒÒaÑ saÑsandamÈnÈ,
MahapphalÈ lokavid|na vaÓÓitÈ.
EtÈdisaÑ yaÒÒamanussarantÈ,
Ye vedajÈtÈ vicaranti loke.
Vineyya maccheramalaÑ sam|laÑ,
AninditÈ saggamupenti ÔhÈnanti. . SattamaÑ.
8. Sudattasutta
58. Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinnaÑ kho AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ BhagavÈ etadavoca–
______________________________________________________________
1. SupaÓÊtaÑ (Ka)
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BhojanaÑ gahapati dadamÈno ariyasÈvako paÔiggÈhakÈnaÑ cattÈri
ÔhÈnÈni deti. KatamÈni cattÈri? ŒyuÑ deti, vaÓÓaÑ deti, sukhaÑ deti, balaÑ
deti. ŒyuÑ kho pana datvÈ Èyussa bhÈgÊ hoti dibbassa vÈ mÈnusassa vÈ.
VaÓÓaÑ datvÈ. SukhaÑ datvÈ. BalaÑ datvÈ balassa bhÈgÊ hoti dibbassa vÈ
mÈnusassa vÈ. BhojanaÑ gahapati dadamÈno ariyasÈvako paÔiggÈhakÈnaÑ
imÈni cattÈri ÔhÈnÈni detÊti.
* Yo saÒÒatÈnaÑ paradattabhojinaÑ,
KÈlena sakkacca dadÈti bhojanaÑ.
CattÈri ÔhÈnÈni anuppavecchati,
ŒyuÒca vaÓÓaÒca sukhaÑ balaÒca.
So ÈyudÈyÊ vaÓÓadÈyÊ1, sukhaÑ balaÑ dado2 naro.
DÊghÈyu yasavÈ hoti, yattha yatth|papajjatÊti. . AÔÔhamaÑ.
9. Bhojanasutta
59. BhojanaÑ bhikkhave dadamÈno dÈyako paÔiggÈhakÈnaÑ cattÈri
ÔhÈnÈni deti. KatamÈni cattÈri? ŒyuÑ deti, vaÓÓaÑ deti, sukhaÑ deti, balaÑ
deti. ŒyuÑ kho pana datvÈ Èyussa bhÈgÊ hoti dibbassa vÈ mÈnusassa vÈ.
VaÓÓaÑ datvÈ. SukhaÑ datvÈ. BalaÑ datvÈ balassa bhÈgÊ hoti dibbassa vÈ
mÈnusassa vÈ. BhojanaÑ bhikkhave dadamÈno dÈyako paÔiggÈhakÈnaÑ
imÈni cattÈri ÔhÈnÈni detÊti.
* Yo saÒÒatÈnaÑ paradattabhojinaÑ,
KÈlena sakkacca dadÈti bhojanaÑ.
CattÈri ÔhÈnÈni anuppavecchati,
ŒyuÒca vaÓÓaÒca sukhaÑ balaÒca.
So ÈyudÈyÊ vaÓÓadÈyÊ, sukhaÑ balaÑ dado naro.
DÊghÈyu yasavÈ hoti, yattha yatth|papajjatÊti. . NavamaÑ.
______________________________________________________________
1. So ÈyudÈyÊ baladÈyÊ (SÊ, I), ÈyudÈyÊ baladÈyÊ (SyÈ, KaÑ)
2. SukhaÑ vaÓÓaÑ dado (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), sukhabaladado (Ka)
* Vi 3. 315 piÔÔhepi.
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10. GihisÈmÊcisutta

60. Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinnaÑ kho AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ BhagavÈ etadavoca–
Cat|hi kho gahapati dhammehi samannÈgato ariyasÈvako
gihisÈmÊcipaÔipadaÑ paÔipanno hoti yasopaÔilÈbhiniÑ saggasaÑvattanikaÑ.
Katamehi cat|hi? Idha gahapati ariyasÈvako bhikkhusaÑghaÑ paccupaÔÔhito
hoti cÊvarena, bhikkhusaÑghaÑ paccupaÔÔhito hoti piÓÉapÈtena,
bhikkhusaÑghaÑ paccupaÔÔhito hoti senÈsanena, bhikkhusaÑghaÑ
paccupaÔÔhito hoti gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrena. Imehi kho gahapati
cat|hi dhammehi samannÈgato ariyasÈvako gihisÈmÊcipaÔipadaÑ paÔipanno
hoti yasopaÔilÈbhiniÑ saggasaÑvattanikanti.
GihisÈmÊcipaÔipadaÑ, paÔipajjanti paÓÉitÈ.
Sammaggate sÊlavante, cÊvarena upaÔÔhitÈ.
PiÓÉapÈtasayanena, gilÈnappaccayena ca.
TesaÑ divÈ ca ratto ca, sadÈ puÒÒaÑ pavaÉÉhati.
SaggaÒca kamatiÔÔhÈnaÑ1, kammaÑ katvÈna bhaddakanti. . DasamaÑ.
PuÒÒÈbhisandavaggo paÔhamo.
TassuddÈnaÑ
Dve PuÒÒÈbhisandÈ dve ca, SaÑvÈsÈ SamajÊvino.
SuppavÈsÈ Sudatto ca, BhojanaÑ GihisÈmicÊti.
_____
(7) 2. Pattakammavagga
1. Pattakammasutta
61. Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinnaÑ kho AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ BhagavÈ etadavoca–
______________________________________________________________
1. SaggaÒca sappatiÔÔhÈnaÑ (Ka)
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CattÈrome gahapati dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ dullabhÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? BhogÈ me uppajjantu sahadhammenÈti. AyaÑ paÔhamo
dhammo iÔÔho kanto manÈpo dullabho lokasmiÑ.
Bhoge laddhÈ sahadhammena yaso me Ègacchatu saha ÒÈtÊhi saha
upajjhÈyehÊti. AyaÑ dutiyo dhammo iÔÔho kanto manÈpo dullabho
lokasmiÑ.
Bhoge laddhÈ sahadhammena, yasaÑ laddhÈ saha ÒÈtÊhi saha
upajjhÈyehi ciraÑ jÊvÈmi dÊghamÈyuÑ pÈlemÊti. AyaÑ tatiyo dhammo iÔÔho
kanto manÈpo dullabho lokasmiÑ.
Bhoge laddhÈ sahadhammena, yasaÑ laddhÈ saha ÒÈtÊhi saha
upajjhÈyehi ciraÑ jÊvitvÈ, dÊghamÈyuÑ pÈletvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjÈmÊti. AyaÑ catuttho dhammo iÔÔho
kanto manÈpo dullabho lokasmiÑ. Ime kho gahapati cattÈro dhammÈ iÔÔhÈ
kantÈ manÈpÈ dullabhÈ lokasmiÑ.
ImesaÑ kho gahapati catunnaÑ dhammÈnaÑ iÔÔhÈnaÑ kantÈnaÑ
manÈpÈnaÑ dullabhÈnaÑ lokasmiÑ cattÈro dhammÈ paÔilÈbhÈya
saÑvattanti. Katame cattÈro? SaddhÈsampadÈ sÊlasampadÈ cÈgasampadÈ
paÒÒÈsampadÈ.
KatamÈ ca gahapati saddhÈsampadÈ? Idha gahapati ariyasÈvako saddho
hoti, saddahati TathÈgatassa bodhiÑ “itipi so BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. AyaÑ
vuccati gahapati saddhÈsampadÈ.
KatamÈ ca gahapati sÊlasampadÈ? Idha gahapati ariyasÈvako pÈÓÈtipÈtÈ
paÔivirato hoti -pa- surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti. AyaÑ
vuccati gahapati sÊlasampadÈ.
KatamÈ ca gahapati cÈgasampadÈ? Idha gahapati ariyasÈvako
vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati, muttacÈgo payatapÈÓi
vosaggarato yÈcayogo dÈnasaÑvibhÈgarato. AyaÑ vuccati gahapati
cÈgasampadÈ.
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KatamÈ ca gahapati paÒÒÈsampadÈ? AbhijjhÈvisamalobhÈbhibh|tena
gahapati cetasÈ viharanto akiccaÑ karoti, kiccaÑ aparÈdheti, akiccaÑ
karonto kiccaÑ aparÈdhento yasÈ ca sukhÈ ca dhaÑsati. ByÈpÈdÈbhibh|tena
gahapati cetasÈ viharanto akiccaÑ karoti, kiccaÑ aparÈdheti, akiccaÑ
karonto kiccaÑ aparÈdhento yasÈ ca sukhÈ ca dhaÑsati.
ThinamiddhÈbhibh|tena gahapati cetasÈ viharanto akiccaÑ karoti, kiccaÑ
aparÈdheti, akiccaÑ karonto kiccaÑ aparÈdhento yasÈ ca sukhÈ ca dhaÑsati.
UddhaccakukkuccÈbhibh|tena gahapati cetasÈ viharanto akiccaÑ karoti,
kiccaÑ aparÈdheti, akiccaÑ karonto kiccaÑ aparÈdhento yasÈ ca sukhÈ ca
dhaÑsati. VicikicchÈbhibh|tena gahapati cetasÈ viharanto akiccaÑ karoti,
kiccaÑ aparÈdheti, akiccaÑ karonto kiccaÑ aparÈdhento yasÈ ca sukhÈ ca
dhaÑsati.
Sa kho so gahapati ariyasÈvako “abhijjhÈvisamalobho cittassa
upakkileso”ti iti viditvÈ abhijjhÈvisamalobhaÑ cittassa upakkilesaÑ
pajahati. “ByÈpÈdo cittassa upakkileso”ti iti viditvÈ byÈpÈdaÑ cittassa
upakkilesaÑ pajahati. “ThinamiddhaÑ cittassa upakkileso”ti iti viditvÈ
thinamiddhaÑ cittassa upakkilesaÑ pajahati. “UddhaccakukkuccaÑ cittassa
upakkileso”ti iti viditvÈ uddhaccakukkuccaÑ cittassa upakkilesaÑ pajahati.
“VicikicchÈ cittassa upakkileso”ti iti viditvÈ vicikicchaÑ cittassa
upakkilesaÑ pajahati.
Yato ca kho gahapati ariyasÈvakassa “abhijjhÈvisamalobho cittassa
upakkileso”ti iti viditvÈ abhijjhÈvisamalobho cittassa upakkileso pahÊno hoti.
“ByÈpÈdo cittassa upakkileso”ti iti viditvÈ byÈpÈdo cittassa upakkileso
pahÊno hoti. “ThinamiddhaÑ cittassa upakkileso”ti iti viditvÈ thinamiddhaÑ
cittassa upakkileso pahÊno hoti. “UddhaccakukkuccaÑ cittassa upakkileso”ti
iti viditvÈ uddhaccakukkuccaÑ cittassa upakkileso pahÊno hoti. “VicikicchÈ
cittassa upakkileso”ti iti viditvÈ vicikicchÈ cittassa upakkileso pahÊno hoti.
AyaÑ vuccati gahapati ariyasÈvako mahÈpaÒÒo puthupaÒÒo ÈpÈtadaso1
paÒÒÈsampanno2. AyaÑ vuccati
______________________________________________________________
1. ŒpÈthadaso (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. HÈsapaÒÒo (Ka)
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gahapati paÒÒÈsampadÈ. ImesaÑ kho gahapati catunnaÑ dhammÈnaÑ
iÔÔhÈnaÑ kantÈnaÑ manÈpÈnaÑ dullabhÈnaÑ lokasmiÑ. Ime cattÈro
dhammÈ paÔilÈbhÈya saÑvattanti.
Sa kho so gahapati ariyasÈvako uÔÔhÈnavÊriyÈdhigatehi bhogehi
bÈhÈbalaparicitehi sedÈvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi cattÈri
pattakammÈni kattÈ hoti. KatamÈni cattÈri? Idha gahapati ariyasÈvako
uÔÔhÈnavÊriyÈdhigatehi bhogehi bÈhÈbalaparicitehi sedÈvakkhittehi
dhammikehi dhammaladdhehi attÈnaÑ sukheti pÊÓeti, sammÈ sukhaÑ
pariharati, mÈtÈpitaro sukheti pÊÓeti, sammÈ sukhaÑ pariharati,
puttadÈradÈsakammakaraporise sukheti pÊÓeti, sammÈ sukhaÑ pariharati,
mittÈmacce sukheti pÊÓeti, sammÈ sukhaÑ pariharati. Idamassa paÔhamaÑ
ÔhÈnagataÑ hoti pattagataÑ Èyatanaso paribhuttaÑ.
Puna caparaÑ gahapati ariyasÈvako uÔÔhÈnavÊriyÈdhigatehi bhogehi
bÈhÈbalaparicitehi sedÈvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi, yÈ tÈ
honti ÈpadÈ aggito vÈ udakato vÈ rÈjato vÈ corato vÈ appiyato vÈ dÈyÈdato1,
tathÈr|pÈsu ÈpadÈsu pariyodhÈya saÑvattati, sotthiÑ attÈnaÑ karoti.
Idamassa dutiyaÑ ÔhÈnagataÑ hoti pattagataÑ Èyatanaso paribhuttaÑ.
Puna caparaÑ gahapati ariyasÈvako uÔÔhÈnavÊriyÈdhigatehi bhogehi
bÈhÈbalaparicitehi sedÈvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi
paÒcabaliÑ kattÈ hoti ÒÈtibaliÑ atithibaliÑ pubbapetabaliÑ rÈjabaliÑ
devatÈbaliÑ. Idamassa tatiyaÑ ÔhÈnagataÑ hoti pattagataÑ Èyatanaso
paribhuttaÑ.
Puna caparaÑ gahapati ariyasÈvako uÔÔhÈnavÊriyÈdhigatehi bhogehi
bÈhÈbalaparicitehi sedÈvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi, ye te
samaÓabrÈhmaÓÈ madappamÈdÈ paÔiviratÈ khantisoracce niviÔÔhÈ,
ekamattÈnaÑ damenti, ekamattÈnaÑ samenti, ekamattÈnaÑ parinibbÈpenti,
tathÈr|pesu samaÓabrÈhmaÓesu uddhaggikaÑ dakkhiÓaÑ patiÔÔhÈpeti
sovaggikaÑ sukhavipÈkaÑ
______________________________________________________________
1. AÑ 2. 39, 152 piÔÔhesupi.
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saggasaÑvattanikaÑ. Idamassa catutthaÑ ÔhÈnagataÑ hoti pattagataÑ
Èyatanaso paribhuttaÑ.
Sa kho so gahapati ariyasÈvako uÔÔhÈnavÊriyÈdhigatehi bhogehi
bÈhÈbalaparicitehi sedÈvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi imÈni
cattÈri pattakammÈni kattÈ hoti. Yassa kassaci gahapati aÒÒatra imehi cat|hi
pattakammehi bhogÈ parikkhayaÑ gacchanti, ime vuccanti gahapati bhogÈ
aÔÔhÈnagatÈ apattagatÈ anÈyatanaso paribhuttÈ. Yassa kassaci gahapati imehi
cat|hi pattakammehi bhogÈ parikkhayaÑ gacchanti, ime vuccanti gahapati
bhogÈ ÔhÈnagatÈ pattagatÈ Èyatanaso paribhuttÈti.
BhuttÈ bhogÈ bhatÈ bhaccÈ1, vitiÓÓÈ ÈpadÈsu me.
UddhaggÈ dakkhiÓÈ dinnÈ, atho paÒcabalÊ katÈ.
UpaÔÔhitÈ sÊlavanto, saÒÒatÈ brahmacÈrayo.
YadatthaÑ bhogaÑ iccheyya, paÓÉito gharamÈvasaÑ.
So me attho anuppatto, kataÑ ananutÈpiyaÑ.
EtaÑ2 anussaraÑ macco, ariyadhamme Ôhito naro.
Idheva naÑ pasaÑsanti, pecca sagge pamodatÊti. . PaÔhamaÑ.
2. ŒnaÓyasutta
62. Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinnaÑ kho AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ BhagavÈ etadavoca–
CattÈrimÈni gahapati sukhÈni adhigamanÊyÈni gihinÈ kÈmabhoginÈ
kÈlena kÈlaÑ samayena samayaÑ upÈdÈya. KatamÈni cattÈri? AtthisukhaÑ
bhogasukhaÑ ÈnaÓyasukhaÑ3 anavajjasukhaÑ.
KatamaÒca gahapati atthisukhaÑ? Idha gahapati kulaputtassa bhogÈ
honti uÔÔhÈnavÊriyÈdhigatÈ bÈhÈbalaparicitÈ sedÈvakkhittÈ dhammikÈ
______________________________________________________________
1. GatÈ bh|tÈ (Ka) bhaÔÈ bhaccÈ (SyÈ, KaÑ)
3. AÓaÓasukhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. EvaÑ (Ka)
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dhammaladdhÈ, so “bhogÈ me atthi uÔÔhÈnavÊriyÈdhigatÈ bÈhÈbalaparicitÈ
sedÈvakkhittÈ dhammikÈ dhammaladdhÈ”ti adhigacchati sukhaÑ,
adhigacchati somanassaÑ. IdaÑ vuccati gahapati atthisukhaÑ.
KatamaÒca gahapati bhogasukhaÑ? Idha gahapati kulaputto
uÔÔhÈnavÊriyÈdhigatehi bhogehi bÈhÈbalaparicitehi sedÈvakkhittehi
dhammikehi dhammaladdhehi paribhuÒjati, puÒÒÈni ca karoti, so
“uÔÔhÈnavÊriyÈdhigatehi bhogehi bÈhÈbalaparicitehi sedÈvakkhittehi
dhammikehi dhammaladdhehi paribhuÒjÈmi, puÒÒÈni ca karomÊ”ti
adhigacchati sukhaÑ, adhigacchati somanassaÑ. IdaÑ vuccati gahapati
bhogasukhaÑ.
KatamaÒca gahapati ÈnaÓyasukhaÑ? Idha gahapati kulaputto na kassaci
kiÒci dhÈreti1 appaÑ vÈ bahuÑ vÈ. So “na kassaci kiÒci dhÈremi appaÑ vÈ
bahuÑ vÈ”ti adhigacchati sukhaÑ, adhigacchati somanassaÑ. IdaÑ vuccati
gahapati ÈnaÓyasukhaÑ.
KatamaÒca gahapati anavajjasukhaÑ, idha gahapati ariyasÈvako
anavajjena kÈyakammena samannÈgato hoti, anavajjena vacÊkammena
samannÈgato hoti, anavajjena manokammena samannÈgato hoti. So
“anavajjenamhi kÈyakammena samannÈgato, anavajjena vacÊkammena
samannÈgato, anavajjena manokammena samannÈgato”ti adhigacchati
sukhaÑ, adhigacchati somanassaÑ. IdaÑ vuccati gahapati anavajjasukhaÑ.
ImÈni kho gahapati cattÈri sukhÈni adhigamanÊyÈni gihinÈ kÈmabhoginÈ
kÈlena kÈlaÑ samayena samayaÑ upÈdÈyÈti.
ŒnaÓyasukhaÑ ÒatvÈna, atho atthisukhaÑ paraÑ.
BhuÒjaÑ bhogasukhaÑ macco, tato paÒÒÈ vipassati.
VipassamÈno jÈnÈti, ubho bhÈge sumedhaso.
AnavajjasukhassetaÑ, kalaÑ nÈgghati soÄasinti. . DutiyaÑ.
3. Brahmasutta
63. SabrahmakÈni bhikkhave2 tÈni kulÈni, yesaÑ puttÈnaÑ mÈtÈpitaro
ajjhÈgÈre p|jitÈ honti. SapubbÈcariyakÈni bhikkhave tÈni
______________________________________________________________
1. KiÒci vÈ deti (Ka)

2. Khu 1. 268 piÔÔhepi.
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kulÈni, yesaÑ puttÈnaÑ mÈtÈpitaro ajjhÈgÈre p|jitÈ honti. SapubbadevatÈni1
bhikkhave tÈni kulÈni, yesaÑ puttÈnaÑ mÈtapitaro ajjhÈgÈre p|jitÈ honti.
SÈhuneyyakÈni bhikkhave tÈni kulÈni, yesaÑ puttÈnaÑ mÈtÈpitaro ajjhÈgÈre
p|jitÈ honti.
“BrahmÈ”ti bhikkhave mÈtÈpit|naÑ2 etaÑ adhivacanaÑ,
“pubbÈcariyÈ”ti bhikkhave mÈtÈpit|naÑ etaÑ adhivacanaÑ,
“pubbadevatÈ”ti3 bhikkhave mÈtÈpit|naÑ etaÑ adhivacanaÑ, “ÈhuneyyÈ”ti
bhikkhave mÈtÈpit|naÑ etaÑ adhivacanaÑ. TaÑ kissa hetu? BahukÈrÈ
bhikkhave mÈtÈpitaro puttÈnaÑ ÈpÈdakÈ posakÈ imassa lokassa dassetÈroti.
“BrahmÈ”ti mÈtÈpitaro, “pubbÈcariyÈ”ti vuccare.
ŒhuneyyÈ ca puttÈnaÑ, pajÈya anukampakÈ.
TasmÈ hi ne namasseyya, sakkareyya ca paÓÉito.
Annena atha pÈnena, vatthena sayanena ca.
UcchÈdanena nhÈpanena, pÈdÈnaÑ dhovanena ca.
TÈya naÑ pÈricariyÈya, mÈtÈpit|su paÓÉitÈ.
Idheva naÑ pasaÑsanti, pecca sagge pamodatÊti. . TatiyaÑ.
4. Nirayasutta
64. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto
evaÑ niraye. Katamehi cat|hi? PÈÓÈtipÈtÊ hoti, adinnÈdÈyÊ hoti,
kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, musÈvÈdÊ hoti. Imehi kho bhikkhave cat|hi
dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ nirayeti.
PÈÓÈtipÈto adinnÈdÈnaÑ, musÈvÈdo ca vuccati.
ParadÈragamanaÒcÈpi, nappasaÑsanti paÓÉitÈti. . CatutthaÑ.
5. R|pasutta
65. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? R|pappamÈÓo r|pappasanno, ghosappamÈÓo
______________________________________________________________
1. SapubbadevÈni (SyÈ, KaÑ)
3. PubbadevÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ)

2. MÈtÈpitunnaÑ (SÊ, I)
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ghosappasanno, l|khappamÈÓo l|khappasanno, dhammappamÈÓo
dhammappasanno. Ime kho bhikkhave cattÈro puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ
lokasminti.
Ye ca r|pe pamÈÓiÑsu1, ye ca ghosena anvag|.
ChandarÈgavas|petÈ, nÈbhijÈnanti te janÈ2.
AjjhattaÒca na jÈnÈti, bahiddhÈ ca na passati.
SamantÈvaraÓo bÈlo, sa ve ghosena vuyhati.
AjjhattaÒca na jÈnÈti, bahiddhÈ ca vipassati.
BahiddhÈ phaladassÈvÊ, sopi ghosena vuyhati.
AjjhattaÒca pajÈnÈti, bahiddhÈ ca vipassati.
VinÊvaraÓadassÈvÊ, na so ghosena vuyhatÊti. . PaÒcamaÑ.
6. SarÈgasutta
66. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? SarÈgo sadoso samoho samÈno, ime kho bhikkhave cattÈro
puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti.
SÈrattÈ rajanÊyesu, piyar|pÈbhinandino.
Mohena ÈvutÈ3 sattÈ, baddhÈ4 vaÉÉhenti bandhanaÑ.
RÈgajaÑ dosajaÒcÈpi, mohajaÑ cÈpa’viddas|.
KarontÈkusalaÑ kammaÑ5, savighÈtaÑ dukhudrayaÑ.
AvijjÈnivutÈ posÈ, andhabh|tÈ acakkhukÈ.
YathÈ dhammÈ tathÈ santÈ, na tassevanti6 maÒÒareti. . ChaÔÔhaÑ.
7. AhirÈjasutta
67. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena SÈvatthiyaÑ aÒÒataro
bhikkhu ahinÈ daÔÔho kÈla~kato hoti. Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena
BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ
etadavocuÑ
______________________________________________________________
1. Ye ca r|pena pÈmiÑsu (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
2. Na te jÈnanti taÑ janÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
3. AdhamÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
5. DhammaÑ (Ka)

4. BandhÈ (Ka)
6. Nassevanti (SÊ)
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“idha bhante SÈvatthiyaÑ aÒÒataro bhikkhu ahinÈ daÔÔho kÈla~kato”ti.
Na hi n|na1 so bhikkhave bhikkhu cattÈri ahirÈjakulÈni mettena cittena
phari. Sace hi so bhikkhave bhikkhu cattÈri ahirÈjakulÈni mettena cittena
phareyya, na hi so bhikkhave bhikkhu ahinÈ daÔÔho kÈlaÑ kareyya.
KatamÈni cattÈri? Vir|pakkhaÑ ahirÈjakulaÑ, ErÈpathaÑ ahirÈjakulaÑ,
ChabyÈputtaÑ ahirÈjakulaÑ, KaÓhÈgotamakaÑ ahirÈjakulaÑ. Na hi n|na so
bhikkhave bhikkhu imÈni cattÈri ahirÈjakulÈni mettena cittena phari. Sace hi
so bhikkhave bhikkhu imÈni cattÈri ahirÈjakulÈni mettena cittena phareyya,
na hi so bhikkhave bhikkhu ahinÈ daÔÔho kÈlaÑ kareyya.
AnujÈnÈmi bhikkhave imÈni cattÈri ahirÈjakulÈni mettena cittena
pharituÑ attaguttiyÈ attarakkhÈya attaparittÈyÈti.
* Vir|pakkhehi me mettaÑ, mettaÑ ErÈpathehi me.
ChabyÈputtehi me mettaÑ, mettaÑ KaÓhÈgotamakehi ca.
ApÈdakehi me mettaÑ, mettaÑ dvipÈdakehi2 me.
Catuppadehi me mettaÑ, mettaÑ bahuppadehi me.
MÈ maÑ apÈdako hiÑsi, mÈ maÑ hiÑsi dvipÈdako3.
MÈ maÑ catuppado hiÑsi, mÈ maÑ hiÑsi bahuppado.
Sabbe sattÈ sabbe pÈÓÈ, sabbe bh|tÈ ca kevalÈ.
Sabbe bhadrÈni passantu, mÈ kaÒci4 pÈpamÈgamÈ.
AppamÈÓo Buddho, appamÈÓo dhammo.
AppamÈÓo saÑgho, pamÈÓavantÈni sarÊsapÈni5.
AhivicchikÈ satapadÊ, uÓÓanÈbhÊ sarab| m|sikÈ.
KatÈ me rakkhÈ katÈ me parittÈ6, paÔikkamantubh|tÈni.
SohaÑ namo Bhagavato, namo sattannaÑ SammÈsambuddhÈnanti. .
SattamaÑ.
______________________________________________________________
1. Na ha n|na (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
2. DipÈdakehi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
4. KiÒci (SyÈ, KaÑ, Ka)
6. KataÑ me parittaÑ (?)

* Vi 4. 245; Khu 5. 53 piÔÔhesupi passitabbaÑ.
3. DipÈdako (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
5. SiriÑsapÈni (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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8. Devadattasutta
68. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati Gijjhak|Ôe pabbate
acirapakkante Devadatte. Tatra kho BhagavÈ DevadattaÑ Èrabbha bhikkh|
Èmantesi “attavadhÈya bhikkhave1 Devadattassa lÈbhasakkÈrasiloko
udapÈdi, parÈbhavÈya bhikkhave Devadattassa lÈbhasakkÈrasiloko udapÈdi.
SeyyathÈpi bhikkhave kadalÊ attavadhÈya phalaÑ deti, parÈbhavÈya
phalaÑ deti. EvamevaÑ kho bhikkhave attavadhÈya Devadattassa
lÈbhasakkÈrasiloko udapÈdi, parÈbhavÈya Devadattassa lÈbhasakkÈrasiloko
udapÈdi.
SeyyathÈpi bhikkhave veÄu attavadhÈya phalaÑ deti, parÈbhavÈya
phalaÑ deti. EvamevaÑ kho bhikkhave attavadhÈya Devadattassa
lÈbhasakkÈrasiloko udapÈdi, parÈbhavÈya Devadattassa lÈbhasakkÈrasiloko
udapÈdi.
SeyyathÈpi bhikkhave naÄo attavadhÈya phalaÑ deti, parÈbhavÈya
phalaÑ deti. EvamevaÑ kho bhikkhave attavadhÈya Devadattassa
lÈbhasakkÈrasiloko udapÈdi, parÈbhavÈya Devadattassa lÈbhasakkÈrasiloko
udapÈdi.
SeyyathÈpi bhikkhave assatarÊ attavadhÈya gabbhaÑ gaÓhÈti,
parÈbhavÈya gabbhaÑ gaÓhÈti. EvamevaÑ kho bhikkhave attavadhÈya
Devadattassa lÈbhasakkÈrasiloko udapÈdi, parÈbhavÈya Devadattassa
lÈbhasakkÈrasiloko udapÈdÊ”ti.
PhalaÑ ve kadaliÑ hanti, phalaÑ veÄuÑ, phalaÑ naÄaÑ.
SakkÈro kÈpurisaÑ hanti, gabbho assatariÑ yathÈti2. . AÔÔhamaÑ.
9. PadhÈnasutta
69. CattÈrimÈni bhikkhave padhÈnÈni. KatamÈni cattÈri?
SaÑvarappadhÈnaÑ pahÈnappadhÈnaÑ bhÈvanÈppadhÈnaÑ
anurakkhaÓÈppadhÈnaÑ. KatamaÒca bhikkhave saÑvarappadhÈnaÑ? Idha
bhikkhave bhikkhu anuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ
______________________________________________________________
1. Vi 4. 346; SaÑ 1. 436 piÔÔhesupi.
2. Vi 4. 346; SaÑ 1. 156, 436; Khu 10. 109 piÔÔhesupi.
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anuppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati, vÊriyaÑ Èrabhati, cittaÑ paggaÓhÈti
padahati. IdaÑ vuccati bhikkhave saÑvarappadhÈnaÑ.
KatamaÒca bhikkhave pahÈnappadhÈnaÑ? Idha bhikkhave bhikkhu
uppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya chandaÑ janeti
vÈyamati, vÊriyaÑ Èrabhati, cittaÑ paggaÓhÈti padahati. IdaÑ vuccati
bhikkhave pahÈnappadhÈnaÑ.
KatamaÒca bhikkhave bhÈvanÈppadhÈnaÑ? Idha bhikkhave bhikkhu
anuppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ uppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati,
vÊriyaÑ Èrabhati, cittaÑ paggaÓhÈti padahati. IdaÑ vuccati bhikkhave
bhÈvanÈppadhÈnaÑ.
KatamaÒca bhikkhave anurakkhaÓÈppadhÈnaÑ? Idha bhikkhave
bhikkhu uppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ÔhitiyÈ asammosÈya
bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ chandaÑ janeti vÈyamati,
vÊriyaÑ Èrabhati, cittaÑ paggaÓhÈti padahati. IdaÑ vuccati bhikkhave
anurakkhaÓÈppadhÈnaÑ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri padhÈnÈnÊti.
SaÑvaro ca pahÈnaÒca, bhÈvanÈ anurakkhaÓÈ.
Ete padhÈnÈ cattÈro, desitÈdiccabandhunÈ.
Yo hi1 bhikkhu idhÈtÈpÊ, khayaÑ dukkhassa pÈpuÓeti. . NavamaÑ.
10. Adhammikasutta
70. YasmiÑ bhikkhave samaye rÈjÈno adhammikÈ honti, rÈjÈyuttÈpi
tasmiÑ samaye adhammikÈ honti, rÈjÈyuttesu adhammikesa
brÈhmaÓagahapatikÈpi tasmiÑ samaye adhammikÈ honti,
brÈhmaÓagahapatikesu adhammikesu negamajÈnapadÈpi tasmiÑ samaye
adhammikÈ honti, negamajÈnapadesu adhammikesu visamaÑ candimas|riyÈ
parivattanti, visamaÑ candimas|riyesu parivattantesu visamaÑ nakkhattÈni
tÈrakar|pÈni parivattanti, visamaÑ nakkhattesu tÈrakar|pesu parivattantesu
visamaÑ rattindivÈ2 parivattanti, visamaÑ rattindivesu parivattantesu
visamaÑ mÈsaddhamÈsÈ parivattanti, visamaÑ mÈsaddhamÈsesu
parivattantesu visamaÑ utusaÑvaccharÈ parivattanti, visamaÑ
utusaÑvaccharesu parivattantesu visamaÑ vÈtÈ vÈyanti visamÈ
______________________________________________________________
1. Yehi (?)

2. RattidivÈ (Ka)
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apaÒjasÈ, visamaÑ vÈtesu vÈyantesu visamesu apaÒjasesu devatÈ parikupitÈ
bhavanti, devatÈsu parikupitÈsu devo na sammÈ dhÈraÑ anuppavecchati,
deve na sammÈ dhÈraÑ anuppavecchante visamapÈkÈni1 sassÈni bhavanti,
visamapÈkÈni bhikkhave sassÈni manussÈ paribhuÒjantÈ appÈyukÈ honti
dubbaÓÓÈ ca bavhÈbÈdhÈ2 ca.
YasmiÑ bhikkhave samaye rÈjÈno dhammikÈ honti, rÈjÈyuttÈpi tasmiÑ
samaye dhammikÈ honti, rÈjÈyuttesu dhammikesu brÈhmaÓagahapatikÈpi
tasmiÑ samaye dhammikÈ honti, brÈhmaÓagahapatikesu dhammikesu
negamajÈnapadÈpi tasmiÑ samaye dhammikÈ honti, negamajÈnapadesu
dhammikesu samaÑ candimas|riyÈ parivattanti, samaÑ candimas|riyesu
parivattantesu samaÑ nakkhattÈni tÈrakar|pÈti parivattanti, samaÑ
nakkhattesu tÈrakar|pesu parivattantesu samaÑ rattindivÈ parivattanti,
samaÑ rattindivesu parivattantesu samaÑ mÈsaddhamÈsÈ parivattanti,
samaÑ mÈsaddhamÈsesu parivattantesu samaÑ utusaÑvaccharÈ parivattanti,
samaÑ utusaÑvaccharesu parivattantesu samaÑ vÈtÈ vÈyanti samÈ paÒjasÈ,
samaÑ vÈtesu vÈyantesu samesu paÒjasesu devatÈ aparikupitÈ bhavanti,
devatÈsu aparikupitÈsu devo sammÈ dhÈraÑ anuppavecchati, deve sammÈ
dhÈraÑ anuppavecchante samapÈkÈni sassÈni bhavanti, samapÈkÈni
bhikkhave sassÈni manussÈ paribhuÒjantÈ dÊghÈyukÈ ca honti vaÓÓavanto ca
balavanto ca appÈbÈdhÈ cÈti.
GunnaÑ ce taramÈnÈnaÑ, jimhaÑ gacchati pu~gavo.
SabbÈ tÈ jimhaÑ gacchanti, nette jimhaÑ gate sati.
EvamevaÑ manussesu, yo hoti seÔÔhasammato.
So ce adhammaÑ carati, pageva itarÈ pajÈ.
SabbaÑ raÔÔhaÑ dukkhaÑ seti, rÈjÈ ce hoti adhammiko.
GunnaÑ ce taramÈnÈnaÑ, ujuÑ gacchati pu~gavo.
SabbÈ tÈ ujuÑ gacchanti, nette ujuÑ gate sati.
______________________________________________________________
1. VisamapÈkÊni (SÊ, SyÈ, KaÑ), visamaÑ pÈkÈni (Ka)

2. BahvÈbÈdhÈ (Ka)
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EvamevaÑ manussesu, yo hoti seÔÔhasammato.
So sace1 dhammaÑ carati, pageva itarÈ pajÈ.
SabbaÑ raÔÔhaÑ sukhaÑ seti, rÈjÈ ce hoti dhammikoti. . DasamaÑ.
Pattakammavaggo dutiyo.
TassuddÈnaÑ
PattakammaÑ ŒnaÓyako2, SabrahmanirayÈ R|pena paÒcamaÑ.
SarÈga-ahirÈjÈ Devadatto, PadhÈnaÑ Adhammikena cÈti.
_____
(8) 3. ApaÓÓakavagga
1. PadhÈnasutta

71. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu
apaÓÓakappaÔipadaÑ paÔipanno hoti, yoni cassa ÈraddhÈ hoti ÈsavÈnaÑ
khayÈya. Katamehi cat|hi? Idha bhikkhave bhikkhu sÊlavÈ hoti, bahussuto
hoti, ÈraddhavÊriyo hoti, paÒÒavÈ hoti. Imehi kho bhikkhave cat|hi
dhammehi samannÈgato bhikkhu apaÓÓakappaÔipadaÑ paÔipanno hoti, yoni
cassa ÈraddhÈ hoti ÈsavÈnaÑ khayÈyÈti. . PaÔhamaÑ.
2. SammÈdiÔÔhisutta
72. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu
apaÓÓakappaÔipadaÑ paÔipanno hoti, yoni cassa ÈraddhÈ hoti ÈsavÈnaÑ
khayÈya. Katamehi cat|hi? Nekkhammavitakkena abyÈpÈdavitakkena
avihiÑsÈvitakkena sammÈdiÔÔhiyÈ. Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi
samannÈgato bhikkhu apaÓÓakappaÔipadaÑ paÔipanno hoti, yoni cassa
ÈraddhÈ hoti ÈsavÈnaÑ khayÈyÈti. . DutiyaÑ.
______________________________________________________________
1. So ceva (SÊ, I), so ce (SyÈ)

2. AnaÓako (SÊ, I), anaÓyako (Ka)
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3. Sappurisasutta
73. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato asappuriso veditabbo.
Katamehi cat|hi? Idha bhikkhave asappuriso yo hoti parassa avaÓÓo taÑ
apuÔÔhopi pÈtu karoti, ko pana vÈdo puÔÔhassa. PuÔÔho kho pana paÒhÈbhinÊto
ahÈpetvÈ alambitvÈ parip|raÑ vitthÈrena parassa avaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti,
veditabbametaÑ bhikkhave “asappuriso ayaÑ bhavan”ti.
Puna caparaÑ bhikkhave asappuriso yo hoti parassa vaÓÓo taÑ puÔÔhopi
na pÈtu karoti, ko pana vÈdo apuÔÔhassa. PuÔÔho kho pana paÒhÈbhinÊto
hÈpetvÈ lambitvÈ aparip|raÑ avitthÈrena parassa vaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti,
veditabbametaÑ bhikkhave “asappuriso ayaÑ bhavan”ti.
Puna caparaÑ bhikkhave asappuriso yo hoti attano avaÓÓo taÑ puÔÔhopi
na pÈtu karoti, ko pana vÈdo apuÔÔhassa. PuÔÔho kho pana paÒhÈbhinÊto
hÈpetvÈ lambitvÈ aparip|raÑ avitthÈrena attano avaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti,
veditabbametaÑ bhikkhave “asappuriso ayaÑ bhavan”ti.
Puna caparaÑ bhikkhave asappuriso yo hoti attano vaÓÓo taÑ apuÔÔhopi
pÈtu karoti, ko pana vÈdo puÔÔhassa. PuÔÔho kho pana paÒhÈbhinÊto ahÈpetvÈ
alambitvÈ parip|raÑ vitthÈrena attano vaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti.
VeditabbametaÑ bhikkhave “asappuriso ayaÑ bhavan”ti. Imehi kho
bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato asappuriso veditabbo.
Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato sappuriso veditabbo.
Katamehi cat|hi? Idha bhikkhave sappuriso yo hoti parassa avaÓÓo taÑ
puÔÔhopi na pÈtu karoti, ko pana vÈdo apuÔÔhassa. PuÔÔho kho pana
paÒhÈbhinÊto hÈpetvÈ lambitvÈ aparip|raÑ avitthÈrena parassa avaÓÓaÑ
bhÈsitÈ hoti. VeditabbametaÑ bhikkhave “sappuriso ayaÑ bhavan”ti.
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Puna caparaÑ bhikkhave sappuriso yo hoti parassa vaÓÓo taÑ apuÔÔhopi
pÈtu karoti, ko pana vÈdo puÔÔhassa. PuÔÔho kho pana paÒhÈbhinÊto ahÈpetvÈ
alambitvÈ parip|raÑ vitthÈrena parassa vaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti.
VeditabbametaÑ bhikkhave “sappuriso ayaÑ bhavan”ti.
Puna caparaÑ bhikkhave sappuriso yo hoti attano avaÓÓo taÑ apuÔÔhopi
pÈtu karoti, ko pana vÈdo puÔÔhassa. PuÔÔho kho pana paÒhÈbhinÊto ahÈpetvÈ
alambitvÈ parip|raÑ vitthÈrena attano avaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti.
VeditabbametaÑ bhikkhave “sappuriso ayaÑ bhavan”ti.
Puna caparaÑ bhikkhave sappuriso yo hoti attano vaÓÓo taÑ puÔÔhopi
na pÈtu karoti, ko pana vÈdo apuÔÔhassa. PuÔÔho kho pana paÒhÈbhinÊto
hÈpetvÈ lambitvÈ aparip|raÑ avitthÈrena attano vaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti.
VeditabbametaÑ bhikkhave “sappuriso ayaÑ bhavan”ti. Imehi kho
bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato sappuriso veditabbo.
SeyyathÈpi bhikkhave vadhukÈ yaÒÒadeva rattiÑ vÈ divaÑ vÈ ÈnÊtÈ hoti,
tÈvadevassÈ tibbaÑ hirottappaÑ paccupaÔÔhitaÑ hoti sassuyÈpi sasurepi
sÈmikepi antamaso dÈsakammakaraporisesu. SÈ aparena samayena
saÑvÈsamanvÈya vissÈsamanvÈya sassumpi sasurampi sÈmikampi evamÈha
“apetha kiÑ pana tumhe jÈnÈthÈ”ti. EvamevaÑ kho bhikkhave idhekacco
bhikkhu yaÒÒadeva rattiÑ vÈ divaÑ vÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito hoti,
tÈvadevassa tibbaÑ hirottappaÑ paccupaÔÔhitaÑ hoti bhikkh|su bhikkhunÊsu
upÈsakesu upÈsikÈsu antamaso ÈrÈmikasamaÓuddesesu. So aparena
samayena saÑvÈsamanvÈya vissÈsamanvÈya Ècariyampi upajjhÈyampi
evamÈha “apetha kiÑ pana tumhe jÈnÈthÈ”ti. TasmÈtiha bhikkhave evaÑ
sikkhitabbaÑ “adhunÈgatavadhukÈsamena cetasÈ viharissÈmÈ”ti. EvaÑ hi vo
bhikkhave sikkhitabbanti. . TatiyaÑ.
4. PaÔhama-aggasutta
74. CattarimÈni bhikkhave aggÈni. KatamÈni cattÈri? SÊlaggaÑ
samÈdhiggaÑ1 paÒÒÈggaÑ vimuttaggaÑ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri
aggÈnÊti. . CatutthaÑ.
______________________________________________________________
1. SamÈdhaggaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ)
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5. Dutiya-aggasutta
75. CattÈrimÈni bhikkhave aggÈni. KatamÈni cattÈri? R|paggaÑ
vedanÈggaÑ saÒÒÈggaÑ bhavaggaÑ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri aggÈnÊti.
. PaÒcamaÑ.
6. KusinÈrasutta
76. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ KusinÈrÈyaÑ viharati Upavattane
MallÈnaÑ SÈlavane antarena yamakasÈlÈnaÑ parinibbÈnasamaye. Tatra kho
BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh|
Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
“SiyÈ kho pana bhikkhave1 ekabhikkhussapi ka~khÈ vÈ vimati vÈ
Buddhe vÈ dhamme vÈ saÑghe vÈ magge vÈ paÔipadÈya vÈ, pucchatha
bhikkhave, mÈ pacchÈ vippaÔisÈrino ahuvattha ‘sammukhÊbh|to no SatthÈ
ahosi, nÈsakkhimha BhagavantaÑ sammukhÈ paÔipucchitun’ti”. EvaÑ vutte
te bhikkh| tuÓhÊ ahesuÑ. Dutiyampi kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “siyÈ
kho pana bhikkhave ekabhikkhussapi ka~khÈ vÈ vimati vÈ Buddhe vÈ
dhamme vÈ saÑghe vÈ magge vÈ paÔipadÈya vÈ, pucchatha bhikkhave, mÈ
pacchÈ vippaÔisÈrino ahuvattha ‘sammukhÊbh|to no SatthÈ ahosi,
nÈsakkhimha BhagavantaÑ sammukhÈ paÔipucchitun’ti”. Dutiyampi kho te
bhikkh| tuÓhÊ ahesuÑ. Tatiyampi kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “siyÈ kho
pana bhikkhave ekabhikkhussapi ka~khÈ vÈ vimati vÈ Buddhe vÈ dhamme
vÈ saÑghe vÈ magge vÈ paÔipadÈya vÈ, pucchatha bhikkhave, mÈ pacchÈ
vippaÔisÈrino ahuvattha ‘sammukhÊbh|to no SatthÈ ahosi, nÈsakkhimha
BhagavantaÑ sammukhÈ paÔipucchitun’ti”. Tatiyampi kho te bhikkh| tuÓhÊ
ahesuÑ.
Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “siyÈ kho pana bhikkhave
SatthugÈravenapi na puccheyyÈtha, sahÈyakopi bhikkhave sahÈyakassa
Èrocet|”ti. EvaÑ vutte te bhikkh| tuÓhÊ ahesuÑ. Atha kho ÈyasmÈ Œnando
BhagavantaÑ etadavoca “acchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, evaÑ
pasanno ahaÑ bhante ‘natthi imasmiÑ bhikkhusaÑghe ekabhikkhussapi
ka~khÈ vÈ vimati vÈ Buddhe vÈ dhamme vÈ saÑghe vÈ magge vÈ paÔipadÈya
vÈ’ti”.
______________________________________________________________
1. DÊ 2. 127 piÔÔhepi.

392

CatukkanipÈtapÈÄi
PasÈdÈ kho tvaÑ Œnanda vadesi, ÒÈÓameva hettha Œnanda

TathÈgatassa. Natthi imasmiÑ bhikkhusaÑghe ekabhikkhussapi ka~khÈ vÈ
vimati vÈ Buddhe vÈ dhamme vÈ saÑghe vÈ magge vÈ paÔipadÈya vÈ.
ImesaÑ hi Œnanda paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ yo pacchimako bhikkhu, so
sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓoti. . ChaÔÔhaÑ.
7. Acinteyyasutta
77. CattÈrimÈni bhikkhave acinteyyÈni na cintetabbÈni, yÈni cintento
ummÈdassa vighÈtassa bhÈgÊ assa. KatamÈni cattÈri? BuddhÈnaÑ bhikkhave
Buddhavisayo acinteyyo na cintetabbo, yaÑ cintento ummÈdassa vighÈtassa
bhÈgÊ assa. JhÈyissa bhikkhave jhÈnavisayo acinteyyo na cintetabbo, yaÑ
cintento ummÈdassa vighÈtassa bhÈgÊ assa. KammavipÈko bhikkhave
acinteyyo na cintetabbo, yaÑ cintento ummÈdassa vighÈtassa bhÈgÊ assa.
LokacintÈ bhikkhave acinteyyÈ na cintetabbÈ, yaÑ cintento ummÈdassa
vighÈtassa bhÈgÊ assa. ImÈni kho bhikkhave cattÈri acinteyyÈni na
cintetabbÈni, yÈni cintento ummÈdassa vighÈtassa bhÈgÊ assÈti. . SattamaÑ.
8. DakkhiÓasutta
78. Catasso imÈ bhikkhave dakkhiÓÈvisuddhiyo. KatamÈ catasso? Atthi
bhikkhave dakkhiÓÈ dÈyakato visujjhati no paÔiggÈhakato, atthi bhikkhave
dakkhiÓÈ paÔiggÈhakato visujjhati no dÈyakato, atthi bhikkhave dakkhiÓÈ
neva dÈyakato visujjhati no paÔiggÈhakato, atthi bhikkhave dakkhiÓÈ
dÈyakato ceva visujjhati paÔiggÈhakato ca.
KathaÒca bhikkhave dakkhiÓÈ dÈyakato visujjhati no paÔiggÈhakato?
Idha bhikkhave dÈyako hoti sÊlavÈ kalyÈÓadhammo, paÔiggÈhakÈ honti
dussÊlÈ pÈpadhammÈ1. EvaÑ kho bhikkhave dakkhiÓÈ dÈyakato visujjhati no
paÔiggÈhakato.
______________________________________________________________
1. PaÔiggÈhako hoti dussÊlo pÈpadhammo (SyÈ, KaÑ, Ka) Ma 3. 299 piÔÔhe oloketabbaÑ.
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KathaÒca bhikkhave dakkhiÓÈ paÔiggÈhakato visujjhati no dÈyakato?
Idha bhikkhave dÈyako hoti dussÊlo pÈpadhammo, paÔiggÈhakÈ honti
sÊlavanto kalyÈÓadhammÈ. EvaÑ kho bhikkhave dakkhiÓÈ paÔiggÈhakato
visujjhati no dÈyakato.
KathaÒca bhikkhave dakkhiÓÈ neva dÈyakato visujjhati no
paÔiggÈhakato? Idha bhikkhave dÈyako hoti dussÊlo pÈpadhammo,
paÔiggÈhakÈpi honti dusssÊlÈ pÈpadhammÈ. EvaÑ kho bhikkhave dakkhiÓÈ
neva dÈyakato visujjhati no paÔiggÈhakato.
KathaÒca bhikkhave dakkhiÓÈ dÈyakato ceva visujjhati paÔiggÈhakato
ca? Idha bhikkhave dÈyako hoti sÊlavÈ kalyÈÓadhammo, paÔiggÈhakÈpi honti
sÊlavanto kalyÈÓadhammÈ. EvaÑ kho bhikkhave dakkhiÓÈ dÈyakato ceva
visujjhati paÔiggÈhakato ca. ImÈ kho bhikkhave catasso dakkhiÓÈ
visuddhiyoti. . AÔÔhamaÑ.
9. VaÓijjasutta
79. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante
hetu ko paccayo, yena midhekaccassa tÈdisÈva vaÓijjÈ payuttÈ chedagÈminÊ
hoti. Ko pana bhante hetu ko paccayo, yena midhekaccassa tÈdisÈva vaÓijjÈ
payuttÈ na yathÈdhippÈyÈ1 hoti. Ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena
midhekaccassa tÈdisÈva vaÓijjÈ payuttÈ yathÈdhippÈyÈ1 hoti. Ko pana bhante
hetu ko paccayo, yena midhekaccassa tÈdisÈva vaÓijjÈ payuttÈ parÈdhippÈyÈ
hotÊ”ti.
Idha SÈriputta ekacco samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ upasa~kamitvÈ
pavÈreti “vadatu bhante paccayenÈ”ti. So yena pavÈreti, taÑ na deti, so ce
tato cuto itthattaÑ Ègacchati, so yaÒÒadeva vaÓijjaÑ payojeti, sÈssa hoti
chedagÈminÊ.
______________________________________________________________
1. YathÈdhippÈyaÑ (SÊ)
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Idha pana SÈriputta ekacco samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ upasa~kamitvÈ
pavÈreti “vadatu bhante paccayenÈ”ti. So yena pavÈreti, taÑ na
yathÈdhippÈyaÑ deti, so ce tato cuto itthattaÑ Ègacchati, so yaÒÒadeva
vaÓijjaÑ payojeti, sÈssa na hoti yathÈdhippÈyÈ1.
Idha pana SÈriputta ekacco samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ upasa~kamitvÈ
pavÈreti “vadatu bhante paccayenÈ”ti, so yena pavÈreti, taÑ yathÈdhippÈyaÑ
deti, so ce tato cuto itthattaÑ Ègacchati, so yaÒÒadeva vaÓijjaÑ payojeti,
sÈssa hoti yathÈdhippÈyÈ1.
Idha SÈriputta ekacco samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ upasa~kamitvÈ
pavÈreti “vadatu bhante paccayenÈ”ti. So yena pavÈreti, taÑ parÈdhippÈyaÑ
deti, so ce tato cuto itthattaÑ Ègacchati, so yaÒÒadeva vaÓijjaÑ payojeti,
sÈssa hoti parÈdhippÈyÈ2.
AyaÑ kho SÈriputta hetu ayaÑ paccayo, yena midhekaccassa tÈdisÈva
vaÓijjÈ payuttÈ chedagÈminÊ hoti. AyaÑ pana SÈriputta hetu ayaÑ paccayo,
yena midhekaccassa tÈdisÈva vaÓijjÈ payuttÈ na yathÈdhippÈyÈ hoti. AyaÑ
kho pana SÈriputta hetu ayaÑ paccayo, yena midhekaccassa tÈdisÈva vaÓijjÈ
payuttÈ yathÈdhippÈyÈ hoti. AyaÑ pana SÈriputta hetu ayaÑ paccayo, yena
midhekaccassa tÈdisÈva vaÓijjÈ payuttÈ parÈdhippÈyÈ hotÊti. . NavamaÑ.
10. Kambojasutta
80. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ KosambiyaÑ viharati GhositÈrÈme. Atha
kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho
ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca–
“Ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena mÈtugÈmo neva sabhÈyaÑ
nisÊdati, na kammantaÑ payojeti, na kambojaÑ gacchatÊ”ti. Kodhano
Œnanda mÈtugÈmo, issukÊ Œnanda mÈtugÈmo, maccharÊ Œnanda mÈtugÈmo,
duppaÒÒo Œnanda mÈtugÈmo. AyaÑ kho Œnanda
______________________________________________________________
1. YathÈdhippÈyaÑ (SÊ, Ka)

2. ParÈdhippÈyaÑ (Ka)
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hetu ayaÑ paccayo, yena mÈtugÈmo neva sabhÈyaÑ nisÊdati, na kammantaÑ
payojeti, na kambojaÑ gacchatÊti. . DasamaÑ.
ApaÓÓakavaggo tatiyo.
TassuddÈnaÑ
PadhÈnaÑ DiÔÔhisappurisa, VadhukÈ dve ca honti AggÈni.
KusinÈra-acinteyyÈ, DakkhiÓÈ ca VaÓijjÈ Kambojanti.
_____
(9) 4. Macalavagga
1. PÈÓÈtipÈtasutta
81. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto
evaÑ niraye. Katamehi cat|hi? PÈÓÈtipÈtÊ hoti, adinnÈdÈyÊ hoti,
kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, musÈvÈdÊ hoti. Imehi kho bhikkhave cat|hi
dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye.
Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
sagge. Katamehi cat|hi? PÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato
hoti, kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato hoti. Imehi kho
bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
saggeti. . PaÔhamaÑ.
2. MusÈvÈdasutta
82. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto
evaÑ niraye. Katamehi cat|hi? MusÈvÈdÊ hoti, pisuÓavÈco hoti, pharusavÈco
hoti, samphappalÈpÊ hoti. Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi
samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye.
Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
sagge. Katamehi cat|hi? MusÈvÈdÈ paÔivirato hoti, pisuÓÈya vÈcÈya
paÔivirato hoti, pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti,
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samphappalÈpÈ paÔivirato hoti. Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi
samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ saggeti. . DutiyaÑ.
3. AvaÓÓÈrahasutta
83. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto
evaÑ niraye. Katamehi cat|hi? Ananuvicca apariyogÈhetvÈ avaÓÓÈrahassa
vaÓÓaÑ bhÈsati, ananuvicca apariyogÈhetvÈ vaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsati,
ananuvicca apariyogÈhetvÈ appasÈdanÊye ÔhÈne pasÈdaÑ upadaÑseti,
ananuvicca apariyogÈhetvÈ pasÈdanÊye ÔhÈne appasÈdaÑ upadaÑseti. Imehi
kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
niraye.
Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
sagge. Katamehi cat|hi? Anuvicca pariyogÈhetvÈ avaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ
bhÈsati, anuvicca pariyogÈhetvÈ vaÓÓÈrahassa vaÓÓaÑ bhÈsati, anuvicca
pariyogÈhetvÈ appasÈdanÊye ÔhÈne appasÈdaÑ upadaÑseti, anuvicca
pariyogÈhetvÈ pasÈdanÊye ÔhÈne pasÈdaÑ upadaÑseti. Imehi kho bhikkhave
cat|hi dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ saggeti. .
TatiyaÑ.
4. Kodhagarusutta
84. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto
evaÑ niraye. Katamehi cat|hi? Kodhagaru hoti na saddhammagaru,
makkhagaru hoti na saddhammagaru, lÈbhagaru hoti na saddhammagaru,
sakkÈragaru hoti na saddhammagaru. Imehi kho bhikkhave cat|hi
dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye.
Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
sagge. Katamehi cat|hi? Saddhammagaru hoti na kodhagaru,
saddhammagaru hoti na makkhagaru, saddhammagaru hoti na lÈbhagaru,
saddhammagaru hoti na sakkÈragaru. Imehi kho bhikkhave cat|hi
dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ saggeti. . CatutthaÑ.
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5. Tamotamasutta
85. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? Tamo tamaparÈyaÓo1, tamo jotiparÈyaÓo, joti
tamaparÈyaÓo, joti jotiparÈyaÓo.
KathaÒca bhikkhave puggalo tamo hoti tamaparÈyaÓo? Idha bhikkhave
ekacco puggalo nÊce kule paccÈjÈto hoti caÓÉÈlakule vÈ venakule vÈ
nesÈdakule vÈ rathakÈrakule vÈ pukkusakule vÈ dalidde
appannapÈnabhojane kasiravuttike, yattha kasirena ghÈsacchÈdo labbhati, so
ca hoti dubbaÓÓo duddasiko okoÔimako bavhÈbÈdho kÈÓo vÈ kuÓÊ vÈ khaÒjo
vÈ pakkhahato vÈ, na lÈbhÊ annassa pÈnassa vatthassa yÈnassa
mÈlÈgandhavilepanassa seyyÈvasathapadÊpeyyassa. So kÈyena duccaritaÑ
carati, vÈcÈya duccaritaÑ carati, manasÈ duccaritaÑ carati. So kÈyena
duccaritaÑ caritvÈ vÈcÈya duccaritaÑ caritvÈ manasÈ duccaritaÑ caritvÈ
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ
upapajjati. EvaÑ kho bhikkhave puggalo tamo hoti tamaparÈyaÓo.
KathaÒca bhikkhave puggalo tamo hoti jotiparÈyaÓo, idha bhikkhave
ekacco puggalo nÊce kule paccÈjÈto hoti caÓÉÈlakule vÈ venakule vÈ
nesÈdakule vÈ rathakÈrakule vÈ pukkusakule vÈ dalidde
appannapÈnabhojane kasiravuttike, yattha kasirena ghÈsacchÈdo labbhati, so
ca hoti dubbaÓÓo duddasiko okoÔimako bavhÈbÈdho kÈÓo vÈ kuÓÊ vÈ khaÒjo
vÈ pakkhahato vÈ, na lÈbhÊ annassa pÈnassa vatthassa yÈnÈssa
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. EvaÑ kho
bhikkhave puggalo tamo hoti jotiparÈyaÓo.
______________________________________________________________
1. ...parÈyano (SyÈ, KaÑ, I) Abhi 3. 159; SaÑ 1. 94 piÔÔhesupi.
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KathaÒca bhikkhave puggalo joti hoti tamaparÈyaÓo? Idha bhikkhave
ekacco puggalo ucce kule paccÈjÈto hoti khattiyamahÈsÈlakule vÈ
brÈhmaÓamahÈsÈlakule vÈ gahapatimahÈsÈlakule vÈ aÉÉhe mahaddhane
mahÈbhoge pah|tajÈtar|parajate pah|tavitt|pakaraÓe pah|tadhanadhaÒÒe,
so ca hoti abhir|po dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya vaÓÓapokkharatÈya
samannÈgato, lÈbhÊ annassa pÈnassa vatthassa yÈnassa
mÈlÈgandhavilepanassa seyyÈvasathapadÊpeyyassa. So kÈyena duccaritaÑ
carati, vÈcÈya duccaritaÑ carati, manasÈ duccaritaÑ carati. So kÈyena
duccaritaÑ caritvÈ vÈcÈya duccaritaÑ caritvÈ manasÈ duccaritaÑ caritvÈ
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ
upapajjati. EvaÑ kho bhikkhave puggalo joti hoti tamaparÈyaÓo.
KathaÒca bhikkhave puggalo joti hoti jotiparÈyaÓo? Idha bhikkhave
ekacco puggalo ucce kule paccÈjÈto hoti khattiyamahÈsÈlakule vÈ
brÈhmaÓamahÈsÈlakule vÈ gahapatimahÈsÈlakule vÈ aÉÉhe mahaddhane
mahÈbhoge pah|tajÈtar|parajate pah|tavitt|pakaraÓe pah|tadhanadhaÒÒe.
So ca hoti abhir|po dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya vaÓÓapokkharatÈya
samannÈgato, lÈbhÊ annassa pÈnassa vatthassa yÈnassa
mÈlÈgandhavilepanassa seyyÈvasathapadÊpeyyassa. So kÈyena sucaritaÑ
carati, vÈcÈya sucaritaÑ carati, manasÈ sucaritaÑ carati. So kÈyena
sucaritaÑ caritvÈ vÈcÈya sucaritaÑ caritvÈ manasÈ sucaritaÑ caritvÈ
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. EvaÑ kho
bhikkhave puggalo joti hoti jotiparÈyaÓo. Ime kho bhikkhave cattÈro
puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . PaÒcamaÑ.
6. OÓatoÓatasutta
86. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ,
katame cattÈro? OÓatoÓato oÓatuÓÓato uÓÓatoÓato uÓÓatuÓÓato. Ime kho
bhikkhave cattÈro puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti1. . ChaÔÔhaÑ.
______________________________________________________________
1. Abhi 3. 160 piÔÔhepi.
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7. Puttasutta
87. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? SamaÓamacalo samaÓapuÓÉarÊko samaÓapadumo samaÓesu
samaÓasukhumÈlo.
KathaÒca bhikkhave puggalo samaÓamacalo hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu sekho hoti pÈÔipado1, anuttaraÑ yogakkhemaÑ patthayamÈno
viharati. SeyyathÈpi bhikkhave raÒÒo khattiyassa muddhÈvasittassa jeÔÔho
putto Èbhiseko anabhisitto macalappatto. EvamevaÑ kho bhikkhave bhikkhu
sekho hoti pÈÔipado, anuttaraÑ yogakkhemaÑ patthayamÈno viharati. EvaÑ
kho bhikkhave puggalo samaÓamacalo hoti.
KathaÒca bhikkhave puggalo samaÓapuÓÉarÊko hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati, no ca kho aÔÔha
vimokkhe kÈyena phusitvÈ2 viharati. EvaÑ kho bhikkhave puggalo
samaÓapuÓÉarÊko hoti.
KathaÒca bhikkhave puggalo samaÓapadumo hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati, aÔÔha ca
vimokkhe kÈyena phusitvÈ viharati. EvaÑ kho bhikkhave puggalo
samaÓapadumo hoti.
KathaÒca bhikkhave puggalo samaÓesu samaÓasukhumÈlo hoti? Idha
bhikkhave bhikkhu yÈcitova bahulaÑ cÊvaraÑ paribhuÒjati appaÑ ayÈcito,
yÈcitova bahulaÑ piÓÉapÈtaÑ paribhuÒjati appaÑ ayÈcito, yÈcitova bahulaÑ
senÈsanaÑ paribhuÒjati appaÑ ayÈcito, yÈcitova bahulaÑ
gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈraÑ paribhuÒjati appaÑ ayÈcito. Yehi kho
pana sabrahmacÈrÊhi saddhiÑ viharati, tyassa3 manÈpeneva bahulaÑ
kÈyakammena samudÈcaranti appaÑ amanÈpena, manÈpeneva bahulaÑ
vacÊkammena samudÈcaranti
______________________________________________________________
1. PaÔipado (SyÈ, KaÑ, I) Ma 2 SekhasuttavaÓÓanÈ oloketabbÈ.
2. PhassitvÈ (SÊ, I)
3. TyÈssa (I) AÑ 2. 115 piÔÔhepi.
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appaÑ amanÈpena, manÈpeneva bahulaÑ manokammena samudÈcaranti
appaÑ amanÈpena, manÈpaÑyeva bahulaÑ upahÈraÑ upaharanti appaÑ
amanÈpaÑ. YÈni kho pana tÈni vedayitÈni pittasamuÔÔhÈnÈni vÈ
semhasamuÔÔhÈnÈni vÈ vÈtasamuÔÔhÈnÈni vÈ sannipÈtikÈni vÈ
utupariÓÈmajÈni vÈ visamaparihÈrajÈni vÈ opakkamikÈni vÈ
kammavipÈkajÈni vÈ, tÈni panassa na bahudeva uppajjanti, appÈbÈdho hoti.
CatunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ
nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ, ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
upasampajja viharati. EvaÑ kho bhikkhave puggalo samaÓesu
samaÓasukhumÈlo hoti.
YaÑ hi taÑ bhikkhave sammÈ vadamÈno vadeyya “samaÓesu
samaÓasukhumÈlo”ti, mameva taÑ bhikkhave sammÈ vadamÈno vadeyya
“samaÓesu samaÓasukhumÈlo”ti. AhaÑ hi bhikkhave yÈcitova bahulaÑ
cÊvaraÑ paribhuÒjÈmi appaÑ ayÈcito, yÈcitova bahulaÑ piÓÉapÈtaÑ
paribhuÒjÈmi appaÑ ayÈcito, yÈcitova bahulaÑ senÈsanaÑ paribhuÒjÈmi
appaÑ ayÈcito, yÈcitova bahulaÑ gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈraÑ
paribhuÒjÈmi appaÑ ayÈcito. Yehi kho pana bhikkh|hi saddhiÑ viharÈmi, te
me manÈpeneva bahulaÑ kÈyakammena samudÈcaranti appaÑ amanÈpena,
manÈpeneva bahulaÑ vacÊkammena samudÈcaranti appaÑ amanÈpena,
manÈpeneva bahulaÑ manokammena samudÈcaranti appaÑ amanÈpena,
manÈpaÑyeva bahulaÑ upahÈraÑ upaharanti appaÑ amanÈpaÑ. YÈni kho
pana tÈni vedayitÈni pittasamuÔÔhÈnÈni vÈ semhasamuÔÔhÈnÈni vÈ
vÈtasamuÔÔhÈnÈni vÈ sannipÈtikÈni vÈ utupariÓÈmajÈni vÈ visamaparihÈrajÈni
vÈ opakkamikÈni vÈ kammavipÈkajÈni vÈ, tÈni me na bahudeva uppajjanti,
appÈbÈdhohamasmi. CatunnaÑ kho panasmi jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ,
ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharÈmi.
YaÑ hi taÑ bhikkhave sammÈ vadamÈno vadeyya “samaÓesu
samaÓasukhumÈlo”ti. Mameva taÑ bhikkhave sammÈ vadamÈno vadeyya
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“samaÓesu samaÓasukhumÈlo”ti. Ime kho bhikkhave cattÈro puggalÈ santo
saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . SattamaÑ.
8. SaÑyojanasutta
88. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro, samaÓamacalo samaÓapuÓÉarÊko samaÓapadumo samaÓesu
samaÓasukhumÈlo.
KathaÒca bhikkhave puggalo1 samaÓamacalo hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sotÈpanno hoti avinipÈtadhammo
niyato sambodhiparÈyaÓo. EvaÑ kho bhikkhave puggalo samaÓamacalo
hoti.
KathaÒca bhikkhave puggalo samaÓapuÓÉarÊko hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ
sakadÈgÈmÊ hoti, sakideva imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ dukkhassantaÑ karoti.
EvaÑ kho bhikkhave puggalo samaÓapuÓÉarÊko hoti.
KathaÒca bhikkhave puggalo samaÓapadumo hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko
hoti, tattha parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. EvaÑ kho bhikkhave
puggalo samaÓapadumo hoti.
KathaÒca bhikkhave puggalo samaÓesu samaÓasukhumÈlo hoti? Idha
bhikkhave bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ
diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. EvaÑ
kho bhikkhave puggalo samaÓesu samaÓasukhumÈlo hoti. Ime kho
bhikkhave cattÈro puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . AÔÔhamaÑ.
9. SammÈdiÔÔhisutta
89. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? SamaÓamacalo samaÓapuÓÉarÊko samaÓapadumo samaÓesu
samaÓasukhumÈlo.
KathaÒca bhikkhave puggalo samaÓamacalo hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu sammÈdiÔÔhiko hoti, sammÈsa~kappo hoti, sammÈvÈco hoti,
______________________________________________________________
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sammÈkammanto hoti, sammÈ-ÈjÊvo hoti, sammÈvÈyÈmo hoti, sammÈsati1
hoti, sammÈsamÈdhi2 hoti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo samaÓamacalo
hoti.
KathaÒca bhikkhave puggalo samaÓapuÓÉarÊko hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu sammÈdiÔÔhiko hoti, sammÈsa~kappo hoti, sammÈvÈco hoti,
sammÈkammanto hoti, sammÈ-ÈjÊvo hoti, sammÈvÈyÈmo hoti, sammÈsati
hoti, sammÈsamÈdhi hoti, sammÈÒÈÓÊ hoti, sammÈvimutti3 hoti, no ca kho
aÔÔha vimokkhe kÈyena phusitvÈ viharati. EvaÑ kho bhikkhave puggalo
samaÓapuÓÉarÊko hoti.
KathaÒca bhikkhave puggalo samaÓapadumo hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu sammÈdiÔÔhiko hoti -pa- sammÈvimutti hoti, aÔÔha ca vimokkhe
kÈyena phusitvÈ viharati. EvaÑ kho bhikkhave puggalo samaÓapadumo hoti.
KathaÒca bhikkhave puggalo samaÓesu samaÓasukhumÈlo hoti? Idha
bhikkhave bhikkhu yÈcitova bahulaÑ cÊvaraÑ paribhuÒjati appaÑ ayÈcito
-pa-. YaÑ hi taÑ bhikkhave sammÈ vadamÈno vadeyya “samaÓesu
samaÓasukhumÈlo”ti. Mameva taÑ bhikkhave sammÈ vadamÈno vadeyya
“samaÓesu samaÓasukhumÈlo”ti. Ime kho bhikkhave cattÈro puggalÈ santo
saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . NavamaÑ.
10. Khandhasutta
90. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? SamaÓamacalo samaÓapuÓÉarÊko samaÓapadumo samaÓesu
samaÓasukhumÈlo.
KathaÒca bhikkhave puggalo samaÓamacalo hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu sekho hoti appattamÈnaso, anuttaraÑ yogakkhemaÑ patthayamÈno
viharati. EvaÑ kho bhikkhave puggalo samaÓamacalo hoti.
______________________________________________________________
1. SammÈsatÊ (SÊ, Ka)

2. SammÈsamÈdhÊ (SÊ, Ka)
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KathaÒca bhikkhave puggalo samaÓapuÓÉarÊko hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu udayabbayÈnupassÊ viharati “iti
r|paÑ, iti r|passa samudayo, iti r|passa attha~gamo. Iti vedanÈ -pa-. Iti
saÒÒÈ -pa-. Iti sa~khÈrÈ -pa-. Iti viÒÒÈÓaÑ, iti viÒÒÈÓassa samudayo, iti
viÒÒÈÓassa attha~gamo”ti, no ca kho aÔÔha vimokkhe kÈyena phusitvÈ
viharati. EvaÑ kho bhikkhave puggalo samaÓapuÓÉarÊko hoti.
KathaÒca bhikkhave puggalo samaÓapadumo hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu udayabbayÈnupassÊ viharati “iti
r|paÑ, iti r|passa samudayo, iti r|passa attha~gamo. Iti vedanÈ -pa-. Iti
saÒÒÈ -pa-. Iti sa~khÈrÈ -pa-. Iti viÒÒÈÓaÑ, iti viÒÒÈÓassa samudayo, iti
viÒÒÈÓassa attha~gamo”ti, aÔÔha ca vimokkhe kÈyena phusitvÈ viharati.
EvaÑ kho bhikkhave puggalo samaÓapadumo hoti.
KathaÒca bhikkhave puggalo samaÓesu samaÓasukhumÈlo hoti? Idha
bhikkhave bhikkhu yÈcitova bahulaÑ cÊvaraÑ paribhuÒjati appaÑ ayÈcito
-pa-. Mameva taÑ bhikkhave sammÈ vadamÈno vadeyya “SamaÓesu
samaÓasukhumÈlo”ti. Ime kho bhikkhave cattÈro puggalÈ santo
saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . DasamaÑ.
Macalavaggo catuttho.
TassuddÈnaÑ
PÈÓÈtipÈto ca MusÈ, AvaÓÓakodhatamoÓatÈ.
Putto SaÑyojanaÒceva, DiÔÔhi Khandhena te dasÈti.
_____
(10) 5. Asuravagga
1. Asurasutta
91. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? Asuro asuraparivÈro, asuro devaparivÈro, devo
asuraparivÈro, devo devaparivÈro.
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KathaÒca bhikkhave puggalo asuro hoti asuraparivÈro? Idha bhikkhave

ekacco puggalo dussÊlo hoti pÈpadhammo, parisÈpissa hoti dussÊlÈ
pÈpadhammÈ. EvaÑ kho bhikkhave puggalo asuro hoti asuraparivÈro.
KathaÒca bhikkhave puggalo asuro hoti devaparivÈro? Idha bhikkhave
ekacco puggalo dussÊlo hoti pÈpadhammo, parisÈ ca khvassa hoti sÊlavatÊ
kalyÈÓadhammÈ. EvaÑ kho bhikkhave puggalo asuro hoti devaparivÈro.
KathaÒca bhikkhave puggalo devo hoti asuraparivÈro? Idha bhikkhave
ekacco puggalo sÊlavÈ hoti kalyÈÓadhammo, parisÈ ca khvassa hoti dussÊlÈ
pÈpadhammÈ. EvaÑ kho bhikkhave puggalo devo hoti asuraparivÈro.
KathaÒca bhikkhave puggalo devo hoti devaparivÈro? Idha bhikkhave
ekacco puggalo sÊlavÈ hoti kalyÈÓadhammo, parisÈpissa hoti sÊlavatÊ
kalyÈÓadhammÈ. EvaÑ kho bhikkhave puggalo devo hoti devaparivÈro. Ime
kho bhikkhave cattÈro puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . PaÔhamaÑ.
2. PaÔhamasamÈdhisutta
92. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? Idha bhikkhave ekacco puggalo lÈbhÊ hoti ajjhattaÑ
cetosamathassa, na lÈbhÊ adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya. Idha pana
bhikkhave ekacco puggalo lÈbhÊ hoti adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya, na
lÈbhÊ ajjhattaÑ cetosamathassa. Idha pana bhikkhave ekacco puggalo na
ceva lÈbhÊ hoti ajjhattaÑ cetosamathassa, na ca lÈbhÊ
adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya. Idha pana bhikkhave ekacco puggalo lÈbhÊ
ceva hoti ajjhattaÑ cetosamathassa, lÈbhÊ ca adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya.
Ime kho bhikkhave cattÈro puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. .
DutiyaÑ.
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3. DutiyasamÈdhisutta
93. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? Idha bhikkhave ekacco puggalo lÈbhÊ hoti ajjhattaÑ
cetosamathassa, na lÈbhÊ adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya. Idha pana
bhikkhave ekacco puggalo lÈbhÊ hoti adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya, na
lÈbhÊ ajjhattaÑ cetosamathassa. Idha pana bhikkhave ekacco puggalo na
ceva lÈbhÊ hoti ajjhattaÑ cetosamathassa, na ca lÈbhÊ
adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya. Idha pana bhikkhave ekacco puggalo lÈbhÊ
ceva hoti ajjhattaÑ cetosamathassa, lÈbhÊ ca adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya.
Tatra bhikkhave yvÈyaÑ puggalo lÈbhÊ hoti ajjhattaÑ cetosamathassa,
na lÈbhÊ adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya. Tena bhikkhave puggalena
ajjhattaÑ cetosamathe patiÔÔhÈya adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya yogo
karaÓÊyo, so aparena samayena lÈbhÊ ceva hoti ajjhattaÑ cetosamathassa,
lÈbhÊ ca adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya.
Tatra bhikkhave yvÈyaÑ puggalo lÈbhÊ adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya,
na lÈbhÊ ajjhattaÑ cetosamathassa. Tena bhikkhave puggalena
adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya patiÔÔhÈya ajjhattaÑ cetosamathe yogo
karaÓÊyo, so aparena samayena lÈbhÊ ceva hoti
adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya, lÈbhÊ ca ajjhattaÑ cetosamathassa.
Tatra bhikkhave yvÈyaÑ puggalo na ceva lÈbhÊ ajjhattaÑ
cetosamathassa, na ca lÈbhÊ adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya. Tena bhikkhave
puggalena tesaÑyeva kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ paÔilÈbhÈya adhimatto chando
ca vÈyÈmo ca ussÈho ca ussoÄhÊ ca appaÔivÈnÊ ca sati ca sampajaÒÒaÒca
karaÓÊyaÑ. SeyyathÈpi bhikkhave Èdittacelo vÈ ÈdittasÊso vÈ tasseva1 celassa
vÈ sÊsassa vÈ nibbÈpanÈya adhimattaÑ chandaÒca vÈyÈmaÒca ussÈhaÒca
ussoÄhiÒca appaÔivÈniÒca satiÒca sampajaÒÒaÒca kareyya. EvamevaÑ kho
bhikkhave tena puggalena tesaÑyeva kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ paÔilÈbhÈya
adhimatto chando ca vÈyÈmo ca ussÈho ca ussoÄhÊ ca appaÔivÈnÊ
______________________________________________________________
1. Tassa tasseva (SÊ, SyÈ, KaÑ)
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ca sati ca sampajaÒÒaÒca karaÓÊyaÑ. So aparena samayena lÈbhÊ ceva hoti
ajjhattaÑ cetosamathassa, lÈbhÊ ca adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya.
Tatra bhikkhave yvÈyaÑ puggalo lÈbhÊ ceva hoti ajjhattaÑ
cetosamathassa, lÈbhÊ ca adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya. Tena bhikkhave
puggalena tesuyeva kusalesu dhammesu patiÔÔhÈya uttari1 ÈsavÈnaÑ
khayÈya yogo karaÓÊyo. Ime kho bhikkhave cattÈro puggalÈ santo
saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . TatiyaÑ.
4. TatiyasamÈdhisutta
94 CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? Idha bhikkhave ekacco puggalo lÈbhÊ hoti ajjhattaÑ
cetosamathassa, na lÈbhÊ adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya. Idha pana
bhikkhave ekacco puggalo lÈbhÊ hoti adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya, na
lÈbhÊ ajjhattaÑ cetosamathassa. Idha pana bhikkhave ekacco puggalo na
ceva lÈbhÊ hoti ajjhattaÑ cetosamathassa, na ca lÈbhÊ
adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya. Idha pana bhikkhave ekacco puggalo lÈbhÊ
ceva hoti ajjhattaÑ cetosamathassa, lÈbhÊ ca adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya.
Tatra bhikkhave yvÈyaÑ puggalo lÈbhÊ ajjhattaÑ cetosamathassa, na
lÈbhÊ adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya. Tena bhikkhave puggalena yvÈyaÑ
puggalo lÈbhÊ adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya, so upasa~kamitvÈ evamassa
vacanÊyo “kathaÑ nu kho Èvuso sa~khÈrÈ daÔÔhabbÈ, kathaÑ sa~khÈrÈ
sammasitabbÈ, kathaÑ sa~khÈrÈ vipassitabbÈ”2ti. Tassa so yathÈdiÔÔhaÑ
yathÈviditaÑ byÈkaroti “evaÑ kho Èvuso sa~khÈrÈ daÔÔhabbÈ, evaÑ
sa~khÈrÈ sammasitabbÈ, evaÑ sa~khÈrÈ vipassitabbÈ”ti. So aparena
samayena lÈbhÊ ceva hoti ajjhattaÑ cetosamathassa, lÈbhÊ ca
adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya.
Tatra bhikkhave yvÈyaÑ puggalo lÈbhÊ adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya,
na lÈbhÊ ajjhattaÑ cetosamathassa. Tena bhikkhave puggalena yvÈyaÑ
puggalo lÈbhÊ ajjhattaÑ cetosamathassa, so upasa~kamitvÈ evamassa
vacanÊyo “kathaÑ nu kho Èvuso cittaÑ saÓÔhapetabbaÑ, kathaÑ cittaÑ
______________________________________________________________
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sannisÈdetabbaÑ, kathaÑ cittaÑ ekodi kÈtabbaÑ, kathaÑ cittaÑ
samÈdahÈtabban”ti. Tassa so yathÈdiÔÔhaÑ yathÈviditaÑ byÈkaroti “evaÑ
kho Èvuso cittaÑ saÓÔhapetabbaÑ, evaÑ cittaÑ sannisÈdetabbaÑ, evaÑ
cittaÑ ekodi kÈtabbaÑ1, evaÑ cittaÑ samÈdahÈtabban”ti, so aparena
samayena lÈbhÊ ceva hoti adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya, lÈbhÊ ca ajjhattaÑ
cetosamathassa.
Tatra bhikkhave yvÈyaÑ puggalo na ceva lÈbhÊ ajjhattaÑ
cetosamathassa, na ca lÈbhÊ adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya. Tena bhikkhave
puggalena yvÈyaÑ puggalo lÈbhÊ ceva ajjhattaÑ cetosamathassa, lÈbhÊ ca
adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya, so upasa~kamitvÈ evamassa vacanÊyo
“kathaÑ nu kho Èvuso cittaÑ saÓÔhapetabbaÑ, kathaÑ cittaÑ
sannisÈdetabbaÑ, kathaÑ cittaÑ ekodi kÈtabbaÑ, kathaÑ cittaÑ
samÈdahÈtabbaÑ, kathaÑ sa~khÈrÈ daÔÔhabbÈ, kathaÑ sa~khÈrÈ
sammasitabbÈ, kathaÑ sa~khÈrÈ vipassitabbÈ”ti. Tassa so yathÈdiÔÔhaÑ
yathÈviditaÑ byÈkaroti “evaÑ kho Èvuso cittaÑ saÓÔhapetabbaÑ, evaÑ
cittaÑ sannisÈdetabbaÑ, evaÑ cittaÑ ekodi kÈtabbaÑ, evaÑ cittaÑ
samÈdahÈtabbaÑ, evaÑ sa~khÈrÈ daÔÔhabbÈ, evaÑ sa~khÈrÈ sammasitabbÈ,
evaÑ sa~khÈrÈ vipassitabbÈ”ti. So aparena samayena lÈbhÊ ceva hoti
ajjhattaÑ cetosamathassa, lÈbhÊ ca adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya.
Tatra bhikkhave yvÈyaÑ puggalo lÈbhÊ ceva hoti ajjhattaÑ
cetosamathassa, lÈbhÊ ca adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya. Tena bhikkhave
puggalena tesu ceva kusalesu dhammesu patiÔÔhÈya uttari ÈsavÈnaÑ khayÈya
yogo karaÓÊyo. Ime kho bhikkhave cattÈro puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ
lokasminti. . CatutthaÑ.
5. ChavÈlÈtasutta
95. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? NevattahitÈya paÔipanno no parahitÈya, parahitÈya
paÔipanno no attahitÈya, attahitÈya paÔipanno no parahitÈya, attahitÈya ceva2
paÔipanno parahitÈya ca.
______________________________________________________________
1. Ekodi kattabbaÑ (I)

2. AttahitÈya ca (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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SeyyathÈpi bhikkhave chavÈlÈtaÑ ubhato padittaÑ1 majjhe g|thagataÑ
neva gÈme kaÔÔhatthaÑ pharati, na araÒÒe ( )2. Tath|pamÈhaÑ bhikkhave
imaÑ puggalaÑ vadÈmi, yvÈyaÑ puggalo nevattahitÈya paÔipanno no
parahitÈya.
Tatra bhikkhave yvÈyaÑ puggalo parahitÈya paÔipanno no attahitÈya,
ayaÑ imesaÑ dvinnaÑ puggalÈnaÑ abhikkantataro ca paÓÊtataro ca. Tatra
bhikkhave yvÈyaÑ puggalo attahitÈya paÔipanno no parahitÈya, ayaÑ
imesaÑ tiÓÓaÑ puggalÈnaÑ abhikkantataro ca paÓÊtataro ca. Tatra
bhikkhave yvÈyaÑ puggalo attahitÈya ceva paÔipanno parahitÈya ca, ayaÑ
imesaÑ catunnaÑ puggalÈnaÑ aggo ca seÔÔho ca pÈmokkho3 ca uttamo ca
pavaro ca.
SeyyathÈpi bhikkhave gavÈ khÊraÑ, khÊramhÈ dadhi, dadhimhÈ
navanÊtaÑ, navanÊtamhÈ sappi, sappimhÈ sappimaÓÉo, sappimaÓÉo4 tattha5
aggamakkhÈyati. EvamevaÑ kho bhikkhave yvÈyaÑ puggalo attahitÈya ceva
paÔipanno parahitÈya ca, ayaÑ imesaÑ catunnaÑ puggalÈnaÑ aggo ca
seÔÔho ca pÈmokkho ca uttamo ca pavaro ca. Ime kho bhikkhave cattÈro
puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . PaÒcamaÑ.
6. RÈgavinayasutta
96. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? AttahitÈya paÔipanno no parahitÈya, parahitÈya paÔipanno
no attahitÈya, nevattahitÈya paÔipanno no parahitÈya, attahitÈya ceva
paÔipanno parahitÈya ca.
KathaÒca bhikkhave puggalo attahitÈya paÔipanno hoti no parahitÈya?
Idha bhikkhave ekacco puggalo attanÈ rÈgavinayÈya paÔipanno hoti, no
paraÑ rÈgavinayÈya samÈdapeti. AttanÈ dosavinayÈya paÔipanno hoti, no
paraÑ dosavinayÈya samÈdapeti.
______________________________________________________________
1. ŒdittaÑ (Ka)
2. (KaÔÔhatthaÑ pharati) katthaci.
3. Mokkho (I) SaÑ 2. 224; AÑ 2. 193 piÔÔhesupi.
4. SappimhÈ sappimaÓÉo (Ka)
5. Tatra (SaÑ 2. 224 piÔÔhe)
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AttanÈ mohavinayÈya paÔipanno hoti, no paraÑ mohavinayÈya samÈdapeti.
EvaÑ kho bhikkhave puggalo attahitÈya paÔipanno hoti no parahitÈya.
KathaÒca bhikkhave puggalo parahitÈya paÔipanno hoti no attahitÈya?
Idha bhikkhave ekacco puggalo attanÈ na rÈgavinayÈya paÔipanno hoti,
paraÑ rÈgavinayÈya samÈdapeti. AttanÈ na dosavinayÈya paÔipanno hoti,
paraÑ dosavinayÈya samÈdapeti. AttanÈ na mohavinayÈya paÔipanno hoti,
paraÑ mohavinayÈya samÈdapeti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo parahitÈya
paÔipanno hoti no attahitÈya.
KathaÒca bhikkhave puggalo nevattahitÈya paÔipanno hoti no
parahitÈya? Idha bhikkhave ekacco puggalo attanÈ na rÈgavinayÈya
paÔipanno hoti, no paraÑ rÈgavinayÈya samÈdapeti. AttanÈ na dosavinayÈya
paÔipanno hoti, no paraÑ dosavinayÈya samÈdapeti. AttanÈ na
mohavinayÈya paÔipanno hoti, no paraÑ mohavinayÈya samÈdapeti. EvaÑ
kho bhikkhave puggalo nevattahitÈya paÔipanno hoti no parahitÈya.
KathaÒca bhikkhave puggalo attahitÈya ceva paÔipanno hoti parahitÈya
ca? Idha bhikkhave ekacco puggalo attanÈ ca rÈgavinayÈya paÔipanno hoti,
paraÒca rÈgavinayÈya samÈdapeti. AttanÈ ca dosavinayÈya paÔipanno hoti,
paraÒca dosavinayÈya samÈdapeti. AttanÈ ca mohavinayÈya paÔipanno hoti,
paraÒca mohavinayÈya samÈdapeti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo attahitÈya
ceva paÔipanno hoti parahitÈya ca. Ime kho bhikkhave cattÈro puggalÈ santo
saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . ChaÔÔhaÑ.
7. Khippanisantisutta
97. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? AttahitÈya paÔipanno no parahitÈya, parahitÈya paÔipanno
no attahitÈya, nevattahitÈya paÔipanno no parahitÈya, attahitÈya ceva
paÔipanno parahitÈya ca.
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KathaÒca bhikkhave puggalo attahitÈya paÔipanno hoti no parahitÈya?

Idha bhikkhave ekacco puggalo khippanisantÊ ca hoti kusalesu dhammesu,
sutÈnaÒca dhammÈnaÑ dhÈrakajÈtiko1 hoti. DhÈtÈnaÒca2 dhammÈnaÑ
atth|paparikkhÊ hoti, atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya
dhammÈnudhammappaÔipanno hoti. No ca kalyÈÓavÈco hoti
kalyÈÓavÈkkaraÓo poriyÈ vÈcÈya samannÈgato vissaÔÔhÈya anelagalÈya
atthassa viÒÒÈpaniyÈ, no ca sandassako hoti samÈdapako3 samuttejako
sampahaÑsako sabrahmacÈrÊnaÑ. EvaÑ kho bhikkhave puggalo attahitÈya
paÔipanno hoti no parahitÈya.
KathaÒca bhikkhave puggalo parahitÈya paÔipanno hoti no attahitÈya?
Idha bhikkhave ekacco puggalo na heva kho khippanisantÊ hoti kusalesu
dhammesu, no ca sutÈnaÑ dhammÈnaÑ dhÈrakajÈtiko hoti, no ca dhÈtÈnaÑ
dhammÈnaÑ atth|paparikkhÊ hoti, no ca atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya
dhammÈnudhammappaÔipanno hoti. KalyÈÓavÈco ca hoti kalyÈÓavÈkkaraÓo
poriyÈ vÈcÈya samannÈgato vissaÔÔhÈya anelagalÈya atthassa viÒÒÈpaniyÈ,
sandassako ca hoti samÈdapako samuttejako sampahaÑsako
sabrahmacÈrÊnaÑ. EvaÑ kho bhikkhave puggalo parahitÈya paÔipanno hoti
no attahitÈya.
KathaÒca bhikkhave puggalo nevattahitÈya paÔipanno hoti no
parahitÈya? Idha bhikkhave ekacco puggalo na heva kho khippanisantÊ hoti
kusalesu dhammesu, no ca sutÈnaÑ dhammÈnaÑ dhÈrakajÈtiko hoti, no ca
dhÈtÈnaÑ dhammÈnaÑ atth|paparikkhÊ hoti, no ca atthamaÒÒÈya
dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammappaÔipanno hoti. No ca kalyÈÓavÈco
hoti kalyÈÓavÈkkaraÓo poriyÈ vÈcÈya samannÈgato vissaÔÔhÈya anelagalÈya
atthassa viÒÒÈpaniyÈ, no ca sandassako hoti samÈdapako samuttejako
sampahaÑsako sabrahmacÈrÊnaÑ. EvaÑ kho bhikkhave puggalo
nevattahitÈya paÔipanno hoti no parahitÈya.
______________________________________________________________
1. DhÈraÓajÈtiko (Ka)

2. DhatÈnaÒca (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

3. SamÈdÈpako (?)
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KathaÒca bhikkhave puggalo attahitÈya ceva paÔipanno hoti parahitÈya
ca? Idha bhikkhave ekacco puggalo khippanisantÊ ca hoti kusalesu
dhammesu, sutÈnaÒca dhammÈnaÑ dhÈrakajÈtiko hoti, dhÈtÈnaÒca
dhammÈnaÑ atth|paparikkhÊ hoti, atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya
dhammÈnudhammappaÔipanno hoti. KalyÈÓavÈco ca hoti kalyÈÓavÈkkaraÓo
poriyÈ vÈcÈya samannÈgato vissaÔÔhÈya anelagalÈya atthassa viÒÒÈpaniyÈ,
sandassako ca hoti samÈdapako samuttejako sampahaÑsako
sabrahmacÈrÊnaÑ. EvaÑ kho bhikkhave puggalo attahitÈya ceva paÔipanno
hoti parahitÈya ca. Ime kho bhikkhave cattÈro puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ
lokasminti. . SattamaÑ.
8. Attahitasutta
98. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? AttahitÈya paÔipanno no parahitÈya, parahitÈya paÔipanno
no attahitÈya, nevattahitÈya paÔipanno no parahitÈya, attahitÈya ceva
paÔipanno parahitÈya ca. Ime kho bhikkhave cattÈro puggalÈ santo
saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . AÔÔhamaÑ.
9. SikkhÈpadasutta
99. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? AttahitÈya paÔipanno no parahitÈya, parahitÈya paÔipanno
no attahitÈya, nevattahitÈya paÔipanno no parahitÈya, attahitÈya ceva
paÔipanno parahitÈya ca.
KathaÒca bhikkhave puggalo attahitÈya paÔipanno hoti no parahitÈya?
Idha bhikkhave ekacco puggalo attanÈ pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, no paraÑ
pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti. AttanÈ adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, no
paraÑ adinnÈdÈnÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti. AttanÈ kÈmesumicchÈcÈrÈ
paÔivirato hoti, no paraÑ kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti. AttanÈ
musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, no paraÑ musÈvÈdÈ veramaÓiyÈ
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samÈdapeti. AttanÈ surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti, no paraÑ
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti. EvaÑ kho
bhikkhave puggalo attahitÈya paÔipanno hoti no parahitÈya.
KathaÒca bhikkhave puggalo parahitÈya paÔipanno hoti no attahitÈya?
Idha bhikkhave ekacco puggalo attanÈ pÈÓÈtipÈtÈ appaÔivirato hoti, paraÑ
pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti. AttanÈ adinnÈdÈnÈ appaÔivirato hoti,
paraÑ adinnÈdÈnÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti. AttanÈ kÈmesumicchÈcÈrÈ
appaÔivirato hoti, paraÑ kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti. AttanÈ
musÈvÈdÈ appaÔivirato hoti, paraÑ musÈvÈdÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti.
AttanÈ surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ appaÔivirato hoti, paraÑ
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti. EvaÑ kho
bhikkhave puggalo parahitÈya paÔipanno hoti no attahitÈya.
KathaÒca bhikkhave puggalo nevattahitÈya paÔipanno hoti no
parahitÈya? Idha bhikkhave ekacco puggalo attanÈ pÈÓÈtipÈtÈ appaÔivirato
hoti, no paraÑ pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti -pa-. AttanÈ
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ appaÔivirato hoti, no paraÑ
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti. EvaÑ kho
bhikkhave puggalo nevattahitÈya paÔipanno hoti no parahitÈya.
KathaÒca bhikkhave puggalo attahitÈya ceva paÔipanno hoti parahitÈya
ca? Idha bhikkhave ekacco puggalo attanÈ ca pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti,
paraÒca pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti -pa-. AttanÈ ca
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti, paraÒca
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti. EvaÑ kho
bhikkhave puggalo attahitÈya ceva paÔipanno hoti parahitÈya ca. Ime kho
bhikkhave cattÈro puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . NavamaÑ.
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10. Potaliyasutta
100. Atha kho Potaliyo paribbÈjako yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho
PotaliyaÑ paribbÈjakaÑ BhagavÈ etadavoca–
CattÈrome Potaliya puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame
cattÈro? Idha Potaliya ekacco puggalo1 avaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti
bh|taÑ tacchaÑ kÈlena, no ca kho vaÓÓÈrahassa vaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti
bh|taÑ tacchaÑ kÈlena. Idha pana Potaliya ekacco puggalo vaÓÓÈrahassa
vaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti bh|taÑ tacchaÑ kÈlena, no ca kho avaÓÓÈrahassa
avaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti bh|taÑ tacchaÑ kÈlena. Idha pana Potaliya ekacco
puggalo neva avaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti bh|taÑ tacchaÑ kÈlena,
no ca vaÓÓÈrahassa vaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti bh|taÑ tacchaÑ kÈlena. Idha pana
Potaliya ekacco puggalo avaÓÓÈrahassa ca avaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti bh|taÑ
tacchaÑ kÈlena, vaÓÓÈrahassa ca vaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti bh|taÑ tacchaÑ
kÈlena. Ime kho Potaliya cattÈro puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
ImesaÑ kho Potaliya catunnaÑ puggalÈnaÑ katamo te puggalo khamati
abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti.
CattÈrome bho Gotama puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame
cattÈro? Idha bho Gotama ekacco puggalo avaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsitÈ
hoti bh|taÑ tacchaÑ kÈlena, no ca kho vaÓÓÈrahassa vaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti
bh|taÑ tacchaÑ kÈlena. Idha pana bho Gotama ekacco puggalo
vaÓÓÈrahassa vaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti bh|taÑ tacchaÑ kÈlena, no ca kho
avaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti bh|taÑ tacchaÑ kÈlena. Idha pana bho
Gotama ekacco puggalo neva avaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti bh|taÑ
tacchaÑ kÈlena, no ca vaÓÓÈrahassa vaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti bh|taÑ tacchaÑ
kÈlena.
______________________________________________________________
1. Abhi 3. 157 piÔÔhepi.
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Idha pana bho Gotama ekacco puggalo avaÓÓÈrahassa ca avaÓÓaÑ bhÈsitÈ
hoti bh|taÑ tacchaÑ kÈlena, vaÓÓÈrahassa ca vaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti bh|taÑ
tacchaÑ kÈlena. Ime kho bho Gotama cattÈro puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ
lokasmiÑ. ImesaÑ bho Gotama catunnaÑ puggalÈnaÑ yvÈyaÑ puggalo
neva avaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti bh|taÑ tacchaÑ kÈlena, no ca
vaÓÓÈrahassa vaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti bh|taÑ tacchaÑ kÈlena. AyaÑ me
puggalo khamati imesaÑ catunnaÑ puggalÈnaÑ abhikkantataro ca
paÓÊtataro ca. TaÑ kissa hetu? AbhikkantÈ1 hesÈ bho Gotama yadidaÑ
upekkhÈti.
CattÈrome Potaliya puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame
cattÈro -pa-. Ime kho Potaliya cattÈro puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ
lokasmiÑ. ImesaÑ kho Potaliya catunnaÑ puggalÈnaÑ yvÈyaÑ puggalo
avaÓÓÈrahassa ca avaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti bh|taÑ tacchaÑ kÈlena,
vaÓÓÈrahassa ca vaÓÓaÑ bhÈsitÈ hoti bh|taÑ tacchaÑ kÈlena. AyaÑ imesaÑ
catunnaÑ puggalÈnaÑ abhikkantataro ca paÓÊtataro ca. TaÑ kissa hetu?
AbhikkantÈ hesÈ Potaliya yadidaÑ tattha tattha kÈlaÒÒutÈti.
CattÈrome bho Gotama puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame
cattÈro -pa-. Ime kho bho Gotama cattÈro puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ
lokasmiÑ. ImesaÑ bho Gotama catunnaÑ puggalÈnaÑ yvÈyaÑ puggalo
avaÓÓÈrahassa ca avaÓÓaÑ bhÈsitÈ bh|taÑ tacchaÑ kÈlena, vaÓÓÈrahassa ca
vaÓÓaÑ bhÈsitÈ bh|taÑ tacchaÑ kÈlena. AyaÑ me puggalo khamati imesaÑ
catunnaÑ puggalÈnaÑ abhikkantataro ca paÓÊtataro ca. TaÑ kissa hetu?
AbhikkantÈ hesÈ bho Gotama yadidaÑ tattha tattha kÈlaÒÒutÈ.
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
______________________________________________________________
1. AbhikkantatarÈ (Ka)
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pakÈsito. EsÈhaÑ bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca
bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. . DasamaÑ.
Asuravaggo paÒcamo.
TassuddÈnaÑ
Asuro tayo SamÈdhÊ, ChavÈlÈtena paÒcamaÑ.
RÈgo Nisanti AttahitaÑ, SikkhÈ Potaliyena cÈti.

Dutiyo paÓÓÈsako samatto.
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3. TatiyapaÓÓÈsaka
(11) 1. ValÈhakavagga
1. PaÔhamavalÈhakasutta
101. 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–
CattÈrome bhikkhave valÈhakÈ. Katame cattÈro? GajjitÈ no vassitÈ,
vassitÈ no gajjitÈ, neva gajjitÈ no vassitÈ, gajjitÈ ca vassitÈ ca. Ime kho
bhikkhave cattÈro valÈhakÈ. EvamevaÑ kho bhikkhave cattÈro
valÈhak|pamÈ1 puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame cattÈro?
GajjitÈ no vassitÈ, vassitÈ no gajjitÈ, neva gajjitÈ no vassitÈ, gajjitÈ ca vassitÈ
ca.
KathaÒca bhikkhave puggalo gajjitÈ hoti no vassitÈ? Idha bhikkhave
ekacco puggalo bhÈsitÈ hoti no kattÈ. EvaÑ kho bhikkhave puggalo gajjitÈ
hoti no vassitÈ. SeyyathÈpi so bhikkhave valÈhako gajjitÈ no vassitÈ,
tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo vassitÈ hoti no gajjitÈ? Idha bhikkhave
ekacco puggalo kattÈ hoti no bhÈsitÈ. EvaÑ kho bhikkhave puggalo vassitÈ
hoti no gajjitÈ. SeyyathÈpi so bhikkhave valÈhako vassitÈ no gajjitÈ,
tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo neva gajjitÈ hoti no vassitÈ? Idha
bhikkhave ekacco puggalo neva bhÈsitÈ hoti no kattÈ. EvaÑ kho bhikkhave
puggalo neva gajjitÈ hoti no vassitÈ.
______________________________________________________________
1. Abhi 3. 148 piÔÔhepi.
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SeyyathÈpi so bhikkhave valÈhako neva gajjitÈ1 no vassitÈ, tath|pamÈhaÑ
bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo gajjitÈ ca hoti vassitÈ ca? Idha bhikkhave
ekacco puggalo bhÈsitÈ ca hoti kattÈ ca. EvaÑ kho bhikkhave puggalo
gajjitÈ ca hoti vassitÈ ca. SeyyathÈpi so bhikkhave valÈhako gajjitÈ ca2
vassitÈ ca, tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi. Ime kho
bhikkhave cattÈro valÈhak|pamÈ puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. .
PaÔhamaÑ.
2. DutiyavalÈhakasutta
102. CattÈrome bhikkhave valÈhakÈ. Katame cattÈro? GajjitÈ no vassitÈ,
vassitÈ no gajjitÈ, neva gajjitÈ no vassitÈ, gajjitÈ ca vassitÈ ca. Ime kho
bhikkhave cattÈro valÈhakÈ. EvamevaÑ kho bhikkhave cattÈro
valÈhak|pamÈ puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame cattÈro?
GajjitÈ no vassitÈ, vassitÈ no gajjitÈ, neva gajjitÈ no vassitÈ, gajjitÈ ca vassitÈ
ca.
KathaÒca bhikkhave puggalo gajjitÈ hoti no vassitÈ? Idha bhikkhave
ekacco puggalo dhammaÑ pariyÈpuÓÈti SuttaÑ GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ
GÈthaÑ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ VedallaÑ. So
“idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, “ayaÑ dukkhasamudayo”ti
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, “ayaÑ dukkhanirodho”ti yathÈbh|taÑ
nappajÈnÈti, “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ
nappajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo gajjitÈ hoti no vassitÈ. SeyyathÈpi
so bhikkhave valÈhako gajjitÈ no vassitÈ, tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ
puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo vassitÈ hoti no gajjitÈ? Idha bhikkhave
ekacco puggalo dhammaÑ na pariyÈpuÓÈti SuttaÑ GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ
GÈthaÑ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ VedallaÑ. So
“idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
______________________________________________________________
1. Neva gajjitÈ hoti (Ka)

2. GajjitÈ ca hoti (Ka)
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paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo vassitÈ hoti
no gajjitÈ. SeyyathÈpi so bhikkhave valÈhako vassitÈ no gajjitÈ,
tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo neva gajjitÈ hoti no vassitÈ? Idha
bhikkhave ekacco puggalo neva dhammaÑ pariyÈpuÓÈti SuttaÑ GeyyaÑ
VeyyÈkaraÓaÑ GÈthaÑ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ
VedallaÑ. So “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti -pa- “ayaÑ
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. EvaÑ kho
bhikkhave puggalo neva gajjitÈ hoti no vassitÈ. SeyyathÈpi so bhikkhave
valÈhako neva gajjitÈ no vassitÈ, tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ
vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo gajjitÈ ca hoti vassitÈ ca? Idha bhikkhave
ekacco puggalo dhammaÑ pariyÈpuÓÈti SuttaÑ GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ
GÈthaÑ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ VedallaÑ. So
“idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo gajjitÈ ca
hoti vassitÈ ca. SeyyathÈpi so bhikkhave valÈhako gajjitÈ ca vassitÈ ca,
tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi. Ime kho bhikkhave
cattÈro valÈhak|pamÈ puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . DutiyaÑ.
3. Kumbhasutta
103. CattÈrome bhikkhave kumbhÈ. Katame cattÈro? Tuccho pihito,
p|ro vivaÔo, tuccho vivaÔo, p|ro pihito. Ime kho bhikkhave cattÈro kumbhÈ.
EvamevaÑ kho bhikkhave cattÈro kumbh|pamÈ1 puggalÈ santo
saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame cattÈro? Tuccho pihito, p|ro vivaÔo,
tuccho vivaÔo, p|ro pihito.
KathaÒca bhikkhave puggalo tuccho hoti pihito? Idha bhikkhave
ekaccassa puggalassa pÈsÈdikaÑ hoti abhikkantaÑ paÔikkantaÑ ÈlokitaÑ
vilokitaÑ samiÒjitaÑ pasÈritaÑ sa~ghÈÔipattacÊvaradhÈraÓaÑ. So “idaÑ
dukkhan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo tuccho
hoti
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pihito. SeyyathÈpi so bhikkhave kumbho tuccho pihito, tath|pamÈhaÑ
bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo p|ro hoti vivaÔo? Idha bhikkhave
ekaccassa puggalassa na pÈsÈdikaÑ hoti abhikkantaÑ paÔikkantaÑ ÈlokitaÑ
vilokitaÑ samiÒjitaÑ pasÈritaÑ sa~ghÈÔipattacÊvaradhÈraÓaÑ. So “idaÑ
dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo p|ro hoti
vivaÔo. SeyyathÈpi so bhikkhave kumbho p|ro vivaÔo, tath|pamÈhaÑ
bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo tuccho hoti vivaÔo? Idha bhikkhave
ekaccassa puggalassa na pÈsÈdikaÑ hoti abhikkantaÑ paÔikkantaÑ ÈlokitaÑ
vilokitaÑ samiÒjitaÑ pasÈritaÑ sa~ghÈÔipattacÊvaradhÈraÓaÑ. So “idaÑ
dukkhan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo tuccho
hoti vivaÔo. SeyyathÈpi so bhikkhave kumbho tuccho vivaÔo, tath|pamÈhaÑ
bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo p|ro hoti pihito? Idha bhikkhave
ekaccassa puggalassa pÈsÈdikaÑ hoti abhikkantaÑ paÔikkantaÑ ÈlokitaÑ
vilokitaÑ samiÒjitaÑ pasÈritaÑ sa~ghÈÔipattacÊvaradhÈraÓaÑ. So “idaÑ
dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo p|ro hoti
pihito. SeyyathÈpi so bhikkhave kumbho p|ro pihito, tath|pamÈhaÑ
bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi. Ime kho bhikkhave cattÈro
kumbh|pamÈ puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . TatiyaÑ.
4. Udakarahadasutta
104. CattÈrome bhikkhave udakarahadÈ. Katame cattÈro? UttÈno
gambhÊrobhÈso, gambhÊro uttÈnobhÈso, uttÈno uttÈnobhÈso, gambhÊro
gambhÊrobhÈso. Ime kho bhikkhave cattÈro udakarahadÈ. EvamevaÑ kho
bhikkhave cattÈro udakarahad|pamÈ1 puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ
lokasmiÑ. Katame cattÈro? UttÈno
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gambhÊrobhÈso, gambhÊro uttÈnobhÈso, uttÈno uttÈnobhÈso, gambhÊro
gambhÊrobhÈso.
KathaÒca bhikkhave puggalo uttÈno hoti gambhÊrobhÈso? Idha
bhikkhave ekaccassa puggalassa pÈsÈdikaÑ hoti abhikkantaÑ paÔikkantaÑ
ÈlokitaÑ vilokitaÑ samiÒjitaÑ pasÈritaÑ sa~ghÈÔipattacÊvaradhÈraÓaÑ. So
“idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti -pa- “ayaÑ
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. EvaÑ kho
bhikkhave puggalo uttÈno hoti gambhÊrobhÈso. SeyyathÈpi so bhikkhave
udakarahado uttÈno gambhÊrobhÈso, tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ
puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo gambhÊro hoti uttÈnobhÈso? Idha
bhikkhave ekaccassa puggalassa na pÈsÈdikaÑ hoti abhikkantaÑ
paÔikkantaÑ ÈlokitaÑ vilokitaÑ samiÒjitaÑ pasÈritaÑ
sa~ghÈÔipattacÊvaradhÈraÓaÑ. So “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti
-pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EvaÑ
kho bhikkhave puggalo gambhÊro hoti uttÈnobhÈso. SeyyathÈpi so
bhikkhave udakarahado gambhÊro uttÈnobhÈso, tath|pamÈhaÑ bhikkhave
imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo uttÈno hoti uttÈnobhÈso? Idha bhikkhave
ekaccassa puggalassa na pÈsÈdikaÑ hoti abhikkantaÑ paÔikkantaÑ ÈlokitaÑ
vilokitaÑ samiÒjitaÑ pasÈritaÑ sa~ghÈÔipattacÊvaradhÈraÓaÑ. So “idaÑ
dukkhan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo uttÈno
hoti uttÈnobhÈso. SeyyathÈpi so bhikkhave udakarahado uttÈno uttÈnobhÈso,
tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo gambhÊro hoti gambhÊrobhÈso? Idha
bhikkhave ekaccassa puggalassa pÈsÈdikaÑ hoti abhikkantaÑ paÔikkantaÑ
ÈlokitaÑ vilokitaÑ samiÒjitaÑ pasÈritaÑ sa~ghÈÔipattacÊvaradhÈraÓaÑ. So
“idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo gambhÊro
hoti gambhÊrobhÈso. SeyyathÈpi so bhikkhave udakarahado gambhÊro
gambhÊrobhÈso, tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi. Ime
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kho bhikkhave cattÈro udakarahad|pamÈ puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ
lokasminti. . CatutthaÑ.
5. Ambasutta
105. CattÈrimÈni bhikkhave ambÈni. KatamÈni cattÈri? ŒmaÑ
pakkavaÓÓi1, pakkaÑ ÈmavaÓÓi2, ÈmaÑ ÈmavaÓÓi, pakkaÑ pakkavaÓÓi.
ImÈni kho bhikkhave cattÈri ambÈni. EvamevaÑ kho bhikkhave cattÈro
amb|pamÈ1 puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame cattÈro, Èmo
pakkavaÓÓÊ, pakko ÈmavaÓÓÊ, Èmo ÈmavaÓÓÊ, pakko pakkavaÓÓÊ.
KathaÒca bhikkhave puggalo Èmo hoti pakkavaÓÓÊ? Idha bhikkhave
ekaccassa puggalassa pÈsÈdikaÑ hoti abhikkantaÑ paÔikkantaÑ ÈlokitaÑ
vilokitaÑ samiÒjitaÑ pasÈritaÑ sa~ghÈÔipattacÊvaradhÈraÓaÑ. So “idaÑ
dukkhan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo Èmo
hoti pakkavaÓÓÊ. SeyyathÈpi taÑ bhikkhave ambaÑ ÈmaÑ pakkavaÓÓi,
tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo pakko hoti ÈmavaÓÓÊ? Idha bhikkhave
ekaccassa puggalassa na pÈsÈdikaÑ hoti abhikkantaÑ paÔikkantaÑ ÈlokitaÑ
vilokitaÑ samiÒjitaÑ pasÈritaÑ sa~ghÈÔipattacÊvaradhÈraÓaÑ. So “idaÑ
dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo pakko hoti
ÈmavaÓÓÊ. SeyyathÈpi taÑ bhikkhave ambaÑ pakkaÑ ÈmavaÓÓi,
tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo Èmo hoti ÈmavaÓÓÊ? Idha bhikkhave
ekaccassa puggalassa na pÈsÈdikaÑ hoti abhikkantaÑ paÔikkantaÑ ÈlokitaÑ
vilokitaÑ samiÒjitaÑ pasÈritaÑ sa~ghÈÔipattacÊvaradhÈraÓaÑ. So “idaÑ
dukkhan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo Èmo
hoti
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ÈmavaÓÓÊ. SeyyathÈpi taÑ bhikkhave ambaÑ ÈmaÑ ÈmavaÓÓi,
tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo pakko hoti pakkavaÓÓÊ? Idha bhikkhave
ekaccassa puggalassa pÈsÈdikaÑ hoti abhikkantaÑ paÔikkantaÑ ÈlokitaÑ
vilokitaÑ samiÒjitaÑ pasÈritaÑ sa~ghÈÔipattacÊvaradhÈraÓaÑ. So “idaÑ
dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo pakko hoti
pakkavaÓÓÊ. SeyyathÈpi taÑ bhikkhave ambaÑ pakkaÑ pakkavaÓÓi,
tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi. Ime kho bhikkhave
cattÈro amb|pamÈ puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . PaÒcamaÑ.
6. ( )1
7. M|sikasutta
107. Catasso imÈ bhikkhave m|sikÈ. KatamÈ catasso? GÈdhaÑ kattÈ no
vasitÈ, vasitÈ no gÈdhaÑ kattÈ, neva gÈdhaÑ kattÈ no vasitÈ, gÈdhaÑ kattÈ
ca vasitÈ ca. ImÈ kho bhikkhave catasso m|sikÈ. EvamevaÑ kho bhikkhave
cattÈro m|sik|pamÈ puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame
cattÈro? GÈdhaÑ kattÈ no vasitÈ, vasitÈ no gÈdhaÑ kattÈ, neva gÈdhaÑ kattÈ
no vasitÈ, gÈdhaÑ kattÈ ca vasitÈ ca.
KathaÒca bhikkhave puggalo gÈdhaÑ kattÈ hoti no vasitÈ? Idha
bhikkhave ekacco puggalo dhammaÑ pariyÈpuÓÈti SuttaÑ GeyyaÑ
VeyyÈkaraÓaÑ GÈthaÑ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ
VedallaÑ. So “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti -pa- “ayaÑ
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. EvaÑ kho
bhikkhave puggalo gÈdhaÑ kattÈ hoti no vasitÈ. SeyyathÈpi sÈ bhikkhave
m|sikÈ gÈdhaÑ kattÈ no vasitÈ, tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ
vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo vasitÈ hoti no gÈdhaÑ kattÈ? Idha
bhikkhave ekacco puggalo dhammaÑ na pariyÈpuÓÈti SuttaÑ GeyyaÑ
veyyÈkaraÓaÑ
______________________________________________________________
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gÈthaÑ udÈnaÑ itivuttakaÑ jÈtakaÑ abbhutadhammaÑ vedallaÑ. So “idaÑ
dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo vasitÈ hoti
no gÈdhaÑ kattÈ. SeyyathÈpi sÈ bhikkhave m|sikÈ vasitÈ hoti no gÈdhaÑ
kattÈ, tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo neva gÈdhaÑ kattÈ hoti no vasitÈ? Idha
bhikkhave ekacco puggalo dhammaÑ na pariyÈpuÓÈti SuttaÑ GeyyaÑ
VeyyÈkaraÓaÑ GÈthaÑ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ
VedallaÑ. So “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti -pa- “ayaÑ
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. EvaÑ kho
bhikkhave puggalo neva gÈdhaÑ kattÈ hoti no vasitÈ. SeyyathÈpi sÈ
bhikkhave m|sikÈ neva gÈdhaÑ kattÈ hoti no vasitÈ, tath|pamÈhaÑ
bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo gÈdhaÑ kattÈ ca hoti vasitÈ ca? Idha
bhikkhave ekacco puggalo dhammaÑ pariyÈpuÓÈti SuttaÑ GeyyaÑ
VeyyÈkaraÓaÑ GÈthaÑ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ
VedallaÑ. So “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EvaÑ kho
bhikkhave puggalo gÈdhaÑ kattÈ ca hoti vasitÈ ca. SeyyathÈpi sÈ bhikkhave
m|sikÈ gÈdhaÑ kattÈ ca hoti vasitÈ ca, tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ
puggalaÑ vadÈmi. Ime kho bhikkhave cattÈro m|sik|pamÈ puggalÈ santo
saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . SattamaÑ.
8. BalÊbaddasutta
108. CattÈrome bhikkhave balÊbaddÈ1. Katame cattÈro? SagavacaÓÉo no
paragavacaÓÉo, paragavacaÓÉo no sagavacaÓÉo, sagavacaÓÉo ca
paragavacaÓÉo ca, neva sagavacaÓÉo no paragavacaÓÉo. Ime kho bhikkhave
cattÈro balÊbaddÈ. EvamevaÑ kho bhikkhave cattÈro balÊbadd|pamÈ puggalÈ
santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame cattÈro? SagavacaÓÉo no
paragavacaÓÉo, paragavacaÓÉo no sagavacaÓÉo, sagavacaÓÉo ca
paragavacaÓÉo ca, neva sagavacaÓÉo no paragavacaÓÉo.
______________________________________________________________
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KathaÒca bhikkhave puggalo sagavacaÓÉo hoti no paragavacaÓÉo? Idha
bhikkhave ekacco puggalo sakaparisaÑ ubbejetÈ hoti no paraparisaÑ. EvaÑ
kho bhikkhave puggalo sagavacaÓÉo hoti no paragavacaÓÉo. SeyyathÈpi so
bhikkhave balÊbaddo sagavacaÓÉo no paragavacaÓÉo, that|pamÈhaÑ
bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo paragavacaÓÉo hoti no sagavacaÓÉo? Idha
bhikkhave ekacco puggalo paraparisaÑ ubbejetÈ hoti no sakaparisaÑ. EvaÑ
kho bhikkhave puggalo paragavacaÓÉo hoti no sagavacaÓÉo. SeyyathÈpi so
bhikkhave balÊbaddo paragavacaÓÉo no sagavacaÓÉo, tath|pamÈhaÑ
bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo sagavacaÓÉo ca hoti paragavacaÓÉo ca?
Idha bhikkhave ekacco puggalo sakaparisaÑ ubbejetÈ hoti paraparisaÒca.
EvaÑ kho bhikkhave puggalo sagavacaÓÉo ca hoti paragavacaÓÉo ca.
SeyyathÈpi so bhikkhave balÊbaddo sagavacaÓÉo ca paragavacaÓÉo ca,
tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo neva sagavacaÓÉo hoti no paragavacaÓÉo?
Idha bhikkhave ekacco puggalo neva sakaparisaÑ ubbejetÈ hoti no
paraparisaÒca. EvaÑ kho bhikkhave puggalo neva sagavacaÓÉo hoti no
paragavacaÓÉo. SeyyathÈpi so bhikkhave balÊbaddo neva sagavacaÓÉo no
paragavacaÓÉo, tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi. Ime kho
bhikkhave cattÈro balÊbadd|pamÈ puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. .
AÔÔhamaÑ.
9. Rukkhasutta
109. CattÈrome bhikkhave rukkhÈ. Katame cattÈro? Pheggu
phegguparivÈro, pheggu sÈraparivÈro, sÈro phegguparivÈro, sÈro
sÈraparivÈro. Ime kho bhikkhave cattÈro rukkhÈ. EvamevaÑ kho bhikkhave
cattÈro rukkh|pamÈ puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame cattÈro?
Pheggu phegguparivÈro, pheggu sÈraparivÈro, sÈro phegguparivÈro, sÈro
sÈraparivÈro.
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KathaÒca bhikkhave puggalo pheggu hoti phegguparivÈro? Idha
bhikkhave ekacco puggalo dussÊlo hoti pÈpadhammo, parisÈpissa hoti
dussÊlÈ pÈpadhammÈ. EvaÑ kho bhikkhave puggalo pheggu hoti
phegguparivÈro. SeyyathÈpi so bhikkhave rukkho pheggu phegguparivÈro,
tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo pheggu hoti sÈraparivÈro? Idha bhikkhave
ekacco puggalo dussÊlo hoti pÈpadhammo, parisÈ ca khvassa hoti sÊlavatÊ
kalyÈÓadhammÈ. EvaÑ kho bhikkhave puggalo pheggu hoti sÈraparivÈro.
SeyyathÈpi so bhikkhave rukkho pheggu sÈraparivÈro, tath|pamÈhaÑ
bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo sÈro hoti phegguparivÈro? Idha bhikkhave
ekacco puggalo sÊlavÈ hoti kalyÈÓadhammo, parisÈ ca khvassa hoti dussÊlÈ
pÈpadhammÈ. EvaÑ kho bhikkhave puggalo sÈro hoti phegguparivÈro.
SeyyathÈpi so bhikkhave rukkho sÈro phegguparivÈro, tath|pamÈhaÑ
bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo sÈro hoti sÈraparivÈro? Idha bhikkhave
ekacco puggalo sÊlavÈ hoti kalyÈÓadhammo, parisÈpissa hoti sÊlavatÊ
kalyÈÓadhammÈ. EvaÑ kho bhikkhave puggalo sÈro hoti sÈraparivÈro.
SeyyathÈpi so bhikkhave rukkho sÈro sÈraparivÈro, tath|pamÈhaÑ
bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi. Ime kho bhikkhave cattÈro rukkh|pamÈ
puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti1. . NavamaÑ.
10. ŒsÊvisasutta
110. CattÈrome bhikkhave ÈsÊvisÈ2. Katame cattÈro? Œgataviso na
ghoraviso, ghoraviso na Ègataviso, Ègataviso ca ghoraviso ca, nevÈgataviso
na ghoraviso. Ime kho bhikkhave cattÈro ÈsÊvisÈ. EvamevaÑ kho bhikkhave
cattÈro ÈsÊvis|pamÈ puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame cattÈro?
Œgataviso na ghoraviso, ghoraviso na
______________________________________________________________
1. Abhi 3. 161 piÔÔhepi.
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Ègataviso, Ègataviso ca ghoraviso ca, nevÈgataviso na ghoraviso.
KathaÒca bhikkhave puggalo Ègataviso hoti na ghoraviso? Idha
bhikkhave ekacco puggalo abhiÓhaÑ kujjhati, so ca khvassa kodho1 na
dÊgharattaÑ anuseti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo Ègataviso hoti na
ghoraviso. SeyyathÈpi so bhikkhave ÈsÊviso Ègataviso na ghoraviso,
tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo ghoraviso hoti na Ègataviso? Idha
bhikkhave ekacco puggalo na heva kho abhiÓhaÑ kujjhati, so ca khvassa
kodho dÊgharattaÑ anuseti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo ghoraviso hoti na
Ègataviso. SeyyathÈpi so bhikkhave ÈsÊviso ghoraviso na Ègataviso,
tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo Ègataviso ca hoti ghoraviso ca? Idha
bhikkhave ekacco puggalo abhiÓhaÑ kujjhati, so ca khvassa kodho
dÊgharattaÑ anuseti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo Ègataviso ca hoti
ghoraviso ca. SeyyathÈpi so bhikkhave ÈsÊviso Ègataviso ca ghoraviso ca,
tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi.
KathaÒca bhikkhave puggalo nevÈgataviso hoti na ghoraviso? Idha
bhikkhave ekacco puggalo na heva kho abhiÓhaÑ kujjhati, so ca khvassa
kodho na dÊgharattaÑ anuseti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo nevÈgataviso
hoti na ghoraviso. SeyyathÈpi so bhikkhave ÈsÊviso nevÈgataviso na
ghoraviso, tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ puggalaÑ vadÈmi. Ime kho
bhikkhave cattÈro ÈsÊvis|pamÈ puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. .
DasamaÑ.
ValÈhakavaggo paÔhamo.
TassuddÈnaÑ
Dve ValÈhÈ Kumbha Udaka, RahadÈ dve honti AmbÈni.
M|sikÈ BalÊbaddhÈ RukkhÈ, ŒsÊvisena te dasÈti.
______________________________________________________________
1. Kopo (Ka) Abhi 3. 155 piÔÔhepi.
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1. Kesisutta
111. Atha kho Kesi assadammasÈrathi yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinnaÑ kho KesiÑ assadammasÈrathiÑ BhagavÈ etadavoca “tvaÑ khosi
Kesi paÒÒÈto ‘assadammasÈrathÊ’ti1, kathaÑ pana tvaÑ Kesi assadammaÑ
vinesÊ”ti. AhaÑ kho bhante assadammaÑ saÓhenapi vinemi, pharusenapi
vinemi, saÓhapharusenapi vinemÊti. Sace te Kesi assadammo saÓhena
vinayaÑ na upeti, pharusena vinayaÑ na upeti, saÓhapharusena vinayaÑ na
upeti, kinti naÑ karosÊti. Sace me bhante assadammo saÓhena vinayaÑ na
upeti, pharusena vinayaÑ na upeti, saÓhapharusena vinayaÑ na upeti,
hanÈmi naÑ bhante. TaÑ kissa hetu? “MÈ me Ècariyakulassa avaÓÓo
ahosÊ”ti.
BhagavÈ pana bhante Anuttaro purisadammasÈrathi, kathaÑ pana bhante
BhagavÈ purisadammaÑ vinetÊti. AhaÑ kho Kesi purisadammaÑ saÓhenapi
vinemi, pharusenapi vinemi, saÓhapharusenapi vinemi. TatridaÑ Kesi
saÓhasmiÑ–iti kÈyasucaritaÑ iti kÈyasucaritassa vipÈko, iti vacÊsucaritaÑ
iti vacÊsucaritassa vipÈko, iti manosucaritaÑ iti manosucaritassa vipÈko, iti
devÈ iti manussÈti. TatridaÑ Kesi pharusasmiÑ–iti kÈyaduccaritaÑ iti
kÈyaduccaritassa vipÈko, iti vacÊduccaritaÑ iti vacÊduccaritassa vipÈko, iti
manoduccaritaÑ iti manoduccaritassa vipÈko, iti nirayo iti tiracchÈnayoni iti
pettivisayoti.
TatridaÑ Kesi saÓhapharusasmiÑ–iti kÈyasucaritaÑ iti kÈyasucaritassa
vipÈko, iti kÈyaduccaritaÑ iti kÈyaduccaritassa vipÈko, iti vacÊsucaritaÑ iti
vacÊsucaritassa vipÈko, iti vacÊduccaritaÑ iti vacÊduccaritassa vipÈko, iti
manosucaritaÑ iti manosucaritassa vipÈko, iti manoduccaritaÑ iti
manoduccaritassa vipÈko, iti devÈ iti manussÈ iti nirayo iti tiracchÈnayoni iti
pettivisayoti.
______________________________________________________________
1. SaÒÒÈto assadammasÈrathi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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Sace te bhante purisadammo saÓhena vinayaÑ na upeti, pharusena

vinayaÑ na upeti, saÓhapharusena vinayaÑ na upeti, kinti naÑ BhagavÈ
karotÊti. Sace me Kesi purisadammo saÓhena vinayaÑ na upeti, pharusena
vinayaÑ na upeti, saÓhapharusena vinayaÑ na upeti, hanÈmi naÑ KesÊti. Na
kho bhante Bhagavato pÈÓÈtipÈto kappati, atha ca pana BhagavÈ evamÈha
“hanÈmi naÑ KesÊ”ti. SaccaÑ Kesi, na TathÈgatassa pÈÓÈtipÈto kappati, api
ca yo purisadammo saÓhena vinayaÑ na upeti, pharusena vinayaÑ na upeti,
saÓhapharusena vinayaÑ na upeti. Na taÑ TathÈgato vattabbaÑ
anusÈsitabbaÑ maÒÒati, nÈpi viÒÒ| sabrahmacÈrÊ vattabbaÑ anusÈsitabbaÑ
maÒÒanti, vadho heso Kesi ariyassa vinaye, yaÑ na TathÈgato vattabbaÑ
anusÈsitabbaÑ maÒÒati, nÈpi viÒÒ| sabrahmacÈrÊ vattabbaÑ anusÈsitabbaÑ
maÒÒantÊti.
So hi n|na bhante suhato hoti yaÑ na TathÈgato vattabbaÑ
anusÈsitabbaÑ maÒÒati, nÈpi viÒÒ| sabrahmacÈrÊ vattabbaÑ anusÈsitabbaÑ
maÒÒantÊti. AbhikkantaÑ bhante abhikkantaÑ bhante -pa- upÈsakaÑ maÑ
bhante BhagavÈ dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. . PaÔÔhamaÑ.
2. Javasutta
112. Cat|hi bhikkhave a~gehi samannÈgato raÒÒo bhadro assÈjÈnÊyo
rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo, raÒÒo a~ganteva sa~khaÑ gacchati. Katamehi
cat|hi? Ajjavena javena khantiyÈ soraccena. Imehi kho bhikkhave cat|hi
a~gehi samannÈgato raÒÒo bhadro assÈjÈnÊyo rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo,
raÒÒo a~ganteva sa~khaÑ gacchati.
EvamevaÑ kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato bhikkhu
Èhuneyyo hoti -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katamehi cat|hi?
Ajjavena javena khantiyÈ soraccena. Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi
samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ
lokassÈti. . DutiyaÑ.
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3. Patodasutta
113. CattÈrome bhikkhave bhadrÈ assÈjÈnÊyÈ santo saÑvijjamÈnÈ
lokasmiÑ. Katame cattÈro? Idha bhikkhave ekacco bhadro assÈjÈnÊyo
patodacchÈyaÑ disvÈ saÑvijjati saÑvegaÑ Èpajjati “kiÑ nu kho maÑ ajja
assadammasÈrathi kÈraÓaÑ kÈressati, kimassÈhaÑ1 paÔikaromÊ”ti.
Evar|popi bhikkhave idhekacco bhadro assÈjÈnÊyo hoti. AyaÑ bhikkhave
paÔhamo bhadro assÈjÈnÊyo santo saÑvijjamÈno lokasmiÑ.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco bhadro assÈjÈnÊyo na heva kho
patodacchÈyaÑ disvÈ saÑvijjati saÑvegaÑ Èpajjati, api ca kho
lomavedhaviddho saÑvijjati saÑvegaÑ Èpajjati. “KiÑ nu kho maÑ ajja
assadammasÈrathi kÈraÓaÑ kÈressati, kimassÈhaÑ paÔikaromÊ”ti. Evar|popi
bhikkhave idhekacco bhadro assÈjÈnÊyo hoti. AyaÑ bhikkhave dutiyo
bhadro assÈjÈnÊyo santo saÑvijjamÈno lokasmiÑ.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco bhadro assÈjÈnÊyo na heva kho
patodacchÈyaÑ disvÈ saÑvijjati saÑvegaÑ Èpajjati, nÈpi lomavedhaviddho
saÑvijjati saÑvegaÑ Èpajjati, api ca kho cammavedhaviddho saÑvijjati
saÑvegaÑ Èpajjati “kiÑ nu kho maÑ ajja assadammasÈrathi kÈraÓaÑ
kÈressati, kimassÈhaÑ paÔikaromÊ”ti. Evar|popi bhikkhave idhekacco
bhadro assÈjÈnÊyo hoti. AyaÑ bhikkhave tatiyo bhadro assÈjÈnÊyo santo
saÑvijjamÈno lokasmiÑ.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco bhadro assÈjÈnÊyo na heva kho
patodacchÈyaÑ disvÈ saÑvijjati saÑvegaÑ Èpajjati, nÈpi lomavedhaviddho
saÑvijjati saÑvegaÑ Èpajjati, nÈpi cammavedhaviddho saÑvijjati
saÑvegaÑ Èpajjati, api ca kho aÔÔhivedhaviddho saÑvijjati saÑvegaÑ
Èpajjati “kiÑ nu kho maÑ ajja assadammasÈrathi kÈraÓaÑ kÈressati,
kimassÈhaÑ paÔikaromÊ”ti. Evar|popi bhikkhave idhekacco bhadro
assÈjÈnÊyo hoti, ayaÑ bhikkhave catuttho bhadro assÈjÈnÊyo santo
______________________________________________________________
1. KathamassÈhaÑ (Ka)
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saÑvijjamÈno lokasmiÑ. Ime kho bhikkhave cattÈro bhadrÈ assÈjÈnÊyÈ santo
saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
EvamevaÑ kho bhikkhave cattÈrome bhadrÈ purisÈjÈnÊyÈ santo
saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame cattÈro? Idha bhikkhave ekacco bhadro
purisÈjÈnÊyo suÓÈti “amukasmiÑ nÈma gÈme vÈ nigame vÈ itthÊ vÈ puriso vÈ
dukkhito vÈ kÈla~kato1 vÈ”ti, so tena saÑvijjati saÑvegaÑ Èpajjati,
saÑviggo yoniso padahati, pahitatto kÈyena ceva paramasaccaÑ2
sacchikaroti, paÒÒÈya ca ativijjha passati. SeyyathÈpi so bhikkhave bhadro
assÈjÈnÊyo patodacchÈyaÑ disvÈ saÑvijjati saÑvegaÑ Èpajjati,
tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ bhadraÑ purisÈjÈnÊyaÑ vadÈmi. Evar|popi
bhikkhave idhekacco bhadro purisÈjÈnÊyo hoti. AyaÑ bhikkhave paÔhamo
bhadro purisÈjÈnÊyo santo saÑvijjamÈno lokasmiÑ.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco bhadro purisÈjÈnÊyo na heva kho
suÓÈti “amukasmiÑ nÈma gÈme vÈ nigame vÈ itthÊ vÈ puriso vÈ dukkhito vÈ
kÈla~kato vÈ”ti, api ca kho sÈmaÑ passati itthiÑ vÈ purisaÑ vÈ dukkhitaÑ
vÈ kÈla~kataÑ vÈ. So tena saÑvijjati saÑvegaÑ Èpajjati, saÑviggo yoniso
padahati, pahitatto kÈyena ceva paramasaccaÑ sacchikaroti, paÒÒÈya ca
ativijjha passati. SeyyathÈpi so bhikkhave bhadro assÈjÈnÊyo
lomavedhaviddho saÑvijjati saÑvegaÑ Èpajjati, tath|pamÈhaÑ bhikkhave
imaÑ bhadraÑ purisÈjÈnÊyaÑ vadÈmi. Evar|popi bhikkhave idhekacco
bhadro purisÈjÈnÊyo hoti. AyaÑ bhikkhave dutiyo bhadro purisÈjÈnÊyo santo
saÑvijjamÈno lokasmiÑ.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco bhadro purisÈjÈniyo na heva kho
suÓÈti “amukasmiÑ nÈma gÈme vÈ nigame vÈ itthÊ vÈ puriso vÈ dukkhito vÈ
kÈla~kato vÈ”ti, nÈpi sÈmaÑ passati itthiÑ vÈ purisaÑ vÈ dukkhitaÑ vÈ
kÈla~kataÑ vÈ, api ca khvassa ÒÈti vÈ sÈlohito vÈ dukkhito vÈ hoti kÈla~kato
vÈ. So tena saÑvijjati saÑvegaÑ Èpajjati, saÑviggo yoniso padahati,
pahitatto kÈyena ceva
______________________________________________________________
1. KÈlakato (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
2. ParamatthasaccaÑ (Ka) Ma 2. 145 piÔÔhe passitabbaÑ.

(12) 2. Kesivagga

431

paramasaccaÑ sacchikaroti, paÒÒÈya ca ativijjha passati. SeyyathÈpi so
bhikkhave bhadro assÈjÈnÊyo cammavedhaviddho saÑvijjati saÑvegaÑ
Èpajjati, tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ bhadraÑ purisÈjÈnÊyaÑ vadÈmi.
Evar|popi bhikkhave idhekacco bhadro purisÈjÈnÊyo hoti. AyaÑ bhikkhave
tatiyo bhadro purisÈjÈnÊyo santo saÑvijjamÈno lokasmiÑ.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco bhadro purisÈjÈnÊyo na heva kho
suÓÈti “amukasmiÑ nÈma gÈme vÈ nigame vÈ itthÊ vÈ puriso vÈ dukkhito vÈ
kÈla~kato vÈ”ti, nÈpi sÈmaÑ passati itthiÑ vÈ purisaÑ vÈ dukkhitaÑ vÈ
kÈla~kataÑ vÈ, nÈpissa ÒÈti vÈ sÈlohito vÈ dukkhito vÈ hoti kÈla~kato vÈ, api
ca kho sÈmaÒÒeva phuÔÔho hoti sÈrÊrikÈhi vedanÈhi dukkhÈhi tibbÈhi1
kharÈhi kaÔukÈhi asÈtÈhi amanÈpÈhi pÈÓaharÈhi. So tena saÑvijjati
saÑvegaÑ Èpajjati, saÑviggo yoniso padahati, pahitatto kÈyena ceva
paramasaccaÑ sacchikaroti, paÒÒÈya ca ativijjha passati. SeyyathÈpi so
bhikkhave bhadro assÈjÈnÊyo aÔÔhivedhaviddho saÑvijjati saÑvegaÑ
Èpajjati, tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ bhadraÑ purisÈjÈnÊyaÑ vadÈmi.
Evar|popi bhikkhave idhekacco bhadro purisÈjÈnÊyo hoti. AyaÑ bhikkhave
catuttho bhadro purisÈjÈnÊyo santo saÑvijjamÈno lokasmiÑ. Ime kho
bhikkhave cattÈro bhadrÈ purisÈjÈnÊyÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. .
TatiyaÑ.
4. NÈgasutta
114. Cat|hi bhikkhave a~gehi samannÈgato raÒÒo nÈgo rÈjÈraho hoti
rÈjabhoggo, raÒÒo a~ganteva sa~khaÑ gacchati. Katamehi cat|hi? Idha
bhikkhave raÒÒo nÈgo sotÈ ca hoti hantÈ ca khantÈ ca gantÈ ca.
KathaÒca bhikkhave raÒÒo nÈgo sotÈ hoti? Idha bhikkhave raÒÒo nÈgo
yamenaÑ hatthidammasÈrathi kÈraÓaÑ kÈreti yadi vÈ katapubbaÑ, yadi vÈ
akatapubbaÑ, taÑ aÔÔhiÑ katvÈ2 manasi katvÈ sabbacetasÈ3
______________________________________________________________
1. TippÈhi (SÊ, I)
3. SabbaÑ cetaso (sabbattha)

2. AÔÔhikatvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) AÑ 2. 143 piÔÔhepi.
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samannÈharitvÈ ohitasoto suÓÈti. EvaÑ kho bhikkhave raÒÒo nÈgo sotÈ hoti.
KathaÒca bhikkhave raÒÒo nÈgo hantÈ hoti? Idha bhikkhave raÒÒo nÈgo
sa~gÈmagato hatthimpi hanati, hatthÈruhampi hanati, assampi hanati,
assÈruhampi hanati, rathampi hanati, rathikampi hanati, pattikampi hanati.
EvaÑ kho bhikkhave raÒÒo nÈgo hantÈ hoti.
KathaÒca bhikkhave raÒÒo nÈgo khantÈ hoti? Idha bhikkhave raÒÒo
nÈgo sa~gÈmagato khamo hoti sattippahÈrÈnaÑ asippahÈrÈnaÑ
usuppahÈrÈnaÑ pharasuppahÈrÈnaÑ1
bheripaÓavasa~khatiÓavaninnÈdasaddÈnaÑ. EvaÑ kho bhikkhave raÒÒo
nÈgo khantÈ hoti.
KathaÒca bhikkhave raÒÒo nÈgo gantÈ hoti? Idha bhikkhave raÒÒo nÈgo
yamenaÑ hatthidammasÈrathi disaÑ peseti yadi vÈ gatapubbaÑ, yadi vÈ
agatapubbaÑ, taÑ khippameva gantÈ hoti. EvaÑ kho bhikkhave raÒÒo nÈgo
gantÈ hoti. Imehi kho bhikkhave cat|hi a~gehi samannÈgato raÒÒo nÈgo
rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo, raÒÒo a~ganteva sa~khaÑ gacchati.
EvamevaÑ kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato bhikkhu
Èhuneyyo hoti -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katamehi cat|hi?
Idha bhikkhave bhikkhu sotÈ ca hoti hantÈ ca khantÈ ca gantÈ ca.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu sotÈ hoti? Idha bhikkhave bhikkhu
TathÈgatappavedite dhammavinaye desiyamÈne aÔÔhiÑ katvÈ manasi katvÈ
sabbacetasÈ samannÈharitvÈ ohitasoto dhammaÑ suÓÈti. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu sotÈ hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu hantÈ hoti? Idha bhikkhave bhikkhu
uppannaÑ kÈmavitakkaÑ nÈdhivÈseti pajahati vinodeti (Hanati)2
byantÊkaroti anabhÈvaÑ gameti. UppannaÑ byÈpÈdavitakkaÑ -pa-.
UppannaÑ vihiÑsÈvitakkaÑ -pa-. Uppannuppanne pÈpake akusale dhamme
nÈdhivÈseti pajahati vinodeti
______________________________________________________________
1. “PharasuppahÈrÈnan”ti idaÑ padaÑ SyÈmapotthake natthi. Ma 3. 174 piÔÔhepi
passitabbaÑ.
2. ( ) Natthi SÊ-SyÈ-I-potthakesu. Upari PaÔipadÈvagge 470 piÔÔhe catutthasutte pana
“sametÊ”ti padaÑ sabbatthapi dissati.
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hanati byantÊkaroti anabhÈvaÑ gameti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu hantÈ
hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu khantÈ hoti? Idha bhikkhave bhikkhu
khamo hoti sÊtassa uÓhassa jighacchÈya pipÈsÈya ÉaÑsa makasa
vÈtÈtapasarÊsapasamphassÈnaÑ duruttÈnaÑ durÈgatÈnaÑ vacanapathÈnaÑ,
uppannÈnaÑ sÈrÊrikÈnaÑ vedanÈnaÑ dukkhÈnaÑ tibbÈnaÑ kharÈnaÑ
kaÔukÈnaÑ asÈtÈnaÑ amanÈpÈnaÑ pÈÓaharÈnaÑ adhivÈsakajÈtiko hoti.
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu khantÈ hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu gantÈ hoti? Idha bhikkhave bhikkhu
yÈyaÑ disÈ agatapubbÈ iminÈ dÊghena addhunÈ, yadidaÑ
sabbasa~khÈrasamatho sabb|padhipaÔinissaggo taÓhÈkkhayo virÈgo nirodho
nibbÈnaÑ, taÑ khippaÒÒeva gantÈ hoti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu gantÈ
hoti. Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato bhikkhu
Èhuneyyo hoti -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈti. . CatutthaÑ.
5. ®hÈnasutta
115. CattÈrimÈni bhikkhave ÔhÈnÈni. KatamÈni cattÈri? Atthi bhikkhave
ÔhÈnaÑ amanÈpaÑ kÈtuÑ, taÒca kayiramÈnaÑ anatthÈya saÑvattati. Atthi
bhikkhave ÔhÈnaÑ amanÈpaÑ kÈtuÑ, taÒca kayiramÈnaÑ atthÈya saÑvattati.
Atthi bhikkhave ÔhÈnaÑ manÈpaÑ kÈtuÑ, taÒca kayiramÈnaÑ anatthÈya
saÑvattati. Atthi bhikkhave ÔhÈnaÑ manÈpaÑ kÈtuÑ, taÒca kayiramÈnaÑ
atthÈya saÑvattati.
Tatra bhikkhave yamidaÑ1 ÔhÈnaÑ amanÈpaÑ kÈtuÑ, taÒca
kayiramÈnaÑ anatthÈya saÑvattati. IdaÑ bhikkhave ÔhÈnaÑ ubhayeneva na
kattabbaÑ maÒÒati2–yampidaÑ3 ÔhÈnaÑ amanÈpaÑ kÈtuÑ, iminÈpi naÑ4
na kattabbaÑ maÒÒati. YampidaÑ ÔhÈnaÑ kayiramÈnaÑ anatthÈya
saÑvattati, iminÈpi naÑ5 na kattabbaÑ maÒÒati. IdaÑ bhikkhave ÔhÈnaÑ
ubhayeneva na kattabbaÑ maÒÒati.
Tatra bhikkhave yamidaÑ ÔhÈnaÑ amanÈpaÑ kÈtuÑ, taÒca
kayiramÈnaÑ atthÈya saÑvattati. ImasmiÑ bhikkhave ÔhÈne bÈlo ca paÓÉito
ca veditabbo
______________________________________________________________
1. YadidaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)
2. PaÒÒÈyati (?)
4. TaÑ (SÊ, I) SyÈmapotthake natthi.

3. YadidaÑ (Ka)
5. TaÑ (I) SÊ-SyÈ-potthakesu natthi.
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purisathÈme purisavÊriye purisaparakkame. Na bhikkhave bÈlo iti
paÔisaÒcikkhati “kiÒcÈpi kho idaÑ ÔhÈnaÑ amanÈpaÑ kÈtuÑ, atha carahidaÑ
ÔhÈnaÑ kayiramÈnaÑ atthÈya saÑvattatÊ”ti. So taÑ ÔhÈnaÑ na karoti, tassa
taÑ ÔhÈnaÑ akayiramÈnaÑ anatthÈya saÑvattati. PaÓÉito ca kho bhikkhave
iti paÔisaÒcikkhati “kiÒcÈpi kho idaÑ ÔhÈnaÑ amanÈpaÑ kÈtuÑ, atha
carahidaÑ ÔhÈnaÑ kayiramÈnaÑ atthÈya saÑvattatÊ”ti. So taÑ ÔhÈnaÑ
karoti, tassa taÑ ÔhÈnaÑ kayiramÈnaÑ atthÈya saÑvattati.
Tatra bhikkhave yamidaÑ1 ÔhÈnaÑ manÈpaÑ kÈtuÑ, taÒca
kayiramÈnaÑ anatthÈya saÑvattati. Imasmimpi bhikkhave ÔhÈne bÈlo ca
paÓÉito ca veditabbo purisathÈme purisavÊriye purisaparakkame. Na
bhikkhave bÈlo iti paÔisaÒcikkhati “kiÒcÈpi kho idaÑ ÔhÈnaÑ manÈpaÑ
kÈtuÑ, atha carahidaÑ ÔhÈnaÑ kayiramÈnaÑ anatthÈya saÑvattatÊ”ti. So taÑ
ÔhÈnaÑ karoti, tassa taÑ ÔhÈnaÑ kayiramÈnaÑ anatthÈya saÑvattati. PaÓÉito
ca kho bhikkhave iti paÔisaÒcikkhati “kiÒcÈpi kho idaÑ ÔhÈnaÑ manÈpaÑ
kÈtuÑ, atha carahidaÑ ÔhÈnaÑ kayiramÈnaÑ anatthÈya saÑvattatÊ”ti. So taÑ
ÔhÈnaÑ na karoti, tassa taÑ ÔhÈnaÑ akayiramÈnaÑ atthÈya saÑvattati.
Tatra bhikkhave yamidaÑ ÔhÈnaÑ manÈpaÑ kÈtuÑ, taÒca kayiramÈnaÑ
atthÈya saÑvattati. IdaÑ bhikkhave ÔhÈnaÑ ubhayeneva kattabbaÑ
maÒÒati–yampidaÑ ÔhÈnaÑ manÈpaÑ kÈtuÑ, iminÈpi naÑ kattabbaÑ
maÒÒati. YampidaÑ ÔhÈnaÑ kayiramÈnaÑ atthÈya saÑvattati, iminÈpi naÑ
kattabbaÑ maÒÒati. IdaÑ bhikkhave ÔhÈnaÑ ubhayeneva kattabbaÑ
maÒÒati, imÈni kho bhikkhave cattÈri ÔhÈnÈnÊti.
6. AppamÈdasutta
116. Cat|hi bhikkhave ÔhÈnehi appamÈdo karaÓÊyo. Katamehi cat|hi?
KÈyaduccaritaÑ bhikkhave pajahatha, kÈyasucaritaÑ bhÈvetha, tattha ca mÈ
pamÈdattha. VacÊduccaritaÑ bhikkhave pajahatha, vacÊsucaritaÑ bhÈvetha,
tattha ca mÈ pamÈdattha. ManoduccaritaÑ bhikkhave pajahatha,
manosucaritaÑ bhÈvetha, tattha ca mÈ pamÈdattha. MicchÈdiÔÔhiÑ
bhikkhave pajahatha, sammÈdiÔÔhiÑ bhÈvetha, tattha ca mÈ pamÈdattha.
______________________________________________________________
1. YadidaÑ (SyÈ, KaÑ)
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Yato kho bhikkhave bhikkhuno kÈyaduccaritaÑ pahÊnaÑ hoti,
kÈyasucaritaÑ bhÈvitaÑ. VacÊduccaritaÑ pahÊnaÑ hoti, vacÊsucaritaÑ
bhÈvitaÑ. ManoduccaritaÑ pahÊnaÑ hoti, manosucaritaÑ bhÈvitaÑ.
MicchÈdiÔÔhi pahÊnÈ hoti, sammÈdiÔÔhi bhÈvitÈ. So na bhÈyati
samparÈyikassa maraÓassÈti. . ChaÔÔhaÑ.
7. Œrakkhasutta
117. Cat|su bhikkhave ÔhÈnesu attar|pena appamÈdo sati cetaso
Èrakkho karaÓÊyo. Katamesu cat|su? “MÈ me rajanÊyesu dhammesu cittaÑ
rajjÊ”ti attar|pena appamÈdo sati cetaso Èrakkho karaÓÊyo. “MÈ me
dosanÊyesu dhammesu cittaÑ dussÊ”ti attar|pena appamÈdo sati cetaso
Èrakkho karaÓÊyo. “MÈ me mohanÊyesu dhammesu cittaÑ muyhÊ”ti
attar|pena appamÈdo sati cetaso Èrakkho karaÓÊyo. “MÈ me madanÊyesu
dhammesu cittaÑ majjÊ”ti attar|pena appamÈdo sati cetaso Èrakkho
karaÓÊyo.
Yato kho bhikkhave bhikkhuno rajanÊyesu dhammesu cittaÑ na rajjati
vÊtarÈgattÈ. DosanÊyesu dhammesu cittaÑ na dussati vÊtadosattÈ.
MohanÊyesu dhammesu cittaÑ na muyhati vÊtamohattÈ. MadanÊyesu
dhammesu cittaÑ na majjati vÊtamadattÈ. So na chambhati na kampati na
vedhati na santÈsaÑ Èpajjati. Na ca pana samaÓavacanahetupi gacchatÊti. .
SattamaÑ.
8. SaÑvejanÊyasutta
118. CattÈrimÈni bhikkhave saddhassa kulaputtassa dassanÊyÈni
saÑvejanÊyÈni ÔhÈnÈni. KatamÈni cattÈri? “Idha TathÈgato jÈto”ti bhikkhave
saddhassa kulaputtassa dassanÊyaÑ saÑvejanÊyaÑ ÔhÈnaÑ. “Idha TathÈgato
anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambuddho”ti bhikkhave saddhassa
kulaputtassa dassanÊyaÑ saÑvejanÊyaÑ ÔhÈnaÑ. “Idha TathÈgato anuttaraÑ
dhammacakkaÑ pavattesÊ”ti bhikkhave saddhassa kulaputtassa dassanÊyaÑ
saÑvejanÊyaÑ ÔhÈnaÑ. “Idha TathÈgato anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ
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parinibbuto”ti bhikkhave saddhassa kulaputtassa dassanÊyaÑ saÑvejanÊyaÑ
ÔhÈnaÑ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri saddhassa kulaputtassa dassanÊyÈni
saÑvejanÊyÈni ÔhÈnÈnÊti. . AÔÔhamaÑ.
9. PaÔhamabhayasutta
119. CattÈrimÈni bhikkhave bhayÈni. KatamÈni cattÈri? JÈtibhayaÑ
jarÈbhayaÑ byÈdhibhayaÑ maraÓabhayaÑ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri
bhayÈnÊti. . NavamaÑ.
10. Dutiyabhayasutta
120. CattÈrimÈni bhikkhave bhayÈni. KatamÈni cattÈri? AggibhayaÑ
udakabhayaÑ rÈjabhayaÑ corabhayaÑ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri
bhayÈnÊti. . DasamaÑ.
Kesivaggo dutiyo.
TassuddÈnaÑ
Kesi Javo Patodo ca, NÈgo ®hÈnena paÒcamaÑ.
AppamÈdo ca Œrakkho, SaÑvejanÊyaÒca dve BhayÈti.
_____
(13) 3. Bhayavagga
1. AttÈnuvÈdasutta
121. CattÈrimÈni bhikkhave bhayÈni. KatamÈni cattÈri?
AttÈnuvÈdabhayaÑ parÈnuvÈdabhayaÑ daÓÉabhayaÑ duggatibhayaÑ.
KatamaÒca bhikkhave attÈnuvÈdabhayaÑ? Idha bhikkhave ekacco iti
paÔisaÒcikkhati “ahaÒceva1 kho pana kÈyena duccaritaÑ careyyaÑ, vÈcÈya
duccaritaÑ careyyaÑ, manasÈ duccaritaÑ careyyaÑ. KiÒca taÑ yaÑ maÑ2
attÈ sÊlato na upavadeyyÈ”ti. So attÈnuvÈdabhayassa bhÊto kÈyaduccaritaÑ
______________________________________________________________
1. AhaÒce (?)
2. KiÒca taÑ maÑ (SÊ), kiÒca maÑ (SyÈ, KaÑ), kiÒca taÑ kammaÑ (I, Ka)
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pahÈya kÈyasucaritaÑ bhÈveti, vacÊduccaritaÑ pahÈya vacÊsucaritaÑ
bhÈveti, manoduccaritaÑ pahÈya manosucaritaÑ bhÈveti, suddhaÑ attÈnaÑ
pariharati. IdaÑ vuccati bhikkhave attÈnuvÈdabhayaÑ.
KatamaÒca bhikkhave parÈnuvÈdabhayaÑ? Idha bhikkhave ekacco iti
paÔisaÒcikkhati “ahaÒceva kho pana kÈyena duccaritaÑ careyyaÑ, vÈcÈya
duccaritaÑ careyyaÑ, manasÈ duccaritaÑ careyyaÑ. KiÒca taÑ yaÑ maÑ
pare sÊlato na upavadeyyun”ti. So parÈnuvÈdabhayassa bhÊto kÈyaduccaritaÑ
pahÈya kÈyasucaritaÑ bhÈveti, vacÊduccaritaÑ pahÈya vacÊsucaritaÑ
bhÈveti, manoduccaritaÑ pahÈya manosucaritaÑ bhÈveti, suddhaÑ attÈnaÑ
pariharati. IdaÑ vuccati bhikkhave parÈnuvÈdabhayaÑ.
KatamaÒca bhikkhave daÓÉabhayaÑ? Idha bhikkhave ekacco passati
coraÑ ÈgucÈriÑ rÈjÈno 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 balisamaÑsikampi karonte kahÈpaÓakampi karonte
khÈrÈpatacchikampi karonte palighaparivattikampi karonte palÈlapÊÔhakampi
karonte tattenapi telena osiÒcante sunakhehipi khÈdÈpente jÊvantampi s|le
uttÈsente asinÈpi sÊsaÑ chindante.
Tassa evaÑ hoti “yathÈr|pÈnaÑ kho pÈpakÈnaÑ kammÈnaÑ hetu coraÑ
ÈgucÈriÑ rÈjÈno gahetvÈ vividhÈ kammakÈraÓÈ kÈrenti, kasÈhipi tÈÄenti -paasinÈpi sÊsaÑ chindanti, ahaÒceva kho pana evar|paÑ pÈpakammaÑ
kareyyaÑ, mampi rÈjÈno gahetvÈ evar|pÈ vividhÈ kammakÈraÓÈ kÈreyyuÑ,
kasÈhipi tÈÄeyyuÑ, vettehipi tÈÄeyyuÑ, addhadaÓÉakehipi tÈÄeyyuÑ,
hatthampi chindeyyuÑ, pÈdampi chindeyyuÑ, hatthapÈdampi chindeyyuÑ,
kaÓÓampi chindeyyuÑ, nÈsampi chindeyyuÑ, kaÓÓanÈsampi chindeyyuÑ,
bila~gathÈlikampi kareyyuÑ, sa~khamuÓÉikampi kareyyuÑ, rÈhumukhampi
kareyyuÑ, jotimÈlikampi kareyyuÑ, hatthapajjotikampi kareyyuÑ,
erakavattikampi kareyyuÑ, cÊrakavÈsikampi kareyyuÑ, eÓeyyakampi
kareyyuÑ, balisamaÑsikampi kareyyuÑ,
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kahÈpaÓakampi kareyyuÑ, khÈrÈpatacchikampi kareyyuÑ,
palighaparivattikampi kareyyuÑ, palÈlapÊÔhakampi kareyyuÑ, tattenapi
telena osiÒceyyuÑ, sunakhehipi khÈdÈpeyyuÑ, jÊvantampi s|le uttÈseyyuÑ,
asinÈpi sÊsaÑ chinteyyun”ti. So daÓÉabhayassa bhÊto na paresaÑ pÈbhataÑ
vilumpanto carati. KÈyaduccaritaÑ pahÈya -pa- suddhaÑ attÈnaÑ pariharati.
IdaÑ vuccati bhikkhave daÓÉabhayaÑ.
KatamaÒca bhikkhave duggatibhayaÑ? Idha bhikkhave ekacco iti
paÔisaÒcikkhati “kÈyaduccaritassa kho pÈpako vipÈko abhisamparÈyaÑ,
vacÊduccaritassa pÈpako vipÈko abhisamparÈyaÑ, manoduccaritassa pÈpako
vipÈko abhisamparÈyaÑ, ahaÒceva kho pana kÈyena duccaritaÑ careyyaÑ,
vÈcÈya duccaritaÑ careyyaÑ, manasÈ duccaritaÑ careyyaÑ, kiÒca taÑ
yÈhaÑ na kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ
nirayaÑ upapajjeyyan”ti. So duggatibhayassa bhÊto kÈyaduccaritaÑ pahÈya
kÈyasucaritaÑ bhÈveti, vacÊduccaritaÑ pahÈya vacÊsucaritaÑ bhÈveti,
manoduccaritaÑ pahÈya manosucaritaÑ bhÈveti, suddhaÑ attÈnaÑ
pariharati. IdaÑ vuccati bhikkhave duggatibhayaÑ. ImÈni kho bhikkhave
cattÈri bhayÈnÊti.
2. mibhayasutta
122. CattÈrimÈni bhikkhave bhayÈni udakorohantassa1
pÈÔika~khitabbÈni. KatamÈni cattÈri? mibhayaÑ kumbhÊlabhayaÑ
ÈvaÔÔabhayaÑ susukÈbhayaÑ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri bhayÈni
udakorohantassa pÈÔika~khitabbÈni. EvamevaÑ kho bhikkhave cattÈri
bhayÈni idhekaccassa kulaputtassa imasmiÑ dhammavinaye agÈrasmÈ2
anagÈriyaÑ pabbajitassa3 pÈÔika~khitabbÈni. KatamÈni cattÈri? mibhayaÑ
kumbhÊlabhayaÑ ÈvaÔÔabhayaÑ susukÈbhayaÑ.
KatamaÒca bhikkhave |mibhayaÑ? Idha bhikkhave ekacco kulaputto
saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito hoti “otiÓÓomhi jÈtiyÈ jarÈya
maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi somanassehi upÈyÈsehi
______________________________________________________________
1. Udakorohante (Ma 2. 122 piÔÔhe)
3. Pabbajato (SÊ)

2. SaddhÈ agÈrasmÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ)
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dukkhotiÓÓo dukkhapareto, appeva nÈma imassa kevalassa
dukkhakkhandhassa antakiriyÈ paÒÒÈyethÈ”ti. TamenaÑ tathÈ pabbajitaÑ
samÈnaÑ sabrahmacÈrino ovadanti anusÈsanti “evaÑ te abhikkamitabbaÑ,
evaÑ te paÔikkamitabbaÑ, evaÑ te ÈloketabbaÑ evaÑ te viloketabbaÑ,
evaÑ te samiÒjitabbaÑ, evaÑ te pasÈritabbaÑ, evaÑ te
sa~ghÈÔipattacÊvaraÑ dhÈretabban”ti. Tassa evaÑ hoti “mayaÑ kho pubbe
agÈriyabh|tÈ samÈnÈ aÒÒe ovadÈmapi anusÈsÈmapi. Ime panamhÈkaÑ
puttamattÈ maÒÒe nattamattÈ maÒÒe ovaditabbaÑ anusÈsitabbaÑ
maÒÒantÊ”ti. So kupito anattamano sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati.
AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu |mibhayassa bhÊto sikkhaÑ paccakkhÈya
hÊnÈyÈvatto. “mibhayan”ti kho bhikkhave kodh|pÈyÈsassetaÑ
adhivacanaÑ. IdaÑ vuccati bhikkhave |mibhayaÑ.
KatamaÒca bhikkhave kumbhÊlabhayaÑ? Idha bhikkhave ekacco
kulaputto saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito hoti “otiÓÓomhi jÈtiyÈ
jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi
dukkhotiÓÓo dukkhapareto, appeva nÈma imassa kevalassa
dukkhakkhandhassa antakiriyÈ paÒÒÈyethÈ”ti. TamenaÑ tathÈ pabbajitaÑ
samÈnaÑ sabrahmacÈrino ovadanti anusÈsanti “idaÑ te khÈditabbaÑ, idaÑ
te na khÈditabbaÑ. IdaÑ te bhuÒjitabbaÑ, idaÑ te na bhuÒjitabbaÑ. IdaÑ te
sÈyitabbaÑ, idaÑ te na sÈyitabbaÑ. IdaÑ te pÈtabbaÑ, idaÑ te na
pÈtabbaÑ. KappiyaÑ te khÈditabbaÑ, akappiyaÑ te na khÈditabbaÑ.
KappiyaÑ te bhuÒjitabbaÑ, akappiyaÑ te na bhuÒjitabbaÑ. KappiyaÑ te
sÈyitabbaÑ, akappiyaÑ te na sÈyitabbaÑ. KappiyaÑ te pÈtabbaÑ,
akappiyaÑ te na pÈtabbaÑ. KÈle te khÈditabbaÑ, vikÈle te na khÈditabbaÑ.
KÈle te bhuÒjitabbaÑ, vikÈle te na bhuÒjitabbaÑ. KÈle te sÈyitabbaÑ, vikÈle
te na sÈyitabbaÑ. KÈle te pÈtabbaÑ, vikÈle te na pÈtabban”ti. Tassa evaÑ
hoti “mayaÑ kho pubbe agÈriyabh|tÈ samÈnÈ yaÑ icchÈma taÑ khÈdÈma,
yaÑ na icchÈma na taÑ khÈdÈma. YaÑ icchÈma taÑ bhuÒjÈma, yaÑ na
icchÈma na taÑ bhuÒjÈma. YaÑ icchÈma taÑ sÈyÈma, yaÑ na icchÈma na
taÑ sÈyÈma. YaÑ icchÈma taÑ pivÈma, yaÑ na icchÈma na taÑ pivÈma.
Kappiyampi khÈdÈma, akappiyampi khÈdÈma. Kappiyampi bhuÒjÈma,
akappiyampi bhuÒjÈma. Kappiyampi sÈyÈma, akappiyampi sÈyÈma.
Kappiyampi pivÈma, akappiyampi pivÈma. KÈlepi khÈdÈma, vikÈlepi
khÈdÈma. KÈlepi bhuÒjÈma, vikÈlepi bhuÒjÈma.
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KÈlepi sÈyÈma, vikÈlepi sÈyÈma. KÈlepi pivÈma, vikÈlepi pivÈma. Yampi no
saddhÈ gahapatikÈ divÈ vikÈle paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ vÈ bhojanÊyaÑ vÈ denti.
Tatrapime1 mukhÈvaraÓaÑ maÒÒe karontÊ”ti, so kupito anattamano sikkhaÑ
paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu
kumbhÊlabhayassa bhÊto sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvatto.
“KumbhÊlabhayan”ti kho bhikkhave odarikattassetaÑ adhivacanaÑ. IdaÑ
vuccati bhikkhave kumbhÊlabhayaÑ.
KatamaÒca bhikkhave ÈvaÔÔabhayaÑ? Idha bhikkhave ekacco kulaputto
saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito hoti “otiÓÓomhi jÈtiyÈ jarÈya
maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi dukkhotiÓÓo
dukkhapareto, appeva nÈma imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyÈ
paÒÒÈyethÈ”ti. So evaÑ pabbajito samÈno pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ
pattacÊvaramÈdÈya gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya pavisati arakkhiteneva
kÈyena arakkhitÈya vÈcÈya arakkhitena cittena anupaÔÔhitÈya satiyÈ
asaÑvutehi indriyehi. So tattha passati gahapatiÑ vÈ gahapatiputtaÑ vÈ
paÒcahi kÈmaguÓehi samappitaÑ sama~gÊbh|taÑ paricÈrayamÈnaÑ. Tassa
evaÑ hoti “mayaÑ kho pubbe agÈriyabh|tÈ samÈnÈ paÒcahi kÈmaguÓehi
samappitÈ sama~gÊbh|tÈ paricÈrimhÈ. SaÑvijjanti kho pana me kule bhogÈ,
sakkÈ bhoge ca bhuÒcituÑ puÒÒÈni ca kÈtuÑ. YaÑn|nÈhaÑ sikkhaÑ
paccakkhÈya hÊnÈyÈvattitvÈ bhoge ca bhuÒjeyyaÑ, puÒÒÈni ca kareyyan”ti.
So sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu
ÈvaÔÔabhayassa bhÊto sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvatto. “ŒvaÔÔabhayan”ti
kho bhikkhave paÒcannetaÑ kÈmaguÓÈnaÑ adhivacanaÑ. IdaÑ vuccati
bhikkhave ÈvaÔÔabhayaÑ.
KatamaÒca bhikkhave susukÈbhayaÑ, idha bhikkhave ekacco kulaputto
saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito hoti “otiÓÓomhi jÈtiyÈ jarÈya
maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi dukkhotiÓÓo
dukkhapareto, appeva nÈma imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyÈ
paÒÒÈyethÈ”ti. So evaÑ pabbajito samÈno pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ
pattacÊvaramÈdÈya gÈmaÑ vÈ
______________________________________________________________
1. Tatthapime (Ma 2. 124 piÔÔhe)
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nigamaÑ vÈ piÓÉÈya pavisati arakkhiteneva kÈyena arakkhitÈya vÈcÈya
arakkhitena cittena anupaÔÔhitÈya satiyÈ asaÑvutehi indriyehi. So tattha
passati mÈtugÈmaÑ dunnivatthaÑ vÈ duppÈrutaÑ vÈ, tassa mÈtugÈmaÑ
disvÈ dunnivatthaÑ vÈ duppÈrutaÑ vÈ rÈgo cittaÑ anuddhaÑseti, so
rÈgÈnuddhaÑsitena cittena sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati. AyaÑ
vuccati bhikkhave bhikkhu susukÈbhayassa bhÊto sikkhaÑ paccakkhÈya
hÊnÈyÈvatto. “SusukÈbhayan”ti kho bhikkhave mÈtugÈmassetaÑ
adhivacanaÑ. IdaÑ vuccati bhikkhave susukÈbhayaÑ. ImÈni kho bhikkhave
cattÈri bhayÈni idhekaccassa kulaputtassa imasmiÑ dhammavinaye
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitassa pÈÔika~khitabbÈnÊti. . DutiyaÑ.
3. PaÔhamanÈnÈkaraÓasutta
123. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? * Idha bhikkhave ekacco puggalo vivicceva kÈmehi vivicca
akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ
jhÈnaÑ upasampajja viharati, so tadassÈdeti, taÑ nikÈmeti, tena ca vittiÑ
Èpajjati. Tattha Ôhito tadadhimutto tabbahulavihÈrÊ aparihÊno kÈlaÑ
kurumÈno brahmakÈyikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati.
BrahmakÈyikÈnaÑ bhikkhave devÈnaÑ kappo ÈyuppamÈÓaÑ, tattha
puthujjano yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ yÈvatakaÑ tesaÑ devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ,
taÑ sabbaÑ khepetvÈ nirayampi gacchati, tiracchÈnayonimpi gacchati,
pettivisayampi gacchati. Bhagavato pana sÈvako tattha yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ
yÈvatakaÑ tesaÑ devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ, taÑ sabbaÑ khepetvÈ tasmiÑ
yeva bhave parinibbÈyati. AyaÑ kho bhikkhave viseso ayaÑ adhippayÈso
idaÑ nÈnÈkaraÓaÑ sutavato ariyasÈvakassa assutavatÈ puthujjanena yadidaÑ
gatiyÈ upapattiyÈ sati1.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco puggalo vitakkavicÈrÈnaÑ
v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ
avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, so
tadassÈdeti, taÑ nikÈmeti, tena ca vittiÑ Èpajjati. Tattha Ôhito tadadhimutto
______________________________________________________________
1. YadidaÑ cutiyÈ upapattiyÈ cÈti (Ka) 270 piÔÔhe passitabbaÑ.
* Abhi 4. 351 piÔÔhepi.
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tabbahulavihÈrÊ aparihÊno kÈlaÑ kurumÈno ÈbhassarÈnaÑ devÈnaÑ
sahabyataÑ upapajjati. ŒbhassarÈnaÑ bhikkhave devÈnaÑ dve kappÈ
ÈyuppamÈÓaÑ. Tattha puthujjano yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ yÈvatakaÑ tesaÑ
devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ, taÑ sabbaÑ khepetvÈ nirayampi gacchati,
tiracchÈnayonimpi gacchati, pettivisayampi gacchati. Bhagavato pana
sÈvako tattha yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ yÈvatakaÑ tesaÑ devÈnaÑ
ÈyuppamÈÓaÑ, taÑ sabbaÑ khepetvÈ tasmiÑ yeva bhave parinibbÈyati.
AyaÑ kho bhikkhave viseso ayaÑ adhippayÈso idaÑ nÈnÈkaraÓaÑ sutavato
ariyasÈvakassa assutavatÈ puthujjanena yadidaÑ gatiyÈ upapattiyÈ sati.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco puggalo pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako
ca viharati, sato ca sampajÈno sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ
ariyÈ Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti, tatiyaÑ jhÈnaÑ
upasampajja viharati, so tadassÈdeti, taÑ nikÈmeti, tena ca vittiÑ Èpajjati.
Tattha Ôhito tadadhimutto tabbahulavihÈrÊ aparihÊno kÈlaÑ kurumÈno
SubhakiÓhÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. SubhakiÓhÈnaÑ bhikkhave
devÈnaÑ cattÈro kappÈ ÈyuppamÈÓaÑ. Tattha puthujjano yÈvatÈyukaÑ
ÔhatvÈ yÈvatakaÑ tesaÑ devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ, taÑ sabbaÑ khepetvÈ
nirayampi gacchati, tiracchÈnayonimpi gacchati, pettivisayampi gacchati.
Bhagavato pana sÈvako tattha yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ yÈvatakaÑ tesaÑ
devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ, taÑ sabbaÑ khepetvÈ tasmiÑ yeva bhave
parinibbÈyati. AyaÑ kho bhikkhave viseso ayaÑ adhippayÈso idaÑ
nÈnÈkaraÓaÑ sutavato ariyasÈvakassa assutavatÈ puthujjanena yadidaÑ
gatiyÈ upapattiyÈ sati.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco puggalo sukhassa ca pahÈnÈ
dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ
adukkhamasukhaÑ upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati, so tadassÈdeti, taÑ nikÈmeti, tena ca vittiÑ Èpajjati. Tattha Ôhito
tadadhimutto tabbahulavihÈrÊ aparihÊno kÈlaÑ kurumÈno VehapphalÈnaÑ
devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. VehapphalÈnaÑ bhikkhave devÈnaÑ paÒca
kappasatÈni ÈyuppamÈÓaÑ. Tattha puthujjano yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ
yÈvatakaÑ tesaÑ devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ, taÑ sabbaÑ khepetvÈ nirayampi
gacchati, tiracchÈnayonimpi
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gacchati, pettivisayampi gacchati. Bhagavato pana sÈvako tattha
yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ yÈvatakaÑ tesaÑ devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ, taÑ sabbaÑ
khepetvÈ tasmiÑ yeva bhave parinibbÈyati. AyaÑ kho bhikkhave viseso
ayaÑ adhippayÈso idaÑ nÈnÈkaraÓaÑ sutavato ariyasÈvakassa assutavatÈ
puthujjanena yadidaÑ gatiyÈ upapattiyÈ sati. Ime kho bhikkhave cattÈro
puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . TatiyaÑ.
4. DutiyanÈnÈkaraÓasutta
124. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? Idha bhikkhave ekacco puggalo vivicceva kÈmehi -papaÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. So yadeva tattha hoti r|pagataÑ
vedanÈgataÑ saÒÒÈgataÑ sa~khÈragataÑ viÒÒÈÓagataÑ, te dhamme aniccato
dukkhato rogato gaÓÉato sallato aghato ÈbÈdhato parato palokato suÒÒato
anattato samanupassati. So kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ suddhÈvÈsÈnaÑ
devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. AyaÑ bhikkhave upapatti asÈdhÈraÓÈ
puthujjanehi.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco puggalo vitakkavicÈrÈnaÑ
v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ
upasampajja viharati. So yadeva tattha hoti r|pagataÑ vedanÈgataÑ
saÒÒÈgataÑ sa~khÈragataÑ viÒÒÈÓagataÑ, te dhamme aniccato dukkhato
rogato gaÓÉato sallato aghato ÈbÈdhato parato palokato suÒÒato anattato
samanupassati. So kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ suddhÈvÈsÈnaÑ devÈnaÑ
sahabyataÑ upapajjati. AyaÑ bhikkhave upapatti asÈdhÈraÓÈ puthujjanehi.
Ime kho bhikkhave cattÈro puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. .
CatutthaÑ.
5. PaÔhamamettÈsutta
125. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? Idha bhikkhave ekacco puggalo mettÈsahagatena cetasÈ
ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ
catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ
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lokaÑ mettÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena
abyÈpajjena pharitvÈ viharati, so tadassÈdeti, taÑ nikÈmeti, tena ca vittiÑ
Èpajjati. Tattha Ôhito tadadhimutto tabbahulavihÈrÊ aparihÊno kÈlaÑ
kurumÈno brahmakÈyikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati.
BrahmakÈyikÈnaÑ bhikkhave devÈnaÑ kappo ÈyuppamÈÓaÑ. Tattha
puthujjano yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ yÈvatakaÑ tesaÑ devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ,
taÑ sabbaÑ khepetvÈ nirayampi gacchati, tiracchÈnayonimpi gacchati,
pettivisayampi gacchati. Bhagavato pana sÈvako tattha yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ
yÈvatakaÑ tesaÑ devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ, taÑ sabbaÑ khepetvÈ
tasmiÑyeva bhave parinibbÈyati. AyaÑ kho bhikkhave viseso ayaÑ
adhippayÈso idaÑ nÈnÈkaraÓaÑ sutavato ariyasÈvakassa assutavatÈ
puthujjanena yadidaÑ gatiyÈ upapattiyÈ sati.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco puggalo karuÓÈsahagatena cetasÈ
-pa- muditÈsahagatena cetasÈ -pa- upekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ
pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ
upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena
abyÈpajjena pharitvÈ viharati, so tadassÈdeti, taÑ nikÈmeti, tena ca vittiÑ
Èpajjati. Tattha Ôhito tadadhimutto tabbahulavihÈrÊ aparihÊno kÈlaÑ
kurumÈno ÈbhassarÈnaÑ1 devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. ŒbhassarÈnaÑ
bhikkhave devÈnaÑ dve kappÈ ÈyuppamÈÓaÑ -pa- SubhakiÓhÈnaÑ1
devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. SubhakiÓhÈnaÑ bhikkhave devÈnaÑ
cattÈro kappÈ ÈyuppamÈÓaÑ -pa- VehapphalÈnaÑ1 devÈnaÑ sahabyataÑ
upapajjati. VehapphalÈnaÑ bhikkhave devÈnaÑ paÒca kappasatÈni
ÈyuppamÈÓaÑ. Tattha puthujjano yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ yÈvatakaÑ tesaÑ
devÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ, taÑ sabbaÑ khepetvÈ nirayampi gacchati,
tiracchÈnayonimpi gacchati, pettivisayampi gacchati. Bhagavato pana
sÈvako tattha yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ yÈvatakaÑ tesaÑ devÈnaÑ
ÈyuppamÈÓaÑ, taÑ sabbaÑ khepetvÈ tasmiÑyeva bhave parinibbÈyati.
AyaÑ kho bhikkhave
______________________________________________________________
1. SyÈmapotthake pana karuÓÈdayo tayo vihÈrÈ ÈbhassarÈdÊhi tÊhi visuÑ visuÑ yojetvÈ
paripuÓÓameva dassitaÑ.
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viseso ayaÑ adhippayÈso idaÑ nÈnÈkaraÓaÑ sutavato ariyasÈvakassa
assutavatÈ puthujjanena yadidaÑ gatiyÈ upapattiyÈ sati. Ime kho bhikkhave
cattÈro puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . PaÒcamaÑ.
6. DutiyamettÈsutta
126. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? Idha bhikkhave ekacco puggalo mettÈsahagatena cetasÈ
ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ
catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ
lokaÑ mettÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena
abyÈpajjena pharitvÈ viharati. So yadeva tattha hoti r|pagataÑ vedanÈgataÑ
saÒÒÈgataÑ sa~khÈragataÑ viÒÒÈÓagataÑ, te dhamme aniccato dukkhato
rogato gaÓÉato sallato aghato ÈbÈdhato parato palokato suÒÒato anattato
samanupassati. So kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ suddhÈvÈsÈnaÑ devÈnaÑ
sahabyataÑ upapajjati. AyaÑ bhikkhave upapatti asÈdhÈraÓÈ puthujjanehi.
Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco puggalo karuÓÈ -pa- muditÈ -paupekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ.
TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi
sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈpajjena pharitvÈ viharati. So yadeva
tattha hoti r|pagataÑ vedanÈgataÑ saÒÒÈgataÑ sa~khÈragataÑ
viÒÒÈÓagataÑ, te dhamme aniccato dukkhato rogato gaÓÉato sallato aghato
ÈbÈdhato parato palokato suÒÒato anattato samanupassati. So kÈyassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ suddhÈvÈsÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. AyaÑ
bhikkhave upapatti asÈdhÈraÓÈ puthujjanehi. Ime kho bhikkhave cattÈro
puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . ChaÔÔhaÑ.
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7. PaÔhamatathÈgata-acchariyasutta
127. TathÈgatassa bhikkhave Arahato SammÈsambuddhassa pÈtubhÈvÈ

cattÈro acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ1 pÈtubhavanti. Katame cattÈro? YadÈ
bhikkhave bodhisatto TusitÈ kÈyÈ cavitvÈ sato sampajÈno mÈtukucchiÑ
okkamati. Atha sadevake loke samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ
pajÈya sadevamanussÈya appamÈÓo uÄÈro obhÈso pÈtubhavati atikkammeva
devÈnaÑ devÈnubhÈvaÑ. YÈpi tÈ lokantarikÈ aghÈ asaÑvutÈ andhakÈrÈ
andhakÈratimisÈ, yatthapimesaÑ2 candimas|riyÈnaÑ evaÑmahiddhikÈnaÑ
evaÑmahÈnubhÈvÈnaÑ ÈbhÈ nÈnubhonti, tatthapi appamÈÓo uÄÈro obhÈso
pÈtubhavati atikkammeva devÈnaÑ devÈnubhÈvaÑ. Yepi tattha sattÈ
upapannÈ, tepi tenobhÈsena aÒÒamaÒÒaÑ saÒjÈnanti “aÒÒepi kira bho santi
sattÈ idh|papannÈ”ti. TathÈgatassa bhikkhave Arahato SammÈsambuddhassa
pÈtubhÈvÈ ayaÑ paÔhamo acchariyo abbhuto dhammo3 pÈtubhavati.
Puna caparaÑ bhikkhave yadÈ bodhisatto sato sampajÈno
mÈtukucchimhÈ nikkhamati. Atha sadevake loke samÈrake sabrahmake
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya appamÈÓo uÄÈro obhÈso
pÈtubhavati atikkammeva devÈnaÑ devÈnubhÈvaÑ. YÈpi tÈ lokantarikÈ aghÈ
asaÑvutÈ andhakÈrÈ andhakÈratimisÈ, yatthapimesaÑ candimas|riyÈnaÑ
evaÑmahiddhikÈnaÑ evaÑmahÈnubhÈvÈnaÑ ÈbhÈ nÈnubhonti, tatthapi
appamÈÓo uÄÈro obhÈso pÈtubhavati atikkammeva devÈnaÑ devÈnubhÈvaÑ.
Yepi tattha sattÈ upapannÈ, tepi tenobhÈsena aÒÒamaÒÒaÑ saÒjÈnanti
“aÒÒepi kira bho santi sattÈ idh|papannÈ”ti. TathÈgatassa bhikkhave
Arahato SammÈsambuddhassa pÈtubhÈvÈ ayaÑ dutiyo acchariyo abbhuto
dhammo pÈtubhavati.
Puna caparaÑ bhikkhave yadÈ TathÈgato anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ
abhisambujjhati. Atha sadevake loke samÈrake sabrahmake
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya appamÈÓo uÄÈro
______________________________________________________________
1. AbbhutadhammÈ (SyÈ, KaÑ, Ka)
3. Abbhutadhammo (SyÈ, KaÑ, Ka)

2. YatthimesaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ)
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obhÈso pÈtubhavati atikkammeva devÈnaÑ devÈnubhÈvaÑ. YÈpi tÈ
lokantarikÈ aghÈ asaÑvutÈ andhakÈrÈ andhakÈratimisÈ, yatthapimesaÑ
candimas|riyÈnaÑ evaÑmahiddhikÈnaÑ evaÑmahÈnubhÈvÈnaÑ ÈbhÈ
nÈnubhonti, tatthapi appamÈÓo uÄÈro obhÈso pÈtubhavati atikkammeva
devÈnaÑ devÈnubhÈvaÑ. Yepi tattha sattÈ upapannÈ, tepi tenobhÈsena
aÒÒamaÒÒaÑ saÒjÈnanti “aÒÒepi kira bho santi sattÈ idh|papannÈ”ti.
TathÈgatassa bhikkhave Arahato SammÈsambuddhassa pÈtubhÈvÈ ayaÑ
tatiyo acchariyo abbhuto dhammo pÈtubhavati.
Puna caparaÑ bhikkhave yadÈ TathÈgato anuttaraÑ dhammacakkaÑ
pavatteti. Atha sadevake loke samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ
pajÈya sadevamanussÈya appamÈÓo uÄÈro obhÈso pÈtubhavati atikkammeva
devÈnaÑ devÈnubhÈvaÑ. YÈpi tÈ lokantarikÈ aghÈ asaÑvutÈ andhakÈrÈ
andhakÈratimisÈ, yatthapimesaÑ candimas|riyÈnaÑ evaÑmahiddhikÈnaÑ
evaÑmahÈnubhÈvÈnaÑ ÈbhÈ nÈnubhonti, tatthapi appamÈÓo uÄÈro obhÈso
pÈtubhavati atikkammeva devÈnaÑ devÈnubhÈvaÑ. Yepi tattha sattÈ
upapannÈ, tepi tenobhÈsena aÒÒamaÒÒaÑ saÒjÈnanti “aÒÒepi kira bho santi
sattÈ idh|papannÈ”ti. TathÈgatassa bhikkhave Arahato SammÈsambuddhassa
pÈtubhÈvÈ ayaÑ catuttho acchariyo abbhuto dhammo pÈtubhavati.
TathÈgatassa bhikkhave Arahato SammÈsambuddhassa pÈtubhÈvÈ ime
cattÈro acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ pÈtubhavantÊti. . SattamaÑ.
8. DutiyatathÈgata-acchariyasutta
128. TathÈgatassa bhikkhave Arahato SammÈsambuddhassa pÈtubhÈvÈ
cattÈro acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ pÈtubhavanti. Katame cattÈro?
ŒlayÈrÈmÈ1 bhikkhave pajÈ ÈlayaratÈ ÈlayasammuditÈ. SÈ TathÈgatena
anÈlaye dhamme desiyamÈne suss|sati, sotaÑ odahati, aÒÒÈ cittaÑ
upaÔÔhapeti. TathÈgatassa bhikkhave Arahato SammÈsambuddhassa
pÈtubhÈvÈ ayaÑ paÔhamo acchariyo abbhuto dhammo pÈtubhavati.
______________________________________________________________
1. ŒlayarÈmÈ (AÒÒasuttesu)
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MÈnÈrÈmÈ bhikkhave pajÈ mÈnaratÈ mÈnasammuditÈ. SÈ TathÈgatena

mÈnavinaye dhamme desiyamÈne suss|sati, sotaÑ odahati, aÒÒÈ cittaÑ
upaÔÔhapeti. TathÈgatassa bhikkhave Arahato SammÈsambuddhassa
pÈtubhÈvÈ ayaÑ dutiyo acchariyo abbhuto dhammo pÈtubhavati.
AnupasamÈrÈmÈ bhikkhave pajÈ anupasamaratÈ anupasamasammuditÈ.
SÈ TathÈgatena opasamike dhamme desiyamÈne suss|sati, sotaÑ odahati,
aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhapeti. TathÈgatassa bhikkhave Arahato
SammÈsambuddhassa pÈtubhÈvÈ ayaÑ tatiyo acchariyo abbhuto dhammo
pÈtubhavati.
AvijjÈgatÈ bhikkhave pajÈ aÓÉabh|tÈ pariyonaddhÈ. SÈ TathÈgatena
avijjÈvinaye dhamme desiyamÈne suss|sati, sotaÑ odahati, aÒÒÈ cittaÑ
upaÔÔhapeti. TathÈgatassa bhikkhave Arahato SammÈsambuddhassa
pÈtubhÈvÈ ayaÑ catuttho acchariyo abbhuto dhammo pÈtubhavati.
TathÈgatassa bhikkhave Arahato SammÈsambuddhassa pÈtubhÈvÈ ime
cattÈro acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ pÈtubhavantÊti. . AÔÔhamaÑ.
9. Œnanda-acchariyasutta
129. CattÈrome bhikkhave acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ Œnande. Katame
cattÈro? Sace bhikkhave bhikkhuparisÈ ŒnandaÑ dassanÈya upasa~kamati,
dassanenapi sÈ attamanÈ hoti. Tatra ce Œnando dhammaÑ bhÈsati,
bhÈsitenapi sÈ attamanÈ hoti. AtittÈva bhikkhave bhikkhuparisÈ hoti, atha
Œnando tuÓhÊ bhavati.
Sace bhikkhave bhikkhuniparisÈ ŒnandaÑ dassanÈya upasa~kamati,
dassanenapi sÈ attamanÈ hoti. Tattha ce Œnando dhammaÑ bhÈsati,
bhÈsitenapi sÈ attamanÈ hoti. AtittÈva bhikkhave bhikkhuniparisÈ hoti, atha
Œnando tuÓhÊ bhavati.
Sace bhikkhave upÈsakaparisÈ ŒnandaÑ dassanÈya upasa~kamati,
dassanenapi sÈ attamanÈ hoti. Tatra ce Œnando dhammaÑ bhÈsati,
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bhÈsitenapi sÈ attamanÈ hoti. AtittÈva bhikkhave upÈsakaparisÈ hoti, atha
Œnando tuÓhÊ bhavati.
Sace bhikkhave upÈsikÈparisÈ ŒnandaÑ dassanÈya upasa~kamati,
dassanenapi sÈ attamanÈ hoti. Tatra ce Œnando dhammaÑ bhÈsati,
bhÈsitenapi sÈ attamanÈ hoti. AtittÈva bhikkhave upÈsikÈparisÈ hoti, atha
Œnando tuÓhÊ bhavati. Ime kho bhikkhave cattÈro acchariyÈ abbhutÈ
dhammÈ Œnandeti. . NavamaÑ.
10. Cakkavatti-acchariyasutta
130. CattÈrome bhikkhave acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ raÒÒe
cakkavattimhi. Katame cattÈro? Sace bhikkhave khattiyaparisÈ rÈjÈnaÑ
cakkavattiÑ dassanÈya upasa~kamati, dassanenapi sÈ attamanÈ hoti. Tatra ce
rÈjÈ cakkavattÊ bhÈsati, bhÈsitenapi sÈ attamanÈ hoti. AtittÈva bhikkhave
khattiyaparisÈ hoti, atha rÈjÈ cakkavattÊ tuÓhÊ bhavati.
Sace bhikkhave brÈhmaÓaparisÈ rÈjÈnaÑ cakkavattiÑ dassanÈya
upasa~kamati, dassanenapi sÈ attamanÈ hoti. Tatra ce rÈjÈ cakkavattÊ
bhÈsati, bhÈsitenapi sÈ attamanÈ hoti. AtittÈva bhikkhave brÈhmaÓaparisÈ
hoti, atha rÈjÈ cakkavattÊ tuÓhÊ bhavati.
Sace bhikkhave gahapatiparisÈ rÈjÈnaÑ cakkavattiÑ dassanÈya
upasa~kamati, dassanenapi sÈ attamanÈ hoti. Tatra ce rÈjÈ cakkavattÊ
bhÈsati, bhÈsitenapi sÈ attamanÈ hoti. AtittÈva bhikkhave gahapatiparisÈ
hoti, atha rÈjÈ cakkavattÊ tuÓhÊ bhavati.
Sace bhikkhave samaÓaparisÈ rÈjÈnaÑ cakkavattiÑ dassanÈya
upasa~kamati, dassanenapi sÈ attamanÈ hoti. Tatra ce rÈjÈ cakkavattÊ
bhÈsati, bhÈsitenapi sÈ attamanÈ hoti. AtittÈva bhikkhave samaÓaparisÈ hoti,
atha rÈjÈ cakkavattÊ tuÓhÊ bhavati. Ime kho bhikkhave cattÈro acchariyÈ
abbhutÈ dhammÈ raÒÒe cakkavattimhi.
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EvamevaÑ kho bhikkhave cattÈro1 acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ Œnande.
Katame cattÈro? Sace bhikkhave bhikkhuparisÈ ŒnandaÑ dassanÈya
upasa~kamati, dassanenapi sÈ attamanÈ hoti. Tatra ce Œnando dhammaÑ
bhÈsati, bhÈsitenapi sÈ attamanÈ hoti. AtittÈva bhikkhave bhikkhuparisÈ hoti,
atha Œnando tuÓhÊ bhavati.
Sace bhikkhave bhikkhuniparisÈ -pa-. Sace bhikkhave upÈsakaparisÈ
-pa-. Sace bhikkhave upÈsikÈparisÈ ŒnandaÑ dassanÈya upasa~kamati,
dassanenapi sÈ attamanÈ hoti. Tatra ce Œnando dhammaÑ bhÈsati,
bhÈsitenapi sÈ attamanÈ hoti. AtittÈva bhikkhave upÈsikÈparisÈ hoti, atha
Œnando tuÓhÊ bhavati. Ime kho bhikkhave cattÈro acchariyÈ abbhutÈ
dhammÈ Œnandeti. . DasamaÑ.
Bhayavaggo tatiyo.
TassuddÈnaÑ
AttÈnuvÈda-|mi ca, dve ca NÈnÈ dve ca honti.
MettÈ dve ca AcchariyÈ, aparÈ ca TathÈ duveti.
_____
(14) 4. Puggalavagga
1. SaÑyojanasutta
131. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? Idha bhikkhave ekaccassa puggalassa orambhÈgiyÈni
saÑyojanÈni appahÊnÈni honti, upapattipaÔilÈbhiyÈni saÑyojanÈni appahÊnÈni
honti, bhavapaÔilÈbhiyÈni saÑyojanÈni appahÊnÈni honti.
Idha pana bhikkhave ekaccassa puggalassa orambhÈgiyÈni saÑyojanÈni
pahÊnÈni honti, upapattipaÔilÈbhiyÈni saÑyojanÈni appahÊnÈni honti,
bhavapaÔilÈbhiyÈni saÑyojanÈni appahÊnÈni honti.
______________________________________________________________
1. CakkÈrome (Ka)
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Idha pana bhikkhave ekaccassa puggalassa orambhÈgiyÈni saÑyojanÈni
pahÊnÈni honti, upapattipaÔilÈbhiyÈni saÑyojanÈni pahÊnÈni honti,
bhavapaÔilÈbhiyÈni saÑyojanÈni appahÊnÈni honti.
Idha pana bhikkhave ekaccassa puggalassa orambhÈgiyÈni saÑyojanÈni
pahÊnÈni honti, upapattipaÔilÈbhiyÈni saÑyojanÈni pahÊnÈni honti,
bhavapaÔilÈbhiyÈni saÑyojanÈni pahÊnÈni honti.
Katamassa bhikkhave puggalassa orambhÈgiyÈni saÑyojanÈni
appahÊnÈni upapattipaÔilÈbhiyÈni saÑyojanÈni appahÊnÈni bhavapaÔilÈbhiyÈni
saÑyojanÈni appahÊnÈni? SakadÈgÈmissa. Imassa kho bhikkhave puggalassa
orambhÈgiyÈni saÑyojanÈni appahÊnÈni upapattipaÔilÈbhiyÈni saÑyojanÈni
appahÊnÈni bhavapaÔilÈbhiyÈni saÑyojanÈni appahÊnÈni.
Katamassa bhikkhave puggalassa orambhÈgiyÈni saÑyojanÈni pahÊnÈni
upapattipaÔilÈbhiyÈni saÑyojanÈni appahÊnÈni bhavapaÔilÈbhiyÈni
saÑyojanÈni appahÊnÈni? UddhaÑsotassa akaniÔÔhagÈmino. Imassa kho
bhikkhave puggalassa orambhÈgiyÈni saÑyojanÈni pahÊnÈni
upapattipaÔilÈbhiyÈni saÑyojanÈni appahÊnÈni bhavapaÔilÈbhiyÈni
saÑyojanÈni appahÊnÈni.
Katamassa bhikkhave puggalassa orambhÈgiyÈni saÑyojanÈni pahÊnÈni
upapattipaÔilÈbhiyÈni saÑyojanÈni pahÊnÈni bhavapaÔilÈbhiyÈni saÑyojanÈni
appahÊnÈni? AntarÈparinibbÈyissa. Imassa kho bhikkhave puggalassa
orambhÈgiyÈni saÑyojanÈni pahÊnÈni upapattipaÔilÈbhiyÈni saÑyojanÈni
pahÊnÈni bhavapaÔilÈbhiyÈni saÑyojanÈni appahÊnÈni.
Katamassa bhikkhave puggalassa orambhÈgiyÈni saÑyojanÈni pahÊnÈni
upapattipaÔilÈbhiyÈni saÑyojanÈni pahÊnÈni bhavapaÔilÈbhiyÈni saÑyojanÈni
pahÊnÈni? Arahato. Imassa kho bhikkhave puggalassa orambhÈgiyÈni
saÑyojanÈni pahÊnÈni upapattipaÔilÈbhiyÈni saÑyojanÈni pahÊnÈni
bhavapaÔilÈbhiyÈni saÑyojanÈni pahÊnÈni. Ime kho bhikkhave cattÈro
puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . PaÔhamaÑ.
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2. PaÔibhÈnasutta

132. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? YuttappaÔibhÈno no muttappaÔibhÈno, muttappaÔibhÈno no
yuttappaÔibhÈno, yuttappaÔibhÈno ca muttappaÔibhÈno ca, neva
yuttappaÔibhÈno na muttappaÔibhÈno. Ime kho bhikkhave cattÈro puggalÈ
santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti1. . DutiyaÑ.
3. UgghaÔitaÒÒ|sutta
133. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? UgghaÔitaÒÒ| vipaÒcitaÒÒ| neyyo padaparamo. Ime kho
bhikkhave cattÈro puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti1. . TatiyaÑ.
4. UÔÔhÈnaphalasutta
134. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? UÔÔhÈnaphal|pajÊvÊ na kammaphal|pajÊvÊ,
kammaphal|pajÊvÊ na uÔÔhÈnaphal|pajÊvÊ, uÔÔhÈnaphal|pajÊvÊ ceva
kammaphal|pajÊvÊ ca, neva uÔÔhÈnaphal|pajÊvÊ na kammaphal|pajÊvÊ. Ime
kho bhikkhave cattÈro puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti2. .
CatutthaÑ.
5. SÈvajjasutta
135. CattÈrome bhikkhave puggalÈ3 santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? SÈvajjo vajjabahulo appavajjo anavajjo.
KathaÒca bhikkhave puggalo sÈvajjo hoti? Idha bhikkhave ekacco
puggalo sÈvajjena kÈyakammena samannÈgato hoti, sÈvajjena vacÊkammena
samannÈgato hoti, sÈvajjena manokammena samannÈgato hoti. EvaÑ kho
bhikkhave puggalo sÈvajjo hoti.
KathaÒca bhikkhave puggalo vajjabahulo hoti? Idha bhikkhave ekacco
puggalo sÈvajjena bahulaÑ kÈyakammena samannÈgato hoti appaÑ
anavajjena, sÈvajjena bahulaÑ vacÊkammena samannÈgato hoti appaÑ
anavajjena, sÈvajjena bahulaÑ manokammena samannÈgato hoti appaÑ
anavajjena. EvaÑ kho bhikkhave puggalo vajjabahulo hoti.
______________________________________________________________
1. Abhi 3. 147-8 piÔÔhesupi.

2. Abhi 3. 158 piÔÔhepi.

3. Abhi 3. 146 piÔÔhepi.
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KathaÒca bhikkhave puggalo appavajjo hoti? Idha bhikkhave ekacco
puggalo anavajjena bahulaÑ kÈyakammena samannÈgato hoti appaÑ
sÈvajjena, anavajjena bahulaÑ vacÊkammena samannÈgato hoti appaÑ
sÈvajjena, anavajjena bahulaÑ manokammena samannÈgato hoti appaÑ
sÈvajjena. EvaÑ kho bhikkhave puggalo appavajjo hoti.
KathaÒca bhikkhave puggalo anavajjo hoti? Idha bhikkhave ekacco
puggalo anavajjena kÈyakammena samannÈgato hoti, anavajjena
vacÊkammena samannÈgato hoti, anavajjena manokammena samannÈgato
hoti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo anavajjo hoti. Ime kho bhikkhave cattÈro
puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . PaÒcamaÑ.
6. PaÔhamasÊlasutta
136. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? Idha bhikkhave ekacco puggalo sÊlesu na parip|rakÈrÊ hoti
samÈdhismiÑ na parip|rakÈrÊ paÒÒÈya na parip|rakÈrÊ.
Idha pana bhikkhave ekacco puggalo sÊlesu parip|rakÈrÊ hoti
samÈdhismiÑ na parip|rakÈrÊ paÒÒÈya na parip|rakÈrÊ.
Idha pana bhikkhave ekacco puggalo sÊlesu parip|rakÈrÊ hoti
samÈdhismiÑ parip|rakÈrÊ paÒÒÈya na parip|rakÈrÊ.
Idha pana bhikkhave ekacco puggalo sÊlesu parip|rakÈrÊ hoti
samÈdhismiÑ parip|rakÈrÊ paÒÒÈya parip|rakÈrÊ. Ime kho bhikkhave cattÈro
puggalÈ santo saÑvijjÈmÈnÈ lokasminti. . ChaÔÔhaÑ.
7. DutiyasÊlasutta
137. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? Idha bhikkhave ekacco puggalo na sÊlagaru hoti na
sÊlÈdhipateyyo, na samÈdhigaru hoti na samÈdhÈdhipateyyo, na paÒÒÈgaru
hoti na paÒÒÈdhipateyyo.
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Idha pana bhikkhave ekacco puggalo sÊlagaru hoti sÊlÈdhipateyyo, na
samÈdhigaru hoti na samÈdhÈdhipateyyo, na paÒÒÈgaru hoti na
paÒÒÈdhipateyyo.
Idha pana bhikkhave ekacco puggalo sÊlagaru hoti sÊlÈdhipateyyo,
samÈdhigaru hoti samÈdhÈdhipateyyo, na paÒÒÈgaru hoti na
paÒÒÈdhipateyyo.
Idha pana bhikkhave ekacco puggalo sÊlagaru hoti sÊlÈdhipateyyo,
samÈdhigaru hoti samÈdhÈdhipateyyo, paÒÒÈgaru hoti paÒÒÈdhipateyyo. Ime
kho bhikkhave cattÈro puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . SattamaÑ.
8. NikaÔÔhasutta
138. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? NikaÔÔhakÈyo anikaÔÔhacitto, anikaÔÔhakÈyo nikaÔÔhacitto,
anikaÔÔhakÈyo ca anikaÔÔhacitto ca, nikaÔÔhakÈyo ca nikaÔÔhacitto ca.
KathaÒca bhikkhave puggalo nikaÔÔhakÈyo hoti anikaÔÔhacitto? Idha
bhikkhave ekacco puggalo araÒÒavanapatthÈni1 pantÈni senÈsanÈni
paÔisevati, so tattha kÈmavitakkampi vitakketi, byÈpÈdavitakkampi vitakketi,
vihiÑsÈvitakkampi vitakketi. EvaÑ kho bhikkhave puggalo nikaÔÔhakÈyo
hoti anikaÔÔhacitto.
KathaÒca bhikkhave puggalo anikaÔÔhakÈyo hoti nikaÔÔhacitto? Idha
bhikkhave ekacco puggalo naheva kho araÒÒavanapatthÈni pantÈni
senÈsanÈni paÔisevati, so tattha nekkhammavitakkampi vitakketi,
abyÈpÈdavitakkampi vitakketi, avihiÑsÈvitakkampi vitakketi. EvaÑ kho
bhikkhave puggalo anikaÔÔhakÈyo hoti nikaÔÔhacitto.
KathaÒca bhikkhave puggalo anikaÔÔhakÈyo ca hoti anikaÔÔhacitto ca?
Idha bhikkhave ekacco puggalo na heva kho araÒÒavanapatthÈni pantÈni
______________________________________________________________
1. AraÒÒe vanapatthÈni (SÊ, I)
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senÈsanÈni paÔisevati, so tattha kÈmavitakkampi vitakketi,
byÈpÈdavitakkampi vitakketi, vihiÑsÈvitakkampi vitakketi. EvaÑ kho
bhikkhave puggalo anikaÔÔhakÈyo ca hoti anikaÔÔhacitto ca.
KathaÒca bhikkhave puggalo nikaÔÔhakÈyo ca hoti nikaÔÔhacitto ca? Idha
bhikkhave ekacco puggalo araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevati,
so tattha nekkhammavitakkampi vitakketi, abyÈpÈdavitakkampi vitakketi,
avihiÑsÈvitakkampi vitakketi. EvaÑ kho bhikkave puggalo nikaÔÔhakÈyo ca
hoti nikaÔÔhacitto ca. Ime kho bhikkhave cattÈro puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ
lokasminti. . AÔÔhamaÑ.
9. Dhammakathikasutta
139. CattÈrome bhikkhave dhammakathikÈ. Katame cattÈro? Idha
bhikkhave ekacco dhammakathiko appaÒca bhÈsati asahitaÒca, parisÈ cassa1
na kusalÈ hoti sahitÈsahitassa. Evar|po bhikkhave dhammakathiko
evar|pÈya parisÈya dhammakathikotveva sa~khaÑ gacchati.
Idha pana bhikkhave ekacco dhammakathiko appaÒca bhÈsati sahitaÒca,
parisÈ cassa kusalÈ hoti sahitÈsahitassa. Evar|po bhikkhave dhammakathiko
evar|pÈya parisÈya dhammakathikotveva sa~khaÑ gacchati.
Idha pana bhikkhave ekacco dhammakathiko bahuÒca bhÈsati
asahitaÒca, parisÈ cassa na kusalÈ hoti sahitÈsahitassa. Evar|po bhikkhave
dhammakathiko evar|pÈya parisÈya dhammakathikotveva sa~khaÑ gacchati.
Idha pana bhikkhave ekacco dhammakathiko bahuÒca bhÈsati sahitaÒca,
parisÈ cassa kusalÈ hoti sahitÈsahitassa. Evar|po bhikkhave dhammakathiko
evar|pÈya parisÈya dhammakathikotveva sa~khaÑ gacchati. Ime kho
bhikkhave cattÈro dhammakathikÈti. . NavamaÑ.
10. VÈdÊsutta
140. CattÈrome bhikkhave vÈdÊ. Katame cattÈro? Atthi bhikkhave vÈdÊ
atthato pariyÈdÈnaÑ gacchati no byaÒjanato, atthi bhikkhave vÈdÊ
______________________________________________________________
1. ParisÈ ca (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) Abhi 3. 148 piÔÔhepi.
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byaÒjanato pariyÈdÈnaÑ gacchati no atthato, atthi bhikkhave vÈdÊ atthato ca
byaÒjanato ca pariyÈdÈnaÑ gacchati, atthi bhikkhave vÈdÊ nevatthato no
byaÒjanato pariyÈdÈnaÑ gacchati. Ime kho bhikkhave cattÈro vÈdÊ.
AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso yaÑ cat|hi paÔisambhidÈhi
samannÈgato1 atthato vÈ byaÒjanato vÈ pariyÈdÈnaÑ gaccheyyÈti. .
DasamaÑ.
Puggalavaggo catuttho.
TassuddÈnaÑ
SaÑyojanaÑ PaÔibhÈno, UgghaÔitaÒÒu UÔÔhÈnaÑ.
SÈvajjo dve ca SÊlÈni, NikaÔÔha Dhamma VÈdÊ cÈti.
_____
(15) 5. ŒbhÈvagga
1. ŒbhÈsutta
141. Catasso imÈ bhikkhave ÈbhÈ. KatamÈ catasso? CandÈbhÈ s|riyÈbhÈ
aggÈbhÈ paÒÒÈbhÈ. ImÈ kho bhikkhave catasso ÈbhÈ. EtadaggaÑ bhikkhave
imÈsaÑ catunnaÑ2 ÈbhÈnaÑ yadidaÑ paÒÒÈbhÈti. . PaÔhamaÑ.
2. PabhÈsutta
142. Catasso imÈ bhikkhave pabhÈ. KatamÈ catasso? CandappabhÈ
s|riyappabhÈ aggippabhÈ paÒÒÈpabhÈ. ImÈ kho bhikkhave catasso pabhÈ.
EtadaggaÑ bhikkhave imÈsaÑ catunnaÑ pabhÈnaÑ yadidaÑ paÒÒÈpabhÈti.
. DutiyaÑ.
3. Œlokasutta
143. CattÈrome bhikkhave ÈlokÈ. Katame cattÈro? CandÈloko
s|riyÈloko aggÈloko paÒÒÈloko. Ime kho bhikkhave cattÈro ÈlokÈ.
EtadaggaÑ bhikkhave imesaÑ catunnaÑ ÈlokÈnaÑ yadidaÑ paÒÒÈlokoti. .
TatiyaÑ.
______________________________________________________________
1. SamannÈgato bhikkhu (SÊ, SyÈ, KaÑ)
2. CatassannaÑ (SyÈ, KaÑ) saddanÊtipadamÈlÈ passitabbÈ.
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4. ObhÈsasutta
144. CattÈrome bhikkhave obhÈsÈ. Katame cattÈro? CandobhÈso
s|riyobhÈso aggobhÈso paÒÒobhÈso. Ime kho bhikkhave cattÈro obhÈsÈ.
EtadaggaÑ bhikkhave imesaÑ catunnaÑ obhÈsÈnaÑ yadidaÑ paÒÒobhÈsoti.
. CatutthaÑ.
5. Pajjotasutta
145. CattÈrome bhikkhave pajjotÈ. Katame cattÈro? Candapajjoto
s|riyapajjoto aggipajjoto paÒÒÈpajjoto. Ime kho bhikkhave cattÈro pajjotÈ.
EtadaggaÑ bhikkhave imesaÑ catunnaÑ pajjotÈnaÑ yadidaÑ
paÒÒÈpajjototi. . PaÒcamaÑ.
6. PaÔhamakÈlasutta
146. CattÈrome bhikkhave kÈlÈ. Katame cattÈro? KÈlena
dhammassavanaÑ, kÈlena dhammasÈkacchÈ, kÈlena sammasanÈ1, kÈlena
vipassanÈ. Ime kho bhikkhave cattÈro kÈlÈti. . ChaÔÔhaÑ.
7. DutiyakÈlasutta
147. CattÈrome bhikkhave kÈlÈ sammÈ bhÈviyamÈnÈ sammÈ
anuparivattiyamÈnÈ anupubbena ÈsavÈnaÑ khayaÑ pÈpenti. Katame cattÈro?
KÈlena dhammassavanaÑ, kÈlena dhammasÈkacchÈ, kÈlena sammasanÈ,
kÈlena vipassanÈ. Ime kho bhikkhave cattÈro kÈlÈ sammÈ bhÈviyamÈnÈ
sammÈ anuparivattiyamÈnÈ anupubbena ÈsavÈnaÑ khayaÑ pÈpenti.
SeyyathÈpi bhikkhave uparipabbate thullaphusitake deve vassante taÑ
udakaÑ yathÈninnaÑ pavattamÈnaÑ pabbatakandarapadarasÈkhÈ parip|reti,
pabbatakandarapadarasÈkhÈ parip|rÈ kusobbhe parip|renti, kusobbhÈ
parip|rÈ mahÈsobbhe parip|renti, mahÈsobbhÈ parip|rÈ kunnadiyo
parip|renti,
______________________________________________________________
1. KÈlena samatho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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kunnadiyo parip|rÈ mahÈnadiyo parip|renti, mahÈnadiyo parip|rÈ
samuddaÑ1 parip|renti. EvamevaÑ kho bhikkhave ime cattÈro kÈlÈ sammÈ
bhÈviyamÈnÈ sammÈ anuparivattiyamÈnÈ anupubbena ÈsavÈnaÑ khayaÑ
pÈpentÊti. . SattamaÑ.
8. Duccaritasutta
148. CattÈrimÈni bhikkhave vacÊduccaritÈni. KatamÈni cattÈri?
MusÈvÈdo pisuÓÈ vÈcÈ pharusÈ vÈcÈ samphappalÈpo. ImÈni kho bhikkhave
cattÈri vacÊduccaritÈnÊti. . AÔÔhamaÑ.
9. Sucaritasutta
149. CattÈrimÈni bhikkhave vacÊsucaritÈni. KatamÈni cattÈri? SaccavÈcÈ
apisuÓÈ vÈcÈ saÓhÈ vÈcÈ mantabhÈsÈ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri
vacÊsucaritÈnÊti. . NavamaÑ.
10. SÈrasutta
150. CattÈrome bhikkhave sÈrÈ. Katame cattÈro? SÊlasÈro samÈdhisÈro
paÒÒÈsÈro vimuttisÈro. Ime kho bhikkhave cattÈro sÈrÈti. . DasamaÑ.
ŒbhÈvaggo paÒcamo.
TassuddÈnaÑ
ŒbhÈ PabhÈ ca ŒlokÈ, ObhÈsÈ ceva PajjotÈ.
Dve KÈlÈ CaritÈ dve ca, honti SÈrena te dasÈti.

Tatiyo paÓÓÈsako samatto.
______________________________________________________________
1. SamuddaÑ sÈgaraÑ (SÊ, I, Ka), samuddasÈgaraÑ (SyÈ, KaÑ)

4. CatutthapaÓÓÈsaka
(16) 1. Indriyavagga
1. Indriyasutta
151. CattÈrimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni cattÈri? SaddhindriyaÑ
vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri
indriyÈnÊti. . PaÔhamaÑ.
2. SaddhÈbalasutta
152. CattÈrimÈni bhikkhave balÈni. KatamÈni cattÈri? SaddhÈbalaÑ
vÊriyabalaÑ satibalaÑ samÈdhibalaÑ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri balÈnÊti.
. DutiyaÑ.
3. PaÒÒÈbalasutta
153. CattÈrimÈni bhikkhave balÈni. KatamÈni cattÈri? PaÒÒÈbalaÑ
vÊriyabalaÑ anavajjabalaÑ sa~gahabalaÑ1. ImÈni kho bhikkhave cattÈri
balÈnÊti. . TatiyaÑ.
4. Satibalasutta
154. CattÈrimÈni bhikkhave balÈni. KatamÈni cattÈri? SatibalaÑ
samÈdhibalaÑ anavajjabalaÑ sa~gahabalaÑ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri
balÈnÊti. . CatutthaÑ.
5. PaÔisa~khÈnabalasutta
155. CattÈrimÈni bhikkhave balÈni. KatamÈni cattÈri?
PaÔisa~khÈnabalaÑ bhÈvanÈbalaÑ anavajjabalaÑ sa~gahabalaÑ. ImÈni kho
bhikkhave cattÈri balÈnÊti. . PaÒcamaÑ.
______________________________________________________________
1. Sa~gÈhabalaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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6. Kappasutta

156. CattÈrimÈni bhikkhave kappassa asa~khyeyyÈni. KatamÈni cattÈri?
YadÈ bhikkhave kappo saÑvaÔÔati, taÑ na sukaraÑ sa~khÈtuÑ “ettakÈni
vassÈnÊ”ti vÈ “ettakÈni vassasatÈnÊ”ti vÈ “ettakÈni vassasahassÈnÊ”ti vÈ
“ettakÈni vassasatasahassÈnÊ”ti vÈ.
YadÈ bhikkhave kappo saÑvaÔÔo tiÔÔhati, taÑ na sukaraÑ sa~khÈtuÑ
“ettakÈni vassÈnÊ”ti vÈ “ettakÈni vassasatÈnÊ”ti vÈ “ettakÈni vassasahassÈnÊ”ti
vÈ “ettakÈni vassasatasahassÈnÊ”ti vÈ.
YadÈ bhikkhave kappo vivaÔÔati, taÑ na sukaraÑ sa~khÈtuÑ “ettakÈni
vassÈnÊ”ti vÈ “ettakÈni vassasatÈnÊ”ti vÈ “ettakÈni vassasahassÈnÊ”ti vÈ
“ettakÈni vassasatasahassÈnÊ”ti vÈ.
YadÈ bhikkhave kappo vivaÔÔo tiÔÔhati, taÑ na sukaraÑ sa~khÈtuÑ
“ettakÈni vassÈnÊ”ti vÈ “ettakÈni vassasatÈnÊ”ti vÈ “ettakÈni vassasahassÈnÊ”ti
vÈ “ettakÈni vassasatasahassÈnÊ”ti vÈ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri kappassa
asa~khyeyyÈnÊti. . ChaÔÔhaÑ.
7. Rogasutta
157. Dveme bhikkhave rogÈ. Katame dve? KÈyiko ca rogo cetasiko ca
rogo. Dissanti bhikkhave sattÈ kÈyikena rogena ekampi vassaÑ ÈrogyaÑ
paÔijÈnamÈnÈ dvepi vassÈni ÈrogyaÑ paÔijÈnamÈnÈ tÊÓipi vassÈni ÈrogyaÑ
paÔijÈnamÈnÈ cattÈripi vassÈni ÈrogyaÑ paÔijÈnamÈnÈ paÒcapi vassÈni
ÈrogyaÑ paÔijÈnamÈnÈ dasapi vassÈni ÈrogyaÑ paÔijÈnamÈnÈ vÊsatipi vassÈni
ÈrogyaÑ paÔijÈnamÈnÈ tiÑsampi vassÈni ÈrogyaÑ paÔijÈnamÈnÈ cattÈrÊsampi
vassÈni ÈrogyaÑ paÔijÈnamÈnÈ paÒÒÈsampi vassÈni ÈrogyaÑ paÔijÈnamÈnÈ
vassasatampi bhiyyopi ÈrogyaÑ paÔijÈnamÈnÈ. Te bhikkhave sattÈ
sudullabhÈ1 lokasmiÑ, ye cetasikena rogena muhuttampi ÈrogyaÑ
paÔijÈnanti aÒÒatra khÊÓÈsavehi.
______________________________________________________________
1. DullabhÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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CattÈrome bhikkhave pabbajitassa rogÈ. Katame cattÈro? Idha
bhikkhave bhikkhu mahiccho hoti vighÈtavÈ asantuÔÔho
itarÊtaracÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrena, so
mahiccho samÈno vighÈtavÈ asantuÔÔho
itarÊtaracÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrena
pÈpikaÑ icchaÑ paÓidahati anavaÒÒappaÔilÈbhÈya
lÈbhasakkÈrasilokappaÔilÈbhÈya. So uÔÔhahati ghaÔati vÈyamati
anavaÒÒappaÔilÈbhÈya lÈbhasakkarasilokappaÔilÈbhÈya. So sa~khÈya kulÈni
upasa~kamati, sa~khÈya nisÊdati, sa~khÈya dhammaÑ bhÈsati, sa~khÈya
uccÈrapassÈvaÑ sandhÈreti. Ime kho bhikkhave cattÈro pabbajitassa rogÈ.
TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “na mahicchÈ bhavissÈma
vighÈtavanto asantuÔÔhÈ itarÊtaracÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrena, na pÈpikaÑ icchaÑ paÓidahissÈma
anavaÒÒappaÔilÈbhÈya lÈbhasakkÈrasilokappaÔilÈbhÈya, na uÔÔhahissÈma na
ghaÔessÈma na vÈyamissÈma anavaÒÒappaÔilÈbhÈya
lÈbhasakkÈrasilokappaÔilÈbhÈya, khamÈ bhavissÈma sÊtassa uÓhassa
jighacchÈya pipÈsÈya ÉaÑsamakasavÈtÈtapasarÊsapasamphassÈnaÑ
duruttÈnaÑ durÈgatÈnaÑ vacanapathÈnaÑ, uppannÈnaÑ sÈrÊrikÈnaÑ
vedanÈnaÑ dukkhÈnaÑ tibbÈnaÑ kharÈnaÑ kaÔukÈnaÑ asÈtÈnaÑ
amanÈpÈnaÑ pÈÓaharÈnaÑ adhivÈsakajÈtikÈ bhavissÈmÈ”ti. EvaÑ hi vo
bhikkhave sikkhitabbanti. . SattamaÑ.
8. ParihÈnisutta
158. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi “Èvuso bhikkhave”ti.
“Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa paccassosuÑ, ÈyasmÈ
SÈriputto etadavoca–
Yo hi koci Èvuso bhikkh| vÈ bhikkhunÊ vÈ cattÈro dhamme attani
samanupassati, niÔÔhamettha gantabbaÑ parihÈyÈmi kusalehi dhammehi,
parihÈnametaÑ vuttaÑ BhagavatÈ. Katame cattÈro? RÈgavepullattaÑ1
dosavepullattaÑ mohavepullattaÑ gambhÊresu kho panassa ÔhÈnÈÔhÈnesu
______________________________________________________________
1. RÈgavepullataÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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paÒÒÈcakkhu na kamati. Yo hi koci Èvuso bhikkhu vÈ bhikkhunÊ vÈ ime
cattÈro dhamme attani samanupassati, niÔÔhamettha gantabbaÑ parihÈyÈmi
kusalehi dhammehi, parihÈnametaÑ vuttaÑ BhagavatÈ.
Yo hi koci Èvuso bhikkhu vÈ bhikkhunÊ vÈ cattÈro dhamme attani
samanupassati, niÔÔhamettha gantabbaÑ na parihÈyÈmi kusalehi dhammehi,
aparihÈnumetaÑ vuttaÑ BhagavatÈ. Katame cattÈro? RÈgatanuttaÑ1
dosatanuttaÑ mohatanuttaÑ gambhÊresu kho panassa ÔhÈnÈÔhÈnesu
paÒÒÈcakkhu kamati. Yo hi koci Èvuso bhikkhu vÈ bhikkhunÊ vÈ ime cattÈro
dhamme attani samanupassati, niÔÔhamettha gantabbaÑ na parihÈyÈmi
kusalehi dhammehi, aparihÈnametaÑ vuttaÑ BhagavatÈti. . AÔÔhamaÑ.
9. BhikkhunÊsutta
159. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Œnando KosambiyaÑ
viharati GhositÈrÈme. Atha kho aÒÒatarÈ bhikkhunÊ aÒÒataraÑ purisaÑ
Èmantesi “ehi tvaÑ ambho purisa yenayyo Œnando tenupasa~kama,
upasa~kamitvÈ mama vacanena ayyassa Œnandassa pÈde sirasÈ vanda
‘itthannÈmÈ bhante bhikkhunÊ ÈbÈdhikinÊ dukkhitÈ bÈÄhagilÈnÈ, sÈ ayyassa
Œnandassa pÈde sirasÈ vandatÊ’ti, evaÒca vadehi ‘sÈdhu kira bhante ayyo
Œnando yena bhikkhunupassayo yena sÈ bhikkhunÊ tenupasa~kamatu
anukampaÑ upÈdÈyÈ’ti”. “EvaÑ ayye”ti kho so puriso tassÈ bhikkhuniyÈ
paÔissutvÈ yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ
ŒnandaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho so puriso
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca–
“ItthannÈmÈ bhante bhikkhunÊ ÈbÈdhikinÊ dukkhitÈ bÈÄhagilÈnÈ, sÈ
Èyasmato Œnandassa pÈde sirasÈ vandati, evaÒca vadeti ‘sÈdhu kira bhante
ÈyasmÈ Œnando yena bhikkhunupassayo yena sÈ bhikkhunÊ
tenupasa~kamatu anukampaÑ upÈdÈyÈ’ti”. AdhivÈsesi kho ÈyasmÈ Œnando
tuÓhÊbhÈvena.
______________________________________________________________
1. RÈgatanuttanaÑ (Ka)
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Atha kho ÈyasmÈ Œnando nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena
bhikkhunupassayo yena sÈ bhikkhunÊ tenupasa~kami. AddasÈ kho sÈ
bhikkhunÊ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ disvÈ sasÊsaÑ
pÈrupitvÈ maÒcake nipajji. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena sÈ bhikkhunÊ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja kho ÈyasmÈ
Œnando taÑ bhikkhuniÑ etadavoca–
ŒhÈrasambh|to ayaÑ bhagini kÈyo, ÈhÈraÑ nissÈya ÈhÈro pahÈtabbo.
TaÓhÈsambh|to ayaÑ bhagini kÈyo, taÓhaÑ nissÈya taÓhÈ pahÈtabbÈ.
MÈnasambh|to ayaÑ bhagini kÈyo, mÈnaÑ nissÈya mÈno pahÈtabbo.
Methunasambh|to ayaÑ bhagini kÈyo, methune ca setughÈto vutto
BhagavatÈ.
“ŒhÈrasambh|to ayaÑ bhagini kÈyo, ÈhÈraÑ nissÈya ÈhÈro
pahÈtabbo”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ, idha bhagini
bhikkhu paÔisa~khÈ yoniso ÈhÈraÑ ÈhÈreti “neva davÈya na madÈya na
maÓÉanÈya na vibh|sanÈya yÈvadeva imassa kÈyassa ÔhitiyÈ yÈpanÈya
vihiÑs|paratiyÈ brahmacariyÈnuggahÈya iti purÈÓaÒca vedanaÑ
paÔiha~khÈmi navaÒca vedanaÑ na uppÈdessÈmi, yÈtrÈ ca me bhavissati
anavajjatÈ ca phÈsuvihÈro cÈ”ti. So aparena samayena ÈhÈraÑ nissÈya
ÈhÈraÑ pajahati. “ŒhÈrasambh|to ayaÑ bhagini kÈyo, ÈhÈraÑ nissÈya ÈhÈro
pahÈtabbo”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.
“TaÓhÈsambh|to ayaÑ bhagini kÈyo, taÓhaÑ nissÈya taÓhÈ pahÈtabbÈ”ti
iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ, idha bhagini bhikkhu
suÓÈti “itthannÈmo kira bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharatÊ”ti. Tassa evaÑ hoti “kudÈssu nÈma ahampi ÈsavÈnaÑ khayÈ
anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ
sacchikatvÈ upasampajja viharissÈmÊ”ti. So aparena samayena taÓhaÑ
nissÈya taÓhaÑ pajahati. “TaÓhÈsambh|to ayaÑ bhagini kÈyo, taÓhaÑ
nissÈya taÓhÈ pahÈtabbÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.
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“MÈnasambh|to ayaÑ bhagini kÈyo, mÈnaÑ nissÈya mÈno pahÈtabbo”ti
iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Idha bhagini bhikkhu
suÓÈti “itthannÈmo kira bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharatÊ”ti. Tassa evaÑ hoti “so hi nÈma ÈyasmÈ ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
upasampajja viharissati, kima~gaÑ1 panÈhan”ti. So aparena samayena
mÈnaÑ nissÈya mÈnaÑ pajahati. “MÈnasambh|to ayaÑ bhagini kÈyo,
mÈnaÑ nissÈya mÈno pahÈtabbo”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca
vuttaÑ.
Methunasambh|to ayaÑ bhagini kÈyo, methune ca setughÈto vutto
BhagavatÈti.
Atha kho sÈ bhikkh|nÊ maÒcakÈ vuÔÔhahitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ
karitvÈ Èyasmato Œnandassa pÈdesu sirasÈ nipatitvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ
etadavoca “accayo maÑ bhante accagamÈ yathÈbÈlaÑ yathÈm|ÄhaÑ
yathÈ-akusalaÑ, yÈhaÑ evamakÈsiÑ, tassÈ me bhante ayyo Œnando
accayaÑ accayato paÔiggaÓhÈtu ÈyatiÑ saÑvarÈyÈ”ti. Taggha taÑ2 bhagini
accayo accagamÈ yathÈbÈlaÑ yathÈm|ÄhaÑ yathÈ-akusalaÑ, yÈ tvaÑ
evamakÈsi. Yato ca kho tvaÑ bhagini accayaÑ accayato disvÈ
yathÈdhammaÑ paÔikarosi, taÑ te mayaÑ paÔiggaÓhÈma. Vuddhi hesÈ
bhagini ariyassa vinaye, yo accayaÑ accayato disvÈ yathÈdhammaÑ
paÔikaroti, ÈyatiÑ saÑvaraÑ ÈpajjatÊti. . NavamaÑ.
10. Sugatavinayasutta
160. Sugato vÈ bhikkhave loke tiÔÔhamÈno Sugatavinayo vÈ, tadassa
bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya
devamanussÈnaÑ.
Katamo ca bhikkhave Sugato? Idha bhikkhave TathÈgato loke uppajjati
ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid|
______________________________________________________________
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Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ.
AyaÑ bhikkhave Sugato.
Katamo ca bhikkhave Sugatavinayo? So dhammaÑ deseti ÈdikalyÈÓaÑ
majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈseti. AyaÑ bhikkhave
Sugatavinayo. EvaÑ Sugato vÈ bhikkhave loke tiÔÔhamÈno Sugatavinayo vÈ,
tadassa bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya
sukhÈya devamanussÈnanti.
CattÈrome bhikkhave dhammÈ saddhammassa sammosÈya
antaradhÈnÈya saÑvattanti. Katame cattÈro? Idha bhikkhave bhikkh|
duggahitaÑ suttantaÑ pariyÈpuÓanti dunnikkhittehi padabyaÒjanehi,
dunnikkhittassa bhikkhave padabyaÒjanassa atthopi dunnayo hoti. AyaÑ
bhikkhave paÔhamo dhammo saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya
saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkh| dubbacÈ honti dovacassakaraÓehi
dhammehi samannÈgatÈ akkhamÈ appadakkhiÓaggÈhino anusÈsaniÑ. AyaÑ
bhikkhave dutiyo dhammo saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya
saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave ye te bhikkh| bahussutÈ ÈgatÈgamÈ
dhammadharÈ vinayadharÈ mÈtikÈdharÈ, te na sakkaccaÑ suttantaÑ paraÑ
vÈcenti, tesaÑ accayena chinnam|lako suttanto hoti appaÔisaraÓo. AyaÑ
bhikkhave tatiyo dhammo saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya
saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave therÈ bhikkh| bÈhulikÈ honti sÈthalikÈ
okkamane pubba~gamÈ paviveke nikkhittadhurÈ, na vÊriyaÑ Èrabhanti
appattassa pattiyÈ anadhigatassÈ adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya.
TesaÑ pacchimÈ janatÈ diÔÔhÈnugatiÑ Èpajjati, sÈpi hoti bahulikÈ sÈthalikÈ
okkamane pubba~gamÈ paviveke nikkhittadhurÈ, na vÊriyaÑ Èrabhati
appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya.
AyaÑ bhikkhave catuttho dhammo saddhammassa sammosÈya
antaradhÈnÈya saÑvattati. Ime kho bhikkhave cattÈro dhammÈ
saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya saÑvattantÊti.
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CattÈrome bhikkhave dhammÈ saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya
anantaradhÈnÈya saÑvattanti. Katame cattÈro? Idha bhikkhave bhikkh|
suggahitaÑ suttantaÑ pariyÈpuÓanti sunikkhittehi padabyaÒjanehi,
sunikkhittassa bhikkhave padabyaÒjanassa atthopi sunayo hoti. AyaÑ
bhikkhave paÔhamo saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya anantaradhÈnÈya
saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkh| suvacÈ honti sovacassakaraÓehi
dhammehi samannÈgatÈ khamÈ padakkhiÓaggÈhino anusÈsaniÑ. AyaÑ
bhikkhave dutiyo dhammo saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya
anantaradhÈnÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave ye te bhikkh| bahussutÈ ÈgatÈgamÈ
dhammadharÈ vinayadharÈ mÈtikÈdharÈ, te sakkaccaÑ suttantaÑ paraÑ
vÈcenti, tesaÑ accayena nacchinnam|lako1 suttanto hoti sappaÔisaraÓo.
AyaÑ bhikkhave tatiyo dhammo saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya
anantaradhÈnÈya saÑvattati.
Puna caparaÑ bhikkhave therÈ bhikkh| na bÈhulikÈ honti na sÈthalikÈ
okkamane nikkhittadhurÈ paviveke pubba~gamÈ, vÊriyaÑ Èrabhanti
appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya,
tesaÑ pacchimÈ janatÈ diÔÔhÈnugatiÑ Èpajjati, sÈpi hoti na bÈhulikÈ na
sÈthalikÈ okkamane nikkhittadhurÈ paviveke pubba~gamÈ, vÊriyaÑ Èrabhati
appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya.
AyaÑ bhikkhave catuttho dhammo saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya
anantaradhÈnÈya saÑvattati. Ime kho bhikkhave cattÈro dhammÈ
saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya anantaradhÈnÈya saÑvattantÊti.
Indriyavaggo paÔhamo.
TassuddÈnaÑ
IndriyÈni SaddhÈ PaÒÒÈ, Sati Sa~khÈnapaÒcamaÑ.
Kappo Rogo ParihÈni, BhikkhunÊ Sugatena cÈti.
______________________________________________________________
1. Acchinnam|lako (SyÈ, KaÑ) AÑ 2. 158 piÔÔhepi.
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(17) 2. PaÔipadÈvagga
1. SaÑkhittasutta
161. Catasso imÈ bhikkhave paÔipadÈ. KatamÈ catasso? DukkhÈ
paÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ, dukkhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ, sukhÈ paÔipadÈ
dandhÈbhiÒÒÈ, sukhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ. ImÈ kho bhikkhave catasso
paÔipadÈti. . PaÔhamaÑ.
2. VitthÈrasutta
162. Catasso imÈ bhikkhave paÔipadÈ. KatamÈ catasso? DukkhÈ
paÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ, dukkhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ, sukhÈ paÔipadÈ
dandhÈbhiÒÒÈ, sukhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ.
KatamÈ ca bhikkhave dukkhÈ paÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ? Idha bhikkhave
ekacco pakatiyÈpi tibbarÈgajÈtiko hoti, abhikkhaÓaÑ rÈgajaÑ dukkhaÑ
domanassaÑ paÔisaÑvedeti. PakatiyÈpi tibbadosajÈtiko hoti, abhikkhaÓaÑ
dosajaÑ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. PakatiyÈpi tibbamohajÈtiko
hoti, abhikkhaÓaÑ mohajaÑ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti.
TassimÈni paÒcindriyÈni mud|ni pÈtubhavanti saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ
satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ. So imesaÑ paÒcannaÑ
indriyÈnaÑ muduttÈ dandhaÑ ÈnantariyaÑ pÈpuÓÈti ÈsavÈnaÑ khayÈya.
AyaÑ vuccati bhikkhave dukkhÈ paÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ.
KatamÈ ca bhikkhave dukkhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ? Idha bhikkhave
ekacco pakatiyÈpi tibbÈrÈgajÈtiko hoti, abhikkhaÓaÑ rÈgajaÑ dukkhaÑ
domanassaÑ paÔisaÑvedeti. PakatiyÈpi tibbadosajÈtiko hoti, abhikkhaÓaÑ
dosajaÑ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. PakatiyÈpi tibbamohajÈtiko
hoti, abhikkhaÓaÑ mohajaÑ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti.
TassimÈni paÒcindriyÈni adhimattÈni pÈtubhavanti saddhindriyaÑ
vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ. So imesaÑ
paÒcannaÑ indriyÈnaÑ adhimattattÈ khippaÑ ÈnantariyaÑ pÈpuÓÈti
ÈsavÈnaÑ khayÈya. AyaÑ vuccati bhikkhave dukkhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ.
KatamÈ ca bhikkhave sukhÈ paÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ? Idha bhikkhave
ekacco pakatiyÈpi na tibbarÈgajÈtiko hoti, nÈbhikkhaÓaÑ rÈgajaÑ dukkhaÑ
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domanassaÑ paÔisaÑvedeti. PakatiyÈpi na tibbadosajÈtiko hoti,
nÈbhikkhaÓaÑ dosajaÑ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. PakatiyÈpi na
tibbamohajÈtiko hoti, nÈbhikkhaÓaÑ mohajaÑ dukkhaÑ domanassaÑ
paÔisaÑvedeti. TassimÈni paÒcindriyÈni mud|ni pÈtubhavanti saddhindriyaÑ
-pa- paÒÒindriyaÑ. So imesaÑ paÒcannaÑ indriyÈnaÑ muduttÈ dandhaÑ
ÈnantariyaÑ pÈpuÓÈti ÈsavÈnaÑ khayÈya. AyaÑ vuccati bhikkhave sukhÈ
paÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ.
KatamÈ ca bhikkhave sukhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ? Idha bhikkhave
ekacco pakatiyÈpi na tibbarÈgajÈtiko hoti, nÈbhikkhaÓaÑ rÈgajaÑ dukkhaÑ
domanassaÑ paÔisaÑvedeti. PakatiyÈpi na tibbadosajÈtiko hoti,
nÈbhikkhaÓaÑ dosajaÑ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. PakatiyÈpi na
tibbamohajÈtiko hoti, nÈbhikkhaÓaÑ mohajaÑ dukkhaÑ domanassaÑ
paÔisaÑvedeti. TassimÈni paÒcindriyÈni adhimattÈni pÈtubhavanti
saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ.
So imesaÑ paÒcannaÑ indriyÈnaÑ adhimattattÈ khippaÑ ÈnantariyaÑ
pÈpuÓÈti ÈsavÈnaÑ khayÈya. AyaÑ vuccati bhikkhave sukhÈ paÔipadÈ
khippÈbhiÒÒÈ. ImÈ kho bhikkhave catasso paÔipadÈti. . DutiyaÑ.
3. Asubhasutta
163. Catasso imÈ bhikkhave paÔipadÈ. KatamÈ catasso? DukkhÈ
paÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ, dukkhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ, sukhÈ paÔipadÈ
dandhÈbhiÒÒÈ, sukhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ.
KatamÈ ca bhikkhave dukkhÈ paÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ? Idha bhikkhave
bhikkhu asubhÈnupassÊ kÈye viharati ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÊ1 sabbaloke
anabhiratisaÒÒÊ2 sabbasa~khÈresu aniccÈnupassÊ, maraÓasaÒÒÈ kho panassa
ajjhattaÑ s|paÔÔhitÈ hoti. So imÈni paÒca sekhabalÈni3 upanissÈya viharati
saddhÈbalaÑ hiribalaÑ ottappabalaÑ vÊriyabalaÑ paÒÒÈbalaÑ. TassimÈni
paÒcindriyÈni mud|ni pÈtubhavanti saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ
satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ. So imesaÑ paÒcannaÑ
indriyÈnaÑ muduttÈ dandhaÑ ÈnantariyaÑ pÈpuÓÈti ÈsavÈnaÑ khayÈya.
AyaÑ vuccati bhikkhave dukkhÈ paÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ.
______________________________________________________________
1. PaÔikk|lasaÒÒÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
3. SekkhebalÈni (SyÈ, KaÑ)

2. AnabhiratasaÒÒÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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KatamÈ ca bhikkhave dukkhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ? Idha bhikkhave
bhikkhu asubhÈnupassÊ kÈye viharati ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÊ sabbaloke
anabhiratisaÒÒÊ sabbasa~khÈresu aniccÈnupassÊ, maraÓasaÒÒÈ kho panassa
ajjhattaÑ s|paÔÔhitÈ hoti. So imÈni paÒca sekhabalÈni upanissÈya viharati
saddhÈbalaÑ -pa- paÒÒÈbalaÑ. TassimÈni paÒcindriyÈni adhimattÈni
pÈtubhavanti saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ. So imesaÑ paÒcannaÑ
indriyÈnaÑ adhimattattÈ khippaÑ ÈnantariyaÑ pÈpuÓÈti ÈsavÈnaÑ khayÈya.
AyaÑ vuccati bhikkhave dukkhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ.
KatamÈ ca bhikkhave sukhÈ paÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ? Idha bhikkhave
bhikkhu vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ
savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati.
VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ
avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati. PÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca viharati sato ca sampajÈno sukhaÒca
kÈyena paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti “upekkhako satimÈ
sukhavihÈrÊ”ti, tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Sukhassa ca pahÈnÈ
dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ
adukkhamasukhaÑ upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati. So imÈni paÒca sekhabalÈni upanissÈya viharati saddhÈbalaÑ -papaÒÒÈbalaÑ. TassimÈni paÒcindriyÈni mud|ni pÈtubhavanti saddhindriyaÑ
-pa- paÒÒindriyaÑ. So imesaÑ paÒcannaÑ indriyÈnaÑ muduttÈ dandhaÑ
ÈnantariyaÑ pÈpuÓÈti ÈsavÈnaÑ khayÈya. AyaÑ vuccati bhikkhave sukhÈ
paÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ.
KatamÈ ca bhikkhave sukhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ? * Idha bhikkhave
bhikkhu vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ
savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati
-pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ
upasampajja viharati. So imÈni paÒca sekhabalÈni upanissÈya viharati
saddhÈbalaÑ hiribalaÑ ottappabalaÑ vÊriyabalaÑ
paÒÒÈbalaÑ. TassimÈni paÒcindriyÈni adhimattÈni pÈtubhavanti
saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ.
So imesaÑ paÒcannaÑ indriyÈnaÑ adhimattattÈ khippaÑ ÈnantariyaÑ
pÈpuÓÈti ÈsavÈnaÑ khayÈya. AyaÑ vuccati bhikkhave sukhÈ paÔipadÈ
khippÈbhiÒÒÈ. ImÈ kho bhikkhave catasso paÔipadÈti. . TatiyaÑ.
______________________________________________________________
* Abhi 4. 412 piÔÔhepi.
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4. PaÔhamakhamasutta

164. Catasso imÈ bhikkhave paÔipadÈ. KatamÈ catasso? AkkhamÈ
paÔipadÈ, khamÈ paÔipadÈ, damÈ paÔipadÈ, samÈ paÔipadÈ. KatamÈ ca
bhikkhave akkhamÈ paÔipadÈ? Idha bhikkhave ekacco1 akkosantaÑ
paccakkosati, rosantaÑ paÔirosati, bhaÓÉantaÑ paÔibhaÓÉati. AyaÑ vuccati
bhikkhave akkhamÈ paÔipadÈ.
KatamÈ ca bhikkhave khamÈ paÔipadÈ? Idha bhikkhave ekacco
akkosantaÑ na paccakkosati, rosantaÑ na paÔirosati, bhaÓÉantaÑ na
paÔibhaÓÉati. AyaÑ vuccati bhikkhave khamÈ paÔipadÈ.
KatamÈ ca bhikkhave damÈ paÔipadÈ? Idha bhikkhave bhikkhu
cakkhunÈ r|paÑ disvÈ na nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ,
yatvÈdhikaraÓamenaÑ cakkhundriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ
abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa
saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati cakkhundriyaÑ, cakkhundriye saÑvaraÑ
Èpajjati. Sotena saddaÑ sutvÈ. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ. JivhÈya rasaÑ
sÈyitvÈ. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya na
nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, yatvÈdhikaraÓamenaÑ manindriyaÑ
asaÑvutaÑ viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ
anvÈssaveyyuÑ, tassa saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati manindriyaÑ,
manindriye saÑvaraÑ Èpajjati. AyaÑ vuccati bhikkhave damÈ paÔipadÈ.
KatamÈ ca bhikkhave samÈ paÔipadÈ? Idha bhikkhave bhikkhu
uppannaÑ kÈmavitakkaÑ nÈdhivÈseti pajahati vinodeti sameti byantÊkaroti
anabhÈvaÑ gameti. UppannaÑ byÈpÈdavitakkaÑ -pa-. UppannaÑ
vihiÑsÈvitakkaÑ. Uppannuppanne pÈpake akusale dhamme nÈdhivÈseti
pajahati vinodeti sameti byantÊkaroti anabhÈvaÑ gameti. AyaÑ vuccati
bhikkhave samÈ paÔipadÈ. ImÈ kho bhikkhave catasso paÔipadÈti. .
CatutthaÑ.
5. Dutiyakhamasutta
165. Catasso imÈ bhikkhave paÔipadÈ. KatamÈ catasso? AkkhamÈ
paÔipadÈ, khamÈ paÔipadÈ, damÈ paÔipadÈ, samÈ paÔipadÈ.
______________________________________________________________
1. Ekacco puggalo (SÊ, SyÈ, KaÑ)
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KatamÈ ca bhikkhave akkhamÈ paÔipadÈ? Idha bhikkhave ekacco
akkhamo hoti sÊtassa uÓhassa jighacchÈya pipÈsÈya
ÉaÑsamakasavÈtÈtapasarÊsapasamphassÈnaÑ duruttÈnaÑ durÈgatÈnaÑ
vacanapathÈnaÑ, uppannÈnaÑ sÈrÊrikÈnaÑ vedanÈnaÑ dukkhÈnaÑ
tibbÈnaÑ kharÈnaÑ kaÔukÈnaÑ asÈtÈnaÑ amanÈpÈnaÑ pÈÓaharÈnaÑ
anadhivÈsakajÈtiko hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave akkhamÈ paÔipadÈ.
KatamÈ ca bhikkhave khamÈ paÔipadÈ? Idha bhikkhave ekacco khamo
hoti sÊtassa uÓhassa jighacchÈya pipÈsÈya
ÉaÑsamakasavÈtÈtapasarÊsapasamphassÈnaÑ duruttÈnaÑ durÈgatÈnaÑ
vacanapathÈnaÑ, uppannÈnaÑ sÈrÊrikÈnaÑ vedanÈnaÑ dukkhÈnaÑ
tibbÈnaÑ kharÈnaÑ kaÔukÈnaÑ asÈtÈnaÑ amanÈpÈnaÑ pÈÓaharÈnaÑ
adhivÈsahajÈtiko hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave khamÈ paÔipadÈ.
KatamÈ ca bhikkhave damÈ paÔipadÈ? Idha bhikkhave bhikkhu
cakkhunÈ r|paÑ disvÈ na nimittaggÈhÊ hoti -pa- sotena saddaÑ sutvÈ.
GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ. KÈyena phoÔÔhabbaÑ
phusitvÈ. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya na nimittaggÈhÊ hoti
nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, yatvÈdhikaraÓamenaÑ manindriyaÑ asaÑvutaÑ
viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ,
tassa saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati manindriyaÑ manindriye saÑvaraÑ
Èpajjati. AyaÑ vuccati bhikkhave damÈ paÔipadÈ.
KatamÈ ca bhikkhave samÈ paÔipadÈ? Idha bhikkhave bhikkhu
uppannaÑ kÈmavitakkaÑ nÈdhivÈseti pajahati vinodeti sameti byantÊkaroti
anabhÈvaÑ gameti. UppannaÑ byÈpÈdavitakkaÑ -pa-. UppannaÑ
vihiÑsÈvitakkaÑ. Uppannuppanne pÈpake akusale dhamme nÈdhivÈseti
pajahati vinodeti sameti byantÊkaroti anabhÈvaÑ gameti. AyaÑ vuccati
bhikkhave samÈ paÔipadÈ. ImÈ kho bhikkhave catasso paÔipadÈti. .
PaÒcamaÑ.
6. Ubhayasutta
166. Catasso imÈ bhikkhave paÔipadÈ. KatamÈ catasso? DukkhÈ
paÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ, dukkhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ, sukhÈ paÔipadÈ
dandhÈbhiÒÒÈ, sukhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ.
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Tatra bhikkhave yÈyaÑ paÔipadÈ dukkhÈ dandhÈbhiÒÒÈ, ayaÑ
bhikkhave paÔipadÈ ubhayeneva hÊnÈ akkhÈyati. YampÈyaÑ paÔipadÈ
dukkhÈ, iminÈpÈyaÑ hÊnÈ akkhÈyati. YampÈyaÑ paÔipadÈ dandhÈ,
iminÈpÈyaÑ hÊnÈ akkhÈyati. AyaÑ bhikkhave paÔipadÈ ubhayeneva hÊnÈ
akkhÈyati.
Tatra bhikkhave yÈyaÑ paÔipadÈ dukkhÈ khippÈbhiÒÒÈ, ayaÑ bhikkhave
paÔipadÈ dukkhattÈ hÊnÈ akkhÈyati.
Tatra bhikkhave yÈyaÑ paÔipadÈ sukhÈ dandhÈbhiÒÒÈ, ayaÑ bhikkhave
paÔipadÈ dandhattÈ hÊnÈ akkhÈyati.
Tatra bhikkhave yÈyaÑ paÔipadÈ sukhÈ khippÈbhiÒÒÈ, ayaÑ bhikkhave
paÔipadÈ ubhayeneva paÓÊtÈ akkhÈyati. YampÈyaÑ paÔipadÈ sukhÈ,
iminÈpÈyaÑ paÓÊtÈ akkhÈyati. YampÈyaÑ paÔipadÈ khippÈ, iminÈpÈyaÑ
paÓÊtÈ akkhÈyati. AyaÑ bhikkhave paÔipadÈ ubhayeneva paÓÊtÈ akkhÈyati.
ImÈ kho bhikkhave catasso paÔipadÈti. . ChaÔÔhaÑ.
7. MahÈmoggallÈnasutta
167. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto yenÈyasmÈ MahÈmoggallÈno
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ MahÈmoggallÈnena saddhiÑ
sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi,
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ
etadavoca–
Catasso imÈ Èvuso MoggallÈna paÔipadÈ. KatamÈ catasso? DukkhÈ
paÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ, dukkhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ, sukhÈ paÔipadÈ
dandhÈbhiÒÒÈ, sukhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ. ImÈ kho Èvuso catasso
paÔipadÈ. ImÈsaÑ Èvuso catunnaÑ paÔipadÈnaÑ1 katamaÑ te paÔipadaÑ
Ègamma anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimuttanti.
Catasso imÈ Èvuso SÈriputta paÔipadÈ. KatamÈ catasso? DukkhÈ paÔipadÈ
dandhÈbhiÒÒÈ, dukkhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ, sukhÈ paÔipadÈ
dandhÈbhiÒÒÈ, sukhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ. ImÈ kho Èvuso catasso
______________________________________________________________
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paÔipadÈ. ImÈsaÑ Èvuso catunnaÑ paÔipadÈnaÑ yÈyaÑ paÔipadÈ dukkhÈ
khippÈbhiÒÒÈ, imaÑ me paÔipadaÑ Ègamma anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ
vimuttanti.
8. SÈriputtasutta
168. Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno yenÈyasmÈ SÈriputto
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ SÈriputtena saddhaÑ sammodi,
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho ÈyasmÈ MahÈmoggallano ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca–
Catasso imÈ Èvuso SÈriputta paÔipadÈ. KatamÈ catasso? DukkhÈ paÔipadÈ
dandhÈbhiÒÒÈ, dukkhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ, sukhÈ paÔipadÈ
dandhÈbhiÒÒÈ, sukhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ. ImÈ kho Èvuso catasso
paÔipadÈ. ImÈsaÑ Èvuso catunnaÑ paÔipadÈnaÑ katamaÑ te paÔipadaÑ
Ègamma anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimuttanti.
Catasso imÈ Èvuso MoggallÈna paÔipadÈ. KatamÈ catasso? DukkhÈ
paÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ, dukkhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ, sukhÈ paÔipadÈ
dandhÈbhiÒÒÈ, sukhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ. ImÈ kho Èvuso catasso
paÔipadÈ. ImÈsaÑ Èvuso catunnaÑ paÔipadÈnaÑ yÈyaÑ paÔipadÈ sukhÈ
khippÈbhiÒÒÈ, imaÑ me paÔipadaÑ Ègamma anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ
vimuttanti. . AÔÔhamaÑ.
9. Sasa~khÈrasutta
169. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? Idha bhikkhave ekacco puggalo diÔÔheva dhamme
sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti, idha pana bhikkhave ekacco puggalo kÈyassa
bhedÈ sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti, idha pana bhikkhave ekacco puggalo
diÔÔheva dhamme asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti, idha pana bhikkhave ekacco
puggalo kÈyassa bhedÈ asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti.
KathaÒca bhikkhave puggalo diÔÔheva dhamme sasa~khÈraparinibbÈyÊ
hoti? Idha bhikkhave bhikkhu asubhÈnupassÊ kÈye viharati ÈhÈre
paÔik|lasaÒÒÊ sabbaloke anabhiratisaÒÒÊ sabbasa~khÈresu aniccÈnupassÊ,
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maraÓasaÒÒÈ kho panassa ajjhattaÑ s|paÔÔhitÈ hoti. So imÈni paÒca
sekhabalÈni upanissÈya viharati saddhÈbalaÑ hiribalaÑ ottappabalaÑ
vÊriyabalaÑ paÒÒÈbalaÑ. TassimÈni paÒcindriyÈni adhimattÈni pÈtubhavanti
saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ.
So imesaÑ paÒcannaÑ indriyÈnaÑ adhimattattÈ diÔÔheva dhamme
sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo diÔÔheva dhamme
sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti.
KathaÒca bhikkhave puggalo kÈyassa bhedÈ sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti?
Idha bhikkhave bhikkhu asubhÈnupassÊ kÈye viharati ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÊ
sabbaloke anabhiratisaÒÒÊ sabbasa~khÈresu aniccÈnupassÊ, maraÓasaÒÒÈ kho
panassa ajjhattaÑ s|paÔÔhitÈ hoti. So imÈni paÒca sekhabalÈni upanissÈya
viharati saddhÈbalaÑ hiribalaÑ ottappabalaÑ vÊriyabalaÑ paÒÒÈbalaÑ.
TassimÈni paÒcindriyÈni mud|ni pÈtubhavanti saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ
satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ. So imesaÑ paÒcannaÑ
indriyÈnaÑ muduttÈ kÈyassa bhedÈ sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti. EvaÑ kho
bhikkhave puggalo kÈyassa bhedÈ sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti.
KathaÒca bhikkhave puggalo diÔÔheva dhamme asa~khÈraparinibbÈyÊ
hoti? Idha bhikkhave bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -padutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati. So imÈni paÒca sekhabalÈni upanissÈya viharati saddhÈbalaÑ -papaÒÒÈbalaÑ. TassimÈni paÒcindriyÈni adhimattÈni pÈtubhavanti
saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ. So imesaÑ paÒcannaÑ indriyÈnaÑ
adhimattattÈ diÔÔheva dhamme asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti. EvaÑ kho
bhikkhave puggalo diÔÔheva dhamme asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti.
KathaÒca bhikkhave puggalo kÈyassa bhedÈ asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti?
Idha bhikkhave bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -padutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati. So imÈni paÒca sekhabalÈni upanissÈya viharati saddhÈbalaÑ
hiribalaÑ ottappabalaÑ vÊriyabalaÑ paÒÒÈbalaÑ. TassimÈni paÒcindriyÈni
-pa- paÒÒindriyaÑ. So imesaÑ paÒcannaÑ indriyÈnaÑ muduttÈ kÈyassa
bhedÈ asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo kÈyassa
bhedÈ asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti. Ime kho bhikkhave cattÈro puggalÈ santo
saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . NavamaÑ.
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10. Yuganaddhasutta
170. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Œnando KosambiyaÑ
viharati GhositÈrÈme. Tatra kho ÈyasmÈ Œnando bhikkh| Èmantesi “Èvuso
bhikkhave”ti. “Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato Œnandassa paccassosuÑ.
ÈyasmÈ Œnando etadavoca–
Yo hi koci Èvuso bhikkhu vÈ bhikkhunÊ vÈ mama santike
arahattappattiÑ1 byÈkaroti, sabbo so cat|hi maggehi etesaÑ vÈ aÒÒatarena.
Katamehi cat|hi? Idha Èvuso bhikkhu samathapubba~gamaÑ
vipassanaÑ bhÈveti, tassa samathapubba~gamaÑ vipassanaÑ bhÈvayato
maggo saÒjÈyati, so taÑ maggaÑ Èsevati bhÈveti bahulÊkaroti. Tassa taÑ
maggaÑ Èsevato bhÈvayato bahulÊkaroto saÑyojanÈnÊ pahÊyanti, anusayÈ
byantÊhonti.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu vipassanÈpubba~gamaÑ samathaÑ
bhÈveti, tassa vipassanÈpubba~gamaÑ samathaÑ bhÈvayato maggo
saÒjÈyati, so taÑ maggaÑ Èsevati bhÈvati bahulÊkaroti. Tassa taÑ maggaÑ
Èsevato bhÈvayato bahulÊkaroto saÑyojanÈni pahÊyanti, anusayÈ byantÊhonti.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu samathavipassanaÑ yuganaddhaÑ
bhÈveti, tassa samathavipassanaÑ yuganaddhaÑ bhÈvayato maggo saÒjÈyati,
so taÑ maggaÑ Èsevati bhÈveti bahulÊkaroti. Tassa taÑ maggaÑ Èsevato
bhÈvayato bahulÊkaroto saÑyojanÈni pahÊyanti, anusayÈ byantÊhonti.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhuno dhammuddhaccaviggahitaÑ mÈnasaÑ
hoti, hoti so Èvuso samayo yaÑ taÑ cittaÑ ajjhattameva santiÔÔhati
sannisÊdati ekodi hoti samÈdhiyati, tassa maggo saÒjÈyati, so taÑ maggaÑ
Èsevati bhÈveti bahulÊkaroti. Tassa taÑ maggaÑ Èsevato
______________________________________________________________
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bhÈvayato bahulÊkaroto saÑyojanÈni pahÊyanti, anusayÈ byantÊhonti.
Yo hi koci Èvuso bhikkhu vÈ bhikkhunÊ vÈ mama santike
arahattappattiÑ byÈkaroti, sabbo so imehi cat|hi maggehi etesaÑ vÈ
aÒÒatarenÈti.
PaÔipadÈvaggo dutiyo.
TassuddÈnaÑ
SaÑkhittaÑ VitthÈrÈsubhaÑ, dve KhamÈ Ubhayena ca.
MoggallÈno SÈriputto, Sasa~khÈraÑ Yuganaddhena cÈti.
_____
(18) 3. SaÒcetaniyavagga
1. CetanÈsutta
171. * KÈye vÈ bhikkhave sati kÈyasaÒcetanÈhetu uppajjati ajjhattaÑ
sukhadukkhaÑ, vÈcÈya vÈ bhikkhave sati vacÊsaÒcetanÈhetu uppajjati
ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ, mane vÈ bhikkhave sati manosaÒcetanÈhetu
uppajjati ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ, avijjÈpaccayÈva.
SÈmaÑ vÈ taÑ bhikkhave kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharoti,
yaÑpaccayÈ’ssa taÑ uppajjati ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ. Pare vÈ’ssa1 taÑ
bhikkhave kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharonti, yaÑpaccayÈ’ssa taÑ uppajjati
ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ. SampajÈno vÈ taÑ bhikkhave kÈyasa~khÈraÑ
abhisa~kharoti, yaÑpaccayÈ’ssa taÑ uppajjati ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ.
AsampajÈno vÈ taÑ bhikkhave kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharoti,
yaÑpaccayÈ’ssa taÑ uppajjati ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ.
SÈmaÑ vÈ taÑ bhikkhave vacÊsa~khÈraÑ abhisa~kharoti,
yaÑpaccayÈ’ssa taÑ uppajjati ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ. Pare vÈ’ssa taÑ
bhikkhave vacÊsa~khÈraÑ abhisa~kharonti, yaÑpaccayÈ’ssa taÑ uppajjati
ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ. SampajÈno vÈ taÑ bhikkhave
______________________________________________________________
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vacÊsa~khÈraÑ abhisa~kharoti, yaÑpaccayÈssa taÑ uppajjati ajjhattaÑ
sukhadukkhaÑ. AsampajÈno vÈ taÑ bhikkhave vacÊsa~khÈraÑ
abhisa~kharoti, yaÑpaccayÈssa taÑ uppajjati ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ.
SÈmaÑ vÈ taÑ bhikkhave manosa~khÈraÑ abhisa~kharoti,
yaÑpaccayÈ’ssa taÑ uppajjati ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ. Pare vÈ’ssa taÑ
bhikkhave manosa~khÈraÑ abhisa~kharonti, yaÑpaccayÈ’ssa taÑ uppajjati
ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ. SampajÈno vÈ taÑ bhikkhave manosa~khÈraÑ
abhisa~kharoti, yaÑpaccayÈ’ssa taÑ uppajjati ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ.
AsampajÈno vÈ taÑ bhikkhave manosa~khÈraÑ abhisa~kharoti,
yaÑpaccayÈ’ssa taÑ uppajjati ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ.
Imesu bhikkhave dhammesu avijjÈ anupatitÈ, avijjÈyatveva
asesavirÈganirodhÈ so kÈyo na hoti, yaÑpaccayÈ’ssa taÑ uppajjati ajjhattaÑ
sukhadukkhaÑ. SÈ vÈcÈ na hoti, yaÑpaccayÈ’ssa taÑ uppajjati ajjhattaÑ
sukhadukkhaÑ. So mano na hoti, yaÑpaccayÈ’ssa taÑ uppajjati ajjhattaÑ
sukhadukkhaÑ. KhettaÑ taÑ na hoti -pa- vatthu taÑ1 na hoti -pa- ayatanaÑ
taÑ na hoti -pa- adhikaraÓaÑ taÑ na hoti, yaÑpaccayÈ’ssa taÑ uppajjati
ajjhattaÑ sukhadukkhanti.
CattÈrome bhikkhave attabhÈvapaÔilÈbhÈ. Katame cattÈro? Atthi
bhikkhave attabhÈvapaÔilÈbho, yasmiÑ attabhÈvapaÔilÈbhe attasaÒcetanÈ
kamati no parasaÒcetanÈ. Atthi bhikkhave attabhÈvapaÔilÈbho, yasmiÑ
attabhÈvapaÔilÈbhe parasaÒcetanÈ kamati no attasaÒcetanÈ. Atthi bhikkhave
attabhÈvapaÔilÈbho, yasmiÑ attabhÈvapaÔilÈbhe attasaÒcetanÈ ca kamati
parasaÒcetanÈ ca. Atthi bhikkhave attabhÈvapaÔilÈbho, yasmiÑ
attabhÈvapaÔilÈbhe nevattasaÒcetanÈ kamati no parasaÒcetanÈ. Ime kho
bhikkhave cattÈro attabhÈvapaÔilÈbhÈti.
EvaÑ vutte ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ etadavoca–imassa kho
ahaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ
ÈjÈnÈmi–tatra bhante yÈyaÑ attabhÈvapaÔilÈbho, yasmiÑ
attabhÈvapaÔilÈbhe attasaÒcetanÈ kamati no parasaÒcetanÈ, attasaÒcetanÈhetu
tesaÑ sattÈnaÑ tamhÈ kÈyÈ cuti hoti. Tatra bhante yÈyaÑ
______________________________________________________________
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attabhÈvapaÔilÈbho, yasmiÑ attabhÈvapaÔilÈbhe parasaÒcetanÈ kamati no
attasaÒcetanÈ, parasaÒcetanÈhetu tesaÑ sattÈnaÑ tamhÈ kÈyÈ cuti hoti. Tatra
bhante yÈyaÑ attabhÈvapaÔilÈbho, yasmiÑ attabhÈvapaÔilÈbhe attasaÒcetanÈ
ca kamati parasaÒcetanÈ ca. AttasaÒcetanÈ ca parasaÒcetanÈ ca hetu tesaÑ
sattÈnaÑ tamhÈ kÈyÈ cuti hoti. Tatra bhante yÈyaÑ attabhÈvapaÔilÈbho,
yasmiÑ attabhÈvapaÔilÈbhe neva attasaÒcetanÈ kamati no parasaÒcetanÈ.
Katame tena devÈ daÔÔhabbÈti. NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatan|pagÈ SÈriputta devÈ
tena daÔÔhabbÈti.
Ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena midhekacce sattÈ tamhÈ kÈyÈ
cutÈ ÈgÈmino honti ÈgantÈro itthattaÑ. Ko pana bhante hetu ko paccayo,
yena midhekacce sattÈ tamhÈ kÈyÈ cutÈ anÈgÈmino honti anÈgantÈro
itthattanti. Idha SÈriputta ekaccassa puggalassa orambhÈgiyÈni saÑyojanÈni
appahÊnÈni honti. So diÔÔheva dhamme nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ
upasampajja viharati, so tadassÈdeti taÑ nikÈmeti, tena ca vittiÑ Èpajjati.
Tattha Ôhito tadadhimutto tabbahulavihÈrÊ aparihÊno kÈlaÑ kurumÈno
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatan|pagÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. So tato
cuto ÈgÈmÊ hoti ÈgantÈ itthattaÑ.
Idha pana SÈriputta ekaccassa puggalassa orambhÈgiyÈni saÑyojanÈni
pahÊnÈni honti. So diÔÔheva dhamme nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja
viharati. So tadassÈdeti taÑ nikÈmeti, tena ca vittiÑ Èpajjati. Tattha Ôhito
tadadhimutto tabbahulavihÈrÊ aparihÊno kÈlaÑ kurumÈno
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatan|pagÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati, so tato
cuto anÈgÈmÊ hoti anÈgantÈ itthattaÑ.
AyaÑ kho SÈriputta hetu ayaÑ paccayo, yena midhekacce sattÈ tamhÈ
kÈyÈ cutÈ ÈgÈmino honti ÈgantÈro itthattaÑ. AyaÑ pana SÈriputta hetu ayaÑ
paccayo, yena midhekacce sattÈ tamhÈ kÈyÈ cutÈ anÈgÈmino honti
anÈgantÈro itthattanti. . PaÔhamaÑ.
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2. Vibhattisutta
172. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi “Èvuso bhikkhave”ti.
“Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ
SÈriputto etadavoca–
AddhamÈs|pasampannena me Èvuso atthapaÔisambhidÈ sacchikatÈ
odhiso byaÒjanaso, tamahaÑ anekapariyÈyena ÈcikkhÈmi desemi paÒÒÈpemi
paÔÔhapemi vivarÈmi vibhajÈmi uttÈnÊkaromi. Yassa kho panassa ka~khÈ vÈ
vimati vÈ, so maÑ paÒhena, ahaÑ veyyÈkaraÓena. SammukhÊbh|to no
SatthÈ, yo no dhammÈnaÑ sukusalo.
AddhamÈs|pasampannena me Èvuso dhammapaÔisambhidÈ sacchikatÈ
odhiso byaÒjanaso, tamahaÑ anekapariyÈyena ÈcikkhÈmi desemi paÒÒÈpemi
paÔÔhapemi vivarÈmi vibhajÈmi uttÈnÊkaromi. Yassa kho panassa ka~khÈ vÈ
vimati vÈ, so maÑ paÒhena, ahaÑ veyyÈkaraÓena. SammukhÊbh|to no
SatthÈ, yo no dhammÈnaÑ sukusalo.
AddhamÈs|pasampannena me Èvuso niruttipaÔisambhidÈ sacchikatÈ
odhiso byaÒjanaso, tamahaÑ anekapariyÈyena ÈcikkhÈmi desemi paÒÒÈpemi
paÔÔhapemi vivarÈmi vibhajÈmi uttÈnÊkaromi. Yassa kho panassa ka~khÈ vÈ
vimati vÈ, so maÑ paÒhena, ahaÑ veyyÈkaraÓena. SammukhÊbh|to no
SatthÈ, yo no dhammÈnaÑ sukusalo.
AddhamÈs|pasampannena me Èvuso paÔibhÈnapaÔisambhidÈ sacchikatÈ
odhiso byaÒjanaso, tamahaÑ anekapariyÈyena ÈcikkhÈmi desemi paÒÒÈpemi
paÔÔhapemi vivarÈmi vibhajÈmi uttÈnÊkaromi. Yassa kho panassa ka~khÈ vÈ
vimati vÈ, so maÑ paÒhena, ahaÑ veyyÈkaraÓena. SammukhÊbh|to no
SatthÈ, yo no dhammÈnaÑ sukusaloti. . DutiyaÑ.
3. MahÈkoÔÔhikasutta
173. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko yenÈyasmÈ SÈriputto
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ SÈriputtena saddhiÑ sammodi,
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi,
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ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ
etadavoca–
“ChannaÑ Èvuso phassÈyatanÈnaÑ asesavirÈganirodhÈ atthaÒÒaÑ
kiÒcÊti. MÈ hevaÑ Èvuso. ChannaÑ Èvuso phassÈyatanÈnaÑ
asesavirÈganirodhÈ natthaÒÒaÑ kiÒcÊ”ti. MÈ hevaÑ Èvuso. ChannaÑ Èvuso
phassÈyatanÈnaÑ asesavirÈganirodhÈ atthi ca natthi ca aÒÒaÑ kiÒcÊti. MÈ
hevaÑ Èvuso. ChannaÑ Èvuso phassÈyatanÈnaÑ asesavirÈganirodhÈ nevatthi
no natthaÒÒaÑ kiÒcÊti. MÈ hevaÑ Èvuso.
“ChannaÑ Èvuso phassÈyatanÈnaÑ asesavirÈganirodhÈ atthaÒÒaÑ
kiÒcÊ”ti iti puÔÔho samÈno “mÈ hevaÑ Èvuso”ti vadesi. “ChannaÑ Èvuso
phassÈyatanÈnaÑ asesavirÈganirodhÈ natthaÒÒaÑ kiÒcÊ”ti iti puÔÔho samÈno
“mÈ hevaÑ Èvuso”ti vadesi. “ChannaÑ Èvuso phassÈyatanÈnaÑ
asesavirÈganirodhÈ atthi ca natthi ca aÒÒaÑ kiÒcÊ”ti iti puÔÔho samÈno “mÈ
hevaÑ Èvuso”ti vadesi. “ChannaÑ Èvuso phassÈyatanÈnaÑ
asesavirÈganirodhÈ nevatthi no natthaÒÒaÑ kiÒcÊ”ti iti puÔÔho samÈno “mÈ
hevaÑ Èvuso”ti vadesi. YathÈ kathaÑ pana Èvuso imassa bhÈsitassa attho
daÔÔhabboti.
“ChannaÑ Èvuso phassÈyatanÈnaÑ asesavirÈganirodhÈ atthaÒÒaÑ
kiÒcÊ”ti iti vadaÑ appapaÒcaÑ papaÒceti. “ChannaÑ Èvuso
phassÈyatanÈnaÑ asesavirÈganirodhÈ natthaÒÒaÑ kiÒcÊ”ti iti vadaÑ
appapaÒcaÑ papaÒceti. “ChannaÑ Èvuso phassÈyatanÈnaÑ
asesavirÈganirodhÈ atthi ca natthi ca aÒÒaÑ kiÒcÊ”ti iti vadaÑ appapaÒcaÑ
papaÒceti. “ChannaÑ Èvuso phassÈyatanÈnaÑ asesavirÈganirodhÈ nevatthi
no natthaÒÒaÑ kiÒcÊ”ti iti vadaÑ appapaÒcaÑ papaÒceti. YÈvatÈ Èvuso
channaÑ phassÈyatanÈnaÑ gati, tÈvatÈpapaÒcassa gati. YÈvatÈ papaÒcassa
gati, tÈvatÈ channaÑ phassÈyatanÈnaÑ gati. ChannaÑ Èvuso
phassÈyatanÈnaÑ asesavirÈganirodhÈ papaÒcanirodho papaÒcav|pasamoti. .
TatiyaÑ.
4. Œnandasutta
174. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yenÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ MahÈkoÔÔhikena
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saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando ÈyasmantaÑ
MahÈkoÔÔhitaÑ etadavoca–
“ChannaÑ Èvuso phassÈyatanÈnaÑ asesavirÈganirodhÈ atthaÒÒaÑ
kiÒcÊ”ti. MÈ hevaÑ Èvuso. ChannaÑ Èvuso phassÈyatanÈnaÑ
asesavirÈganirodhÈ natthaÒÒaÑ kiÒcÊti. MÈ hevaÑ Èvuso. ChannaÑ Èvuso
phassÈyatanÈnaÑ asesavirÈganirodhÈ atthi ca natthi ca aÒÒaÑ kiÒcÊti. MÈ
hevaÑ Èvuso. ChannaÑ Èvuso phassÈyatanÈnaÑ asesavirÈganirodhÈ nevatthi
no natthaÒÒaÑ kiÒcÊti. MÈ hevaÑ Èvuso.
“ChannaÑ Èvuso phassÈyatanÈnaÑ asesavirÈganirodhÈ atthaÒÒaÑ
kiÒcÊ”ti iti puÔÔho samÈno “mÈ hevaÑ Èvuso”ti vadesi. “ChannaÑ Èvuso
phassÈyatanÈnaÑ asesavirÈganirodhÈ natthaÒÒaÑ kiÒcÊ”ti iti puÔÔho samÈno
“mÈ hevaÑ Èvuso”ti vadesi. “ChannaÑ Èvuso phassÈyatanÈnaÑ
asesavirÈganirodhÈ atthi ca natthi ca aÒÒaÑ kiÒcÊ”ti iti puÔÔho samÈno “mÈ
hevaÑ Èvuso”ti vadesi. “ChannaÑ Èvuso phassÈyatanÈnaÑ
asesavirÈganirodhÈ nevatthi no natthaÒÒaÑ kiÒcÊ”ti iti puÔÔho samÈno “mÈ
hevaÑ Èvuso”ti vadesi. YathÈ kathaÑ panÈvuso imassa bhÈsitassa attho
daÔÔhabboti.
“ChannaÑ Èvuso phassÈyatanÈnaÑ asesavirÈganirodhÈ atthaÒÒaÑ
kiÒcÊ”ti iti vadaÑ appapaÒcaÑ papaÒceti. “ChannaÑ Èvuso
phassÈyatanÈnaÑ asesavirÈganirodhÈ natthaÒÒaÑ kiÒcÊ”ti iti vadaÑ
appapaÒcaÑ papaÒceti. “ChannaÑ Èvuso phassÈyatanÈnaÑ
asesavirÈganirodhÈ atthi ca natthi ca aÒÒaÑ kiÒcÊ”ti iti vadaÑ appapaÒcaÑ
papaÒceti. “ChannaÑ Èvuso phassÈyatanÈnaÑ asesavirÈganirodhÈ nevatthi
no natthaÒÒaÑ kiÒcÊ”ti iti vadaÑ appapaÒcaÑ papaÒceti. YÈvatÈ Èvuso
channaÑ phassÈyatanÈnaÑ gati, tÈvatÈ papaÒcassa gati. YÈvatÈ papaÒcassa
gati, tÈvatÈ channaÑ phassÈyatanÈnaÑ gati. ChannaÑ Èvuso
phassÈyatanÈnaÑ asesavirÈganirodhÈ papaÒcanirodho papaÒcav|pasamoti. .
CatutthaÑ.
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5. UpavÈÓasutta

175. Atha kho ÈyasmÈ UpavÈÓo yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ SÈriputtena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho
ÈyasmÈ UpavÈÓo ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca–“kiÑ nu kho Èvuso
SÈriputta vijjÈyantakaro hotÊ”ti. No hidaÑ Èvuso. KiÑ panÈvuso SÈriputta
caraÓenantakaro hotÊti. No hidaÑ Èvuso. KiÑ panÈvuso SÈriputta
vijjÈcaraÓenantakaro hotÊti. No hidaÑ Èvuso. KiÑ panÈvuso SÈriputta
aÒÒatra vijjÈcaraÓenantakaro hotÊti. No hidaÑ Èvuso.
“KiÑ nu kho Èvuso SÈriputta vijjÈyantakaro hotÊ”ti iti puÔÔho samÈno
“no hidaÑ Èvuso”ti vadesi. “KiÑ panÈvuso SÈriputta caraÓenantakaro
hotÊ”ti iti puÔÔho samÈno “no hidaÑ Èvuso”ti vadesi. “KiÑ panÈvuso
SÈriputta vijjÈcaraÓenantakaro hotÊ”ti iti puÔÔho samÈno “no hidaÑ Èvuso”ti
vadesi. “KiÑ panÈvuso SÈriputta aÒÒatra vijjÈcaraÓenantakaro hotÊ”ti iti
puÔÔho samÈno “no hidaÑ Èvuso”ti vadesi. YathÈ kathaÑ panÈvuso antakaro
hotÊti.
VijjÈya ce Èvuso antakaro abhavissa, sa-upÈdÈnova samÈno antakaro
abhavissa. CaraÓena ce Èvuso antakaro abhavissa, sa-upÈdÈnova samÈno
antakaro abhavissa. VijjÈcaraÓena ce Èvuso antakaro abhavissa,
sa-upÈdÈnova samÈno antakaro abhavissa. AÒÒatra vijjÈcaraÓena ce Èvuso
antakaro abhavissa, puthujjano antakaro abhavissa. Puthujjano hi Èvuso
aÒÒatra vijjÈcaraÓena, caraÓavipanno kho Èvuso yathÈbh|taÑ na jÈnÈti na
passati. CaraÓasampanno yathÈbh|taÑ jÈnÈti passati, yathÈbh|taÑ jÈnaÑ
passaÑ antakaro hotÊti. . PaÒcamaÑ.
6. ŒyÈcanasutta
176. Saddho bhikkhave bhikkhu evaÑ sammÈ ÈyÈcamÈno ÈyÈceyya
“tÈdiso homi, yÈdisÈ SÈriputtamoggallÈnÈ”ti1. EsÈ
______________________________________________________________
1. 88 piÔÔhepi idaÑ suttaÑ ÈgataÑ.
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bhikkhave tulÈ etaÑ pamÈÓaÑ mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ yadidaÑ
SÈriputtamoggallÈnÈ.
SaddhÈ bhikkhave bhikkhunÊ evaÑ sammÈ ÈyÈcamÈnÈ ÈyÈceyya “tÈdisÈ
homi, yÈdisÈ KhemÈ ca bhikkhunÊ UppalavaÓÓÈ cÈ”ti. EsÈ bhikkhave tulÈ
etaÑ pamÈÓaÑ mama sÈvikÈnaÑ bhikkhunÊnaÑ yadidaÑ KhemÈ ca
bhikkhunÊ UppalavaÓÓÈ ca.
Saddho bhikkhave upÈsako evaÑ sammÈ ÈyÈcamÈno ÈyÈceyya “tÈdiso
homi, yadiso Citto ca gahapati Hatthako ca ŒÄavako”ti. EsÈ bhikkhave tulÈ
etaÑ pamÈÓaÑ mama sÈvakÈnaÑ upÈsakÈnaÑ yadidaÑ Citto ca gahapati
Hatthako ca ŒÄavako.
SaddhÈ bhikkhave upÈsikÈ evaÑ sammÈ ÈyÈcamÈnÈ ÈyÈceyya “tÈdisÈ
homi, yÈdisÈ KhujjuttarÈ ca upÈsikÈ VeÄukaÓÉakiyÈ ca NandamÈtÈ”ti. EsÈ
bhikkhave tulÈ etaÑ pamÈÓaÑ mama sÈvikÈnaÑ upÈsikÈnaÑ yadidaÑ
KhujjuttarÈ ca upÈsikÈ VeÄukaÓÉakiyÈ ca NandamÈtÈti. . ChaÔÔhaÑ.
7. RÈhulasutta
177. Atha kho ÈyasmÈ RÈhulo yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ RÈhulaÑ BhagavÈ etadavoca–
YÈ ca RÈhula 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.
YÈ ca RÈhula 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.
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YÈ ca RÈhula 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.
YÈ ca RÈhula ajjhattikÈ vÈyodhÈtu yÈ ca bÈhirÈ vÈyodhÈtu
vÈyodhÈturevesÈ, taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti
evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ, evametaÑ
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya disvÈ vÈyodhÈtuyÈ nibbindati, vÈyodhÈtuyÈ
cittaÑ virÈjeti.
Yato kho RÈhula bhikkhu imÈsu cat|su dhÈt|su nevattÈnaÑ na
attaniyaÑ samanupassati. AyaÑ vuccati RÈhula bhikkhu acchecchi taÓhaÑ,
vivattayi saÑyojanaÑ, sammÈ mÈnÈbhisamayÈ antamakÈsi dukkhassÈti. .
SattamaÑ.
8. JambÈlÊsutta
178. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? Idha bhikkhave bhikkhu aÒÒataraÑ santaÑ cetovimuttiÑ
upasampajja viharati, so sakkÈyanirodhaÑ manasi karoti, tassa
sakkÈyanirodhaÑ manasi karoto sakkÈyanirodhe cittaÑ na pakkhandati
nappasÊdati na santiÔÔhati nÈdhimuccati. Tassa kho evaÑ1 bhikkhave
bhikkhuno na sakkÈyanirodho pÈÔika~kho. SeyyathÈpi bhikkhave puriso
lepagatena2 hatthena sÈkhaÑ gaÓheyya, tassa so hattho sajjeyyapi
gaÓheyyapi3 bajjheyyapi4. EvamevaÑ kho bhikkhave bhikkhu aÒÒataraÑ
santaÑ cetovimuttiÑ upasampajja viharati, so sakkÈyanirodhaÑ manasi
karoti. Tassa sakkÈyanirodhaÑ manasi karoto sakkÈyanirodhe cittaÑ na
pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati nÈdhimuccati. Tassa kho evaÑ1
bhikkhave bhikkhuno na sakkÈyanirodho pÈÔika~kho.
______________________________________________________________
1. Tassa kho etaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), evaÑ kho tassa (?) “evaÑ hi tassÈ bhikkhave
jambÈliyÈ”ti pÈÔho viya.
2. Lasagatena (SÊ, I)
3. Gayheyyapi (?)
4. Khajjeyyapi (SÊ)
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Idha pana bhikkhave bhikkhu aÒÒataraÑ santaÑ cetovimuttiÑ
upasampajja viharati, so sakkÈyanirodhaÑ manasi karoti, tassa
sakkÈyanirodhaÑ manasi karoto sakkÈyanirodhe cittaÑ pakkhandati pasÊdati
santiÔÔhati adhimuccati. Tassa kho evaÑ bhikkhave bhikkhuno
sakkÈyanirodho pÈÔika~kho. SeyyathÈpi bhikkhave puriso suddhena hatthena
sÈkhaÑ gaÓheyya, tassa so hattho neva sajjeyya na gaÓheyya na bajjheyya.
EvamevaÑ kho bhikkhave bhikkhu aÒÒataraÑ santaÑ cetovimuttiÑ
upasampajja viharati, so sakkÈyanirodhaÑ manasi karoti, tassa
sakkÈyanirodhaÑ manasi karoto sakkÈyanirodhe cittaÑ pakkhandati pasÊdati
santiÔÔhati adhimuccati. Tassa kho evaÑ bhikkhave bhikkhuno
sakkÈyanirodho pÈÔika~kho.
Idha pana bhikkhave bhikkhu aÒÒataraÑ santaÑ cetovimuttiÑ
upasampajja viharati. So avijjÈppabhedaÑ manasi karoti, tassa
avijjÈppabhedaÑ manasi karoto avijjÈppabhede cittaÑ na pakkhandati
nappasÊdati na santiÔÔhati nÈdhimuccati. Tassa kho evaÑ bhikkhave
bhikkhuno na avijjÈppabhedo pÈÔika~kho. SeyyathÈpi bhikkhave jambÈlÊ
anekavassagaÓikÈ, tassÈ puriso yÈni ceva ÈyamukhÈni, tÈni pidaheyya. YÈni
ca apÈyamukhÈni, tÈni vivareyya. Devo ca na sammÈ dhÈraÑ
anuppaveccheyya. EvaÑ hi tassÈ bhikkhave jambÈliyÈ na ÈÄippabhedo
pÈÔika~kho. EvamevaÑ kho bhikkhave bhikkhu aÒÒataraÑ santaÑ
cetovimuttiÑ upasampajja viharati, so avijjÈppabhedaÑ manasi karoti, tassa
avijjÈppabhedaÑ manasi karoto avijjÈppabhede cittaÑ na pakkhandati
nappasÊdati na santiÔÔhati nÈdhimuccati. Tassa kho evaÑ bhikkhave
bhikkhuno na avijjÈppabhedo pÈÔika~kho.
Idha pana bhikkhave bhikkhu aÒÒataraÑ santaÑ cetovimuttiÑ
upasampajja viharati, so avijjÈppabhedaÑ manasi karoti, tassa
avijjÈppabhedaÑ manasi karoto avijjÈppabhede cittaÑ pakkhandati pasÊdati
santiÔÔhati adhimuccati. Tassa kho evaÑ bhikkhave bhikkhuno
avijjappabhedo pÈÔika~kho. SeyyathÈpi bhikkhave jambÈlÊ
anekavassagaÓikÈ, tassÈ puriso yÈni ceva ÈyamukhÈni, tÈni vivareyya. YÈni
ca apÈyamukhÈni, tÈni pidaheyya. Devo ca sammÈ dhÈraÑ
anuppaveccheyya. EvaÑ hi tassÈ bhikkhave jambÈliyÈ ÈÄippabhedo
pÈÔika~kho. EvamevaÑ kho bhikkhave bhikkhu
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aÒÒataraÑ santaÑ cetovimuttiÑ upasampajja viharati, so avijjÈppabhedaÑ
manasi karoti, tassa avijjÈppabhedaÑ manasi karoto avijjÈppabhede cittaÑ
pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati adhimuccati. Tassa kho evaÑ bhikkhave
bhikkhuno avijjÈppabhedo pÈÔika~kho. Ime kho bhikkhave cattÈro puggalÈ
santo saÑvijjamÈnÈ lokasminti. . AÔÔhamaÑ.
9. NibbÈnasutta
179. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ SÈriputtena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho
ÈyasmÈ Œnando ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca “ko nu kho Èvuso
SÈriputta hetu ko paccayo, yena midhekacce sattÈ diÔÔheva dhamme na
parinibbÈyantÊ”ti.
IdhÈvuso Œnanda sattÈ “imÈ hÈnabhÈgiyÈ saÒÒÈ”ti yathÈbh|taÑ
nappajÈnanti, “imÈ ÔhitibhÈgiyÈ saÒÒÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnanti, “imÈ
visesabhÈgiyÈ saÒÒÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnanti, “imÈ nibbedhabhÈgiyÈ
saÒÒÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnanti. AyaÑ kho Èvuso Œnanda hetu ayaÑ
paccayo, yena midhekacce sattÈ diÔÔheva dhamme na parinibbÈyantÊti.
Ko panÈvuso SÈriputta hetu ko paccayo, yena midhekacce sattÈ diÔÔheva
dhamme parinibbÈyantÊti. IdhÈvuso Œnanda sattÈ “imÈ hÈnabhÈgiyÈ saÒÒÈ”ti
yathÈbh|taÑ pajÈnanti, “imÈ ÔhitibhÈgiyÈ saÒÒÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnanti,
“imÈ visesabhÈgiyÈ saÒÒÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnanti, “imÈ nibbedhabhÈgiyÈ
saÒÒÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnanti. AyaÑ kho Èvuso Œnanda hetu ayaÑ
paccayo, yena midhekacce sattÈ diÔÔheva dhamme parinibbÈyantÊti. .
NavamaÑ.
10. MahÈpadesasutta
180. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Bhoganagare viharati Œnandacetiye1.
Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te
______________________________________________________________
1. Œnande cetiye (DÊ 2. 103 piÔÔhe) Vi 3. 348 piÔÔhe pana aÒÒathÈ ÈgataÑ.
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bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca “cattÈrome bhikkhave
mahÈpadese desessÈmi, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha,
bhÈsissÈmÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ.
BhagavÈ etadavoca–
Katame bhikkhave cattÈro mahÈpadesÈ? Idha bhikkhave bhikkhu evaÑ
vadeyya “sammukhÈ metaÑ Èvuso Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ
paÔiggahitaÑ ‘ayaÑ dhammo ayaÑ vinayo idaÑ SatthusÈsanan’ti”. Tassa
bhikkhave bhikkhuno bhÈsitaÑ neva abhinanditabbaÑ nappaÔikkositabbaÑ,
anabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ tÈni padabyaÒjanÈni sÈdhukaÑ uggahetvÈ
sutte otÈretabbÈni1 vinaye sandassetabbÈni. TÈni ce sutte otÈriyamÈnÈni2
vinaye sandassiyamÈnÈni na ceva sutte otaranti3 na vinaye sandissanti,
niÔÔhamettha gantabbaÑ “addhÈ idaÑ na ceva tassa Bhagavato vacanaÑ
Arahato SammÈsambuddhassa, imassa ca bhikkhuno duggahitan”ti. Iti
hetaÑ4 bhikkhave chaÉÉeyyÈtha.
5Idha pana bhikkhave bhikkhu evaÑ vadeyya “sammukhÈ metaÑ Èvuso

Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ ‘ayaÑ dhammo ayaÑ vinayo
idaÑ SatthusÈsanan’ti”. Tassa bhikkhave bhikkhuno bhÈsitaÑ neva
abhinanditabbaÑ nappaÔikkositabbaÑ, anabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ tÈni
padabyaÒjanÈni sÈdhukaÑ uggahetvÈ sutte otÈretabbÈni vinaye
sandassetabbÈni5. TÈni ce sutte otÈriyamÈnÈni vinaye sandassiyamÈnÈni
sutte ceva otaranti vinaye ca sandissanti, niÔÔhamettha gantabbaÑ “addhÈ
idaÑ tassa Bhagavato vacanaÑ Arahato SammÈsambuddhassa, imassa ca
bhikkhuno suggahitan”ti. IdaÑ bhikkhave paÔhamaÑ mahÈpadesaÑ
dhÈreyyÈtha.
Idha pana bhikkhave bhikkhu evaÑ vadeyya “asukasmiÑ nÈma ÈvÈse
saÑgho viharati sathero sapÈmokkho, tassa me saÑghassa sammukhÈ
sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ ‘ayaÑ dhammo ayaÑ vinayo idaÑ
SatthusÈsanan’ti”. Tassa bhikkhave bhikkhuno bhÈsitaÑ neva
abhinanditabbaÑ nappaÔikkositabbaÑ,
______________________________________________________________
1. OsÈretabbÈni
2. OsÈriyamÈnÈni
3. Osaranti (DÊ 2. 103)
4. Iti hidaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka)
5-5. Ettako pÈÔho DÊghanikÈye na dissati, peyyÈlamukhena dassito bhaveyya.
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anabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ tÈni padabyaÒjanÈni sÈdhukaÑ uggahetvÈ
sutte otÈretabbÈni vinaye sandassetabbÈni. TÈni ce sutte otÈriyamÈnÈni
vinaye sandassiyamÈnÈni na ceva sutte otaranti na vinaye sandissanti,
niÔÔhamettha gantabbaÑ “addhÈ idaÑ na ceva tassa Bhagavato vacanaÑ
Arahato SammÈsambuddhassa, tassa ca saÑghassa duggahitan”ti. Iti hetaÑ
bhikkhave chaÉÉeyyÈtha.
Idha pana bhikkhave bhikkhu evaÑ vadeyya “asukasmiÑ nÈma ÈvÈse
saÑgho viharati sathero sapÈmokkho, tassa me saÑghassa sammukhÈ
sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ ‘ayaÑ dhammo ayaÑ vinayo idaÑ
SatthusÈsanan’ti”. Tassa bhikkhave bhikkhuno bhÈsitaÑ neva
abhinanditabbaÑ nappaÔikkositabbaÑ. AnabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ tÈni
padabyaÒjanÈni sÈdhukaÑ uggahetvÈ sutte otÈretabbÈni vinaye
sandassetabbÈni. TÈni ce sutte otÈriyamÈnÈni vinaye sandassiyamÈnÈni sutte
ceva otaranti vinaye ca sandissanti, niÔÔhamettha gantabbaÑ “addhÈ idaÑ
tassa Bhagavato vacanaÑ Arahato SammÈsambuddhassa, tassa ca saÑghassa
suggahitan”ti. IdaÑ bhikkhave dutiyaÑ mahÈpadesaÑ dhÈreyyÈtha.
Idha pana bhikkhave bhikkhu evaÑ vadeyya “asukasmiÑ nÈma ÈvÈse
sambahulÈ therÈ bhikkh| viharanti bahussutÈ ÈgatÈgamÈ dhammadharÈ
vinayadharÈ mÈtikÈdharÈ, tesaÑ me therÈnaÑ sammukhÈ sutaÑ, sammukhÈ
paÔiggahitaÑ ‘ayaÑ dhammo ayaÑ vinayo idaÑ SatthusÈsanan’ti”. Tassa
bhikkhave bhikkhuno bhÈsitaÑ neva abhinanditabbaÑ nappaÔikkositabbaÑ,
anabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ tÈni padabyaÒjanÈni sÈdhukaÑ uggahetvÈ
sutte otÈretabbÈni vinaye sandassetabbÈni. TÈni ce sutte otÈriyamÈnÈni
vinaye sandassiyamÈnÈni na ceva sutte otaranti na vinaye sandissanti,
niÔÔhamettha gantabbaÑ “addhÈ idaÑ na ceva tassa Bhagavato vacanaÑ
Arahato SammÈsambuddhassa, tesaÒca therÈnaÑ duggahitan”ti. Iti hetaÑ
bhikkhave chaÉÉeyyÈtha.
Idha pana bhikkhave bhikkhu evaÑ vadeyya “asukasmiÑ nÈma ÈvÈse
sambahulÈ therÈ bhikkh| viharanti bahussutÈ ÈgatÈgamÈ dhammadharÈ
vinayadharÈ mÈtikÈdharÈ, tesaÑ me therÈnaÑ sammukhÈ sutaÑ, sammukhÈ
paÔiggahitaÑ ‘ayaÑ dhammo ayaÑ vinayo idaÑ SatthusÈsanan’ti”. Tassa
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bhikkhave bhikkhuno bhÈsitaÑ neva abhinanditabbaÑ nappaÔikkositabbaÑ,
anabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ tÈni padabyaÒjanÈni sÈdhukaÑ uggahetvÈ
sutte otÈretabbÈni vinaye sandassetabbÈni. TÈni ce sutte otÈriyamÈnÈni
vinaye sandassiyamÈnÈni sutte ceva otaranti vinaye ca sandissanti,
niÔÔhamettha gantabbaÑ “addhÈ idaÑ tassa Bhagavato vacanaÑ Arahato
SammÈsambuddhassa, tesaÒca therÈnaÑ suggahitan”ti. IdaÑ bhikkhave
tatiyaÑ mahÈpadesaÑ dhÈreyyÈtha.
Idha pana bhikkhave bhikkhu evaÑ vadeyya “asukasmiÑ nÈma ÈvÈse
eko thero bhikkhu viharati bahussuto ÈgatÈgamo dhammadharo vinayadharo
mÈtikÈdharo, tassa me therassa sammukhÈ sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ
‘ayaÑ dhammo ayaÑ vinayo idaÑ SatthusÈsanan’ti”. Tassa bhikkhave
bhikkhuno bhÈsitaÑ neva abhinanditabbaÑ nappaÔikkositabbaÑ,
anabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ tÈni padabyaÒjanÈni sÈdhukaÑ uggahetvÈ
sutte otÈretabbÈni vinaye sandassetabbÈni. TÈni ce sutte otÈriyamÈnÈni
vinaye sandassiyamÈnÈni na ceva sutte otaranti na vinaye sandissanti,
niÔÔhamettha gantabbaÑ “addhÈ idaÑ na ceva tassa Bhagavato vacanaÑ
Arahato SammÈsambuddhassa, tassa ca therassa duggahitan”ti. Iti hetaÑ
bhikkhave chaÉÉeyyÈtha.
Idha pana bhikkhave bhikkhu evaÑ vadeyya “asukasmiÑ nÈma ÈvÈse
eko thero bhikkhu viharati bahussuto ÈgatÈgamo dhammadharo vinayadharo
mÈtikÈdharo, tassa me therassa sammukhÈ sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ
‘ayaÑ dhammo ayaÑ vinayo idaÑ SatthusÈsanan’ti”. Tassa bhikkhave
bhikkhuno bhÈsitaÑ neva abhinanditabbaÑ nappaÔikkositabbaÑ,
anabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ tÈni padabyaÒjanÈni sÈdhukaÑ uggahetvÈ
sutte otÈretabbÈni vinaye sandassetabbÈni. TÈni ce sutte otÈriyamÈnÈni
vinaye sandassiyamÈnÈni sutte ceva otaranti vinaye ca sandissanti,
niÔÔhamettha gantabbaÑ “addhÈ idaÑ tassa Bhagavato vacanaÑ Arahato
SammÈsambuddhassa, tassa ca therassa suggahitan”ti. IdaÑ bhikkhave
catutthaÑ mahÈpadesaÑ dhÈreyyÈtha. Ime kho bhikkhave cattÈro
mahÈpadesÈti. . DasamaÑ.
SaÒcetaniyavaggo tatiyo.
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TassuddÈnaÑ
CetanÈ Vibhatti KoÔÔhiko, Œnando UpavÈÓapaÒcamaÑ.
ŒyÈcana RÈhula JambÈlÊ, NibbÈnaÑ MahÈpadesenÈti.
_____
(19) 4. BrÈhmaÓavagga
1. YodhÈjÊvasutta

181. Cat|hi bhikkhave a~gehi samannÈgato yodhÈjÊvo rÈjÈraho hoti
rÈjabhoggo, raÒÒo a~ganteva sa~khaÑ gacchati. Katamehi cat|hi? Idha
bhikkhave yodhÈjÊvo ÔhÈnakusalo ca hoti, d|repÈtÊ ca, akkhaÓavedhÊ ca,
mahato ca kÈyassa padÈletÈ. Imehi kho bhikkhave cat|hi a~gehi
samannÈgato yodhÈjÊvo rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo, raÒÒo a~ganteva sa~khaÑ
gacchati. EvamevaÑ kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato bhikkhu
Èhuneyyo hoti pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ
puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katamehi cat|hi? Idha bhikkhave bhikkhu
ÔhÈnakusalo ca hoti, d|repÈtÊ ca, akkhaÓavedhÊ ca, mahato ca kÈyassa
padÈletÈ.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu ÔhÈnakusalo hoti? Idha bhikkhave bhikkhu
sÊlavÈ hoti -pa- samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. EvaÑ kho bhikkhave
bhikkhu ÔhÈnakusalo hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu d|repÈtÊ hoti? Idha bhikkhave bhikkhu
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 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 bhikkhave
bhikkhu d|repÈtÊ hoti.
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KathaÒca bhikkhave bhikkhu akkhaÓavedhÊ hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu akkhaÓavedhÊ hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu mahato kÈyassa padÈletÈ hoti? Idha
bhikkhave bhikkhu mahantaÑ avijjÈkkhandhaÑ padÈletÈ. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu mahato kÈyassa padÈletÈ hoti. Imehi kho bhikkhave
cat|hi dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo hoti -pa- anuttaraÑ
puÒÒakkhettaÑ lokassÈti1. . PaÔhamaÑ.
2. PÈÔibhogasutta
182. * CatunnaÑ bhikkhave dhammÈnaÑ natthi koci pÈÔibhogo samaÓo
vÈ brÈhmaÓo vÈ devo vÈ mÈro vÈ brahmÈ vÈ koci vÈ lokasmiÑ.
KatamesaÑ catunnaÑ? JarÈdhammaÑ “mÈ jÊrÊ”ti natthi koci pÈÔibhogo
samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ devo vÈ mÈro vÈ brahmÈ vÈ koci vÈ lokasmiÑ.
ByÈdhidhammaÑ “mÈ byÈdhiyÊ”ti natthi koci pÈÔibhogo samaÓo vÈ
brÈhmaÓo vÈ devo vÈ mÈro vÈ brÈhmÈ vÈ koci vÈ lokasmiÑ.
MaraÓadhammaÑ “mÈ mÊyÊ”ti natthi koci pÈÔibhogo samaÓo vÈ brÈhmaÓo
vÈ devo vÈ mÈro vÈ brahmÈ vÈ koci vÈ lokasmiÑ. YÈni kho pana tÈni pubbe
attanÈ katÈni pÈpakÈni kammÈni saÑkilesikÈni ponobhavikÈni sadarÈni
dukkhavipÈkÈni ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓikÈni, tesaÑ vipÈko “mÈ nibbattÊ”ti
natthi koci pÈÔibhogo samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ devo vÈ mÈro vÈ brahmÈ vÈ
koci vÈ lokasmiÑ.
ImesaÑ kho bhikkhave catunnaÑ dhammÈnaÑ natthi koci pÈÔibhogo
samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ devo vÈ mÈro vÈ brahmÈ vÈ koci vÈ lokasminti. .
DutiyaÑ.
3. Sutasutta
183. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane
kalandakanivÈpe. Atha kho VassakÈro brÈhmaÓo MagadhamahÈmatto yena
______________________________________________________________
1. HeÔÔhÈ 288 piÔÔhepi.

* Abhi 4. 332 piÔÔhepi.
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BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi,
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho VassakÈro brÈhmaÓo MagadhamahÈmatto BhagavantaÑ
etadavoca–
AhaÑ hi bho Gotama evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi1 “yo koci diÔÔhaÑ bhÈsati
‘evaÑ me diÔÔhan’ti, natthi tato doso. Yo koci sutaÑ bhÈsati ‘evaÑ me
sutan’ti, natthi tato doso. Yo koci mutaÑ bhÈsati ‘evaÑ me mutan’ti, natthi
tato doso. Yo koci viÒÒÈtaÑ bhÈsati ‘evaÑ me viÒÒÈtan’ti, natthi tato
doso”ti.
NÈhaÑ brÈhmaÓa sabbaÑ diÔÔhaÑ “bhÈsitabban”ti vadÈmi, na panÈhaÑ
brÈhmaÓa sabbaÑ diÔÔhaÑ “na bhÈsitabban”ti vadÈmi, nÈhaÑ brÈhmaÓa
sabbaÑ sutaÑ “bhÈsitabban”ti vadÈmi, na panÈhaÑ brÈhmaÓa sabbaÑ sutaÑ
“na bhÈsitabban”ti vadÈmi, nÈhaÑ brÈhmaÓa sabbaÑ mutaÑ “bhÈsitabban”ti
vadÈmi, na panÈhaÑ brÈhmaÓa sabbaÑ mutaÑ “na bhÈsitabban”ti vadÈmi,
nÈhaÑ brÈhmaÓa sabbaÑ viÒÒÈtaÑ “bhÈsitabban”ti vadÈmi, na panÈhaÑ
brÈhmaÓa sabbaÑ viÒÒÈtaÑ “na bhÈsitabban”ti vadÈmi.
YaÑ hi brÈhmaÓa diÔÔhaÑ bhÈsato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti,
kusalÈ dhammÈ parihÈyanti, evar|paÑ diÔÔhaÑ “na bhÈsitabban”ti vadÈmi.
YaÒca khvassa brÈhmaÓa diÔÔhaÑ abhÈsato kusalÈ dhammÈ parihÈyanti,
akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, evar|paÑ diÔÔhaÑ “bhÈsitabban”ti vadÈmi.
YaÑ hi brÈhmaÓa sutaÑ bhÈsato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ
dhammÈ parihÈyanti, evar|paÑ sutaÑ “na bhÈsitabban”ti vadÈmi. YaÒca
khvassa brÈhmaÓa sutaÑ abhÈsato kusalÈ dhammÈ parihÈyanti, akusalÈ
dhammÈ abhivaÉÉhanti, evar|paÑ sutaÑ “bhÈsitabban”ti vadÈmi.
YaÑ hi brÈhmaÓa mutaÑ bhÈsato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti,
kusalÈ dhammÈ parihÈyanti, evar|paÑ mutaÑ “na bhÈsitabban”ti vadÈmi,
yaÒca khvassa brÈhmaÓa mutaÑ abhÈsato kusalÈ dhammÈ parihÈyanti,
akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, evar|paÑ mutaÑ “bhÈsitabban”ti vadÈmi.
______________________________________________________________
1. EvaÑdiÔÔhÊ (sabbattha)

(19) 4. BrÈhmaÓavagga

493

YaÑ hi brÈhmaÓa viÒÒÈtaÑ bhÈsato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti,
kusalÈ dhammÈ parihÈyanti, evar|paÑ viÒÒÈtaÑ “na bhÈsitabban”ti vadÈmi,
yaÒca khvassa brÈhmaÓa viÒÒÈtaÑ abhÈsato kusalÈ dhammÈ parihÈyanti,
akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti evar|paÑ viÒÒÈtaÑ “bhÈsitabban”ti
vadÈmÊti.
Atha kho VassakÈro brÈhmaÓo MagadhamahÈmatto Bhagavato bhÈsitaÑ
abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmÊti. . TatiyaÑ.
4. Abhayasutta
184. Atha kho JÈÓussoÓi brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisÊnno kho JÈÓussoÓi
brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca–
AhaÑ hi bho Gotama evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi “natthi yo maraÓadhammo
samÈno na bhÈyati, na santÈsaÑ Èpajjati maraÓassÈ”ti. Atthi brÈhmaÓa
maraÓadhammo samÈno bhÈyati, santÈsaÑ Èpajjati maraÓassa. Atthi pana
brÈhmaÓa maraÓadhammo samÈno na bhÈyati, na santÈsaÑ Èpajjati
maraÓassa.
Katamo ca brÈhmaÓa maraÓadhammo samÈno bhÈyati, santÈsaÑ Èpajjati
maraÓassa? Idha brÈhmaÓa ekacco kÈmesu avÊtarÈgo hoti avigatacchando
avigatapemo avigatapipÈso avigatapariÄÈho avigatataÓho, tamenaÑ aÒÒataro
gÈÄho rogÈta~ko phusati, tassa aÒÒatarena gÈÄhena rogÈta~kena phuÔÔhassa
evaÑ hoti “piyÈ vata maÑ kÈmÈ jahissanti, piye cÈhaÑ kÈme jahissÈmÊ”ti.
So socati kilamati paridevati urattÈÄiÑ kandati sammohaÑ Èpajjati. AyaÑ
kho brÈhmaÓa maraÓadhammo samÈno bhÈyati, santÈsaÑ Èpajjati
maraÓassa.
Puna caparaÑ brÈhmaÓa idhekacco kÈye avÊtarÈgo hoti avigatacchando
avigatapemo avigatapipÈso avigatapariÄÈho avigatataÓho, tamenaÑ aÒÒataro
gÈÄho rogÈta~ko phusati, tassa aÒÒatarena gÈÄhena rogÈta~kena phuÔÔhassa
evaÑ hoti “piyo
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vata maÑ kÈyo jahissati, piyaÒcÈhaÑ kÈyaÑ jahissÈmÊ”ti. So socati kilamati
paridevati urattÈÄiÑ kandati sammohaÑ Èpajjati. Ayampi kho brÈhmaÓa
maraÓadhammo samÈno bhÈyati, santÈsaÑ Èpajjati maraÓassa.
Puna caparaÑ brÈhmaÓa idhekacco akatakalyÈÓo hoti akatakusalo
akatabhÊruttÈÓo, katapÈpo kataluddo katakibbiso. TamenaÑ aÒÒataro gÈÄho
rogÈta~ko phusati, tassa aÒÒatarena gÈÄhena rogÈta~kena phuÔÔhassa evaÑ
hoti “akataÑ vata me kalyÈÓaÑ, akataÑ kusalaÑ, akataÑ bhÊruttÈÓaÑ,
kataÑ pÈpaÑ, kataÑ luddaÑ, kataÑ kibbisaÑ. YÈvatÈ bho akatakalyÈÓÈnaÑ
akatakusalÈnaÑ akatabhÊruttÈÓÈnaÑ katapÈpÈnaÑ kataluddÈnaÑ
katakibbisÈnaÑ gati, taÑ gatiÑ pecca gacchÈmÊ”ti. So socati kilamati
paridevati urattÈÄiÑ kandati sammohaÑ Èpajjati. Ayampi kho brÈhmaÓa
maraÓadhammo samÈno bhÈyati, santÈsaÑ Èpajjati maraÓassa.
Puna caparaÑ brÈhmaÓa idhekacco ka~khÊ hoti vicikicchÊ aniÔÔha~gato
saddhamme, tamenaÑ aÒÒataro gÈÄho rogÈta~ko phusati, tassa aÒÒatarena
gÈÄhena rogÈta~kena phuÔÔhassa evaÑ hoti “ka~khÊ vatamhi vicikicchÊ
aniÔÔha~gato saddhamme”ti. So socati kilamati paridevati urattÈÄiÑ kandati
sammohaÑ Èpajjati. Ayampi kho brÈhmaÓa maraÓadhammo samÈno
bhÈyati, santÈsaÑ Èpajjati maraÓassa. Ime kho brÈhmaÓa cattÈro
maraÓadhammÈ samÈnÈ bhÈyanti, santÈsaÑ Èpajjanti maraÓassa.
Katamo ca brÈhmaÓa maraÓadhammo samÈno na bhÈyati, na santÈsaÑ
Èpajjati maraÓassa? Idha brÈhmaÓa ekacco kÈmesu vÊtarÈgo hoti
vigatacchando vigatapemo vigatapipÈso vigatapariÄÈho vigatataÓho,
tamenaÑ aÒÒataro gÈÄho rogÈta~ko phusati, tassa aÒÒatarena gÈÄhena
rogÈta~kena phuÔÔhassa na evaÑ hoti “piyÈ vata maÑ kÈmÈ jahissanti, piye
cÈhaÑ kÈme jahissÈmÊ”ti. So na socati na kilamati na paridevati na urattÈÄiÑ
kandati na sammohaÑ Èpajjati. AyaÑ kho brÈhmaÓa maraÓadhammo
samÈno na bhÈyati, na santÈsaÑ Èpajjati maraÓassa.
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Puna caparaÑ brÈhmaÓa idhekacco kÈye vÊtarÈgo hoti vigatacchando
vigatapemo vigatapipÈso vigatapariÄÈho vigatataÓho, tamenaÑ aÒÒataro
gÈÄho rogÈta~ko phusati, tassa aÒÒatarena gÈÄhena rogÈta~kena phuÔÔhassa
na evaÑ hoti “piyo vata maÑ kÈyo jahissati, piyaÒcÈhaÑ kÈyaÑ
jahissÈmÊ”ti. So na socati na kilamati na paridevati na urattÈÄiÑ kandati na
sammohaÑ Èpajjati. Ayampi kho brÈhmaÓa maraÓadhammo samÈno na
bhÈyati, na santÈsaÑ Èpajjati maraÓassa.
Puna caparaÑ brÈhmaÓa idhekacco akatapÈpo hoti akataluddo
akatakibbiso, katakalyÈÓo katakusalo katabhÊruttÈÓo. TamenaÑ aÒÒataro
gÈÄho rogÈta~ko phusati, tassa aÒÒatarena gÈÄhena rogÈta~kena phuÔÔhassa
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. Ayampi
kho brÈhmaÓa maraÓadhammo samÈno na bhÈyati, na santÈsaÑ Èpajjati
maraÓassa.
Puna caparaÑ brÈhmaÓa idhekacco aka~khÊ hoti avicikicchÊ niÔÔha~gato
saddhamme, tamenaÑ aÒÒataro gÈÄho rogÈta~ko phusati, tassa aÒÒatarena
gÈÄhena rogÈta~kena phuÔÔhassa evaÑ hoti “aka~khÊ vatamhi avicikicchÊ
niÔÔha~gato saddhamme”ti. So na socati na kilamati na paridevati na
urattÈÄiÑ kandati na sammohaÑ Èpajjati. Ayampi kho brÈhmaÓa
maraÓadhammo samÈno na bhÈyati, na santÈsaÑ Èpajjati maraÓassa. Ime
kho brÈhmaÓa cattÈro maraÓadhammÈ samÈnÈ na bhÈyanti, na santÈsaÑ
Èpajjanti maraÓassÈti.
AbhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ
maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. .
CatutthaÑ.
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5. BrÈhmaÓasaccasutta

185. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati Gijjhak|Ôe pabbate.
Tena kho pana samayena sambahulÈ abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ paribbÈjakÈ
SippinikÈtÊre paribbÈjakÈrÈme paÔivasanti. SeyyathidaÑ? AnnabhÈro
varadharo SakuludÈyÊ ca paribbÈjako aÒÒe ca abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ
paribbÈjakÈ. Atha kho BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena
SippinikÈtÊre paribbÈjakÈrÈmo tenupasa~kami.
Tena kho pana samayena tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ
sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ ayamantarÈ kathÈ udapÈdi “itipi
brÈhmaÓasaccÈni itipi brÈhmaÓasaccÈnÊ”ti. Atha kho BhagavÈ yena te
paribbÈjakÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja
kho BhagavÈ te paribbÈjake etadavoca–
“KÈya nuttha paribbÈjakÈ etarahi kathÈya sannisinnÈ, kÈ ca pana vo
antarÈkathÈ vippakatÈ”ti. Idha bho Gotama amhÈkaÑ sannisinnÈnaÑ
sannipatitÈnaÑ ayamantarÈkathÈ udapÈdi “itipi brÈhmaÓasaccÈni itipi
brÈhmaÓasaccÈnÊ”ti.
CattÈrimÈni paribbÈjakÈ brÈhmaÓasaccÈni mayÈ sayaÑ abhiÒÒÈ
sacchikatvÈ paveditÈni. KatamÈni cattÈri? Idha paribbÈjakÈ brÈhmaÓo
evamÈha “sabbe pÈÓÈ avajjhÈ”ti, iti vadaÑ brÈhmaÓo saccaÑ Èha no musÈ.
So tena na “samaÓo”ti maÒÒati, na “brÈhmaÓo”ti maÒÒati, na
“seyyohamasmÊ”ti maÒÒati, na “sadisohamasmÊ”ti maÒÒati, na
“hÊnohamasmÊ”ti maÒÒati. Api ca yadeva tattha saccaÑ, tadabhiÒÒÈya
pÈÓÈnaÑyeva anuddayÈya1 anukampÈya paÔipanno hoti.
Puna caparaÑ paribbÈjakÈ brÈhmaÓo evamÈha “sabbe kÈmÈ aniccÈ
dukkhÈ vipariÓÈmadhammÈ”ti, iti vadaÑ brÈhmaÓo saccamÈha no musÈ. So
tena na “samaÓo”ti maÒÒati, na “brÈhmaÓo”ti maÒÒati, na “seyyohamasmÊ”ti
maÒÒati, na “sadisohamasmÊ”ti maÒÒati, na “hÊnohamasmÊ”ti maÒÒati. Api
ca yadeva tattha saccaÑ, tadabhiÒÒÈya kÈmÈnaÑyeva nibbidÈya virÈgÈya
nirodhÈya paÔipanno hoti.
______________________________________________________________
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Puna caparaÑ paribbÈjakÈ brÈhmaÓo evamÈha “sabbe bhavÈ aniccÈ -patadabhiÒÒÈya bhavÈnaÑyeva nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti.
Puna caparaÑ paribbÈjakÈ brÈhmaÓo evamÈha “nÈhaÑ kvacani1,
kassaci kiÒcanatasmiÑ, na ca mama kvacani, katthaci kiÒcanatatthÊ”ti, iti
vadaÑ brÈhmaÓo saccaÑ Èha no musÈ. So tena na “samaÓo”ti maÒÒati, na
brÈhmaÓo”ti maÒÒati, na “seyyohamasmÊ”ti maÒÒati, na “sadisohamasmÊ”ti
maÒÒati, na “hÊnohamasmÊ”ti maÒÒati. Api ca yadeva tattha saccaÑ,
tadabhiÒÒÈya ÈkiÒcaÒÒaÑyeva paÔipadaÑ paÔipanno hoti. ImÈni kho
paribbÈjakÈ cattÈri brÈhmaÓasaccÈni mayÈ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
paveditÈnÊti. . PaÒcamaÑ.
6. Ummaggasutta
186. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “kena nu kho bhante loko
nÊyati, kena loko parikassati, kassa ca uppannassa vasaÑ gacchatÊ”ti.
SÈdhu sÈdhu bhikkhu bhaddako kho te bhikkhu ummaggo2 bhaddakaÑ
paÔibhÈnaÑ kalyÈÓÊ3 paripucchÈ. EvaÑ hi tvaÑ bhikkhu pucchasi “kena nu
kho bhante loko nÊyati, kena loko parikassati, kassa ca uppannassa vasaÑ
gacchatÊ”ti. EvaÑ bhante. Cittena kho bhikkhu loko nÊyati, cittena
parikassati, cittassa uppannassa vasaÑ gacchatÊti.
“SÈdhu bhante”ti kho so bhikkhu Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ
anumoditvÈ BhagavantaÑ uttari paÒhaÑ apucchi “bahussuto dhammadharo,
bahussuto dhammadharoti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante bahussuto
dhammadharo hotÊ”ti.
SÈdhu sÈdhu bhikkhu bhaddako kho te bhikkhu ummaggo bhaddakaÑ
paÔibhÈnaÑ kalyÈÓÊ paripucchÈ. EvaÑ hi tvaÑ bhikkhu pucchasi “bahussuto
dhammadharo, bahussuto dhammadharoti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho
bhante
______________________________________________________________
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bahussuto dhammadharo hotÊ”ti. EvaÑ bhante. Bah| kho bhikkhu mayÈ
dhammÈ desitÈ1 SuttaÑ GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ GÈthÈ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ
JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ VedallaÑ, catuppadÈya cepi bhikkhu gÈthÈya
atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya dhammÈnudhammappaÔipanno hoti,
“bahussuto dhammadharo”ti alaÑ vacanÈyÈti.
“SÈdhu bhante”ti kho so bhikkhu Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ
anumoditvÈ BhagavantaÑ uttari paÒhaÑ apucchi “sutavÈ nibbedhikapaÒÒo,
sutavÈ nibbedhikapaÒÒoti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante sutavÈ
nibbedhikapaÒÒo hotÊ”ti.
SÈdhu sÈdhu bhikkhu bhaddako kho te bhikkhu ummaggo bhaddakaÑ
paÔibhÈnaÑ kalyÈÓÊ paripucchÈ. EvaÑ hi tvaÑ bhikkhu pucchasi “sutavÈ
nibbedhikapaÒÒo sutavÈ nibbedhikapaÒÒoti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho
bhante sutavÈ nibbedhikapaÒÒo hotÊ”ti. EvaÑ bhante. Idha bhikkhu
bhikkhuno “idaÑ dukkhan”ti sutaÑ hoti, paÒÒÈya cassa atthaÑ ativijjha
passati. “AyaÑ dukkhasamudayo”ti sutaÑ hoti, paÒÒÈya cassa atthaÑ
ativijjha passati. “AyaÑ dukkhanirodho”ti sutaÑ hoti, paÒÒÈya cassa atthaÑ
ativijjha passati. “AyaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti sutaÑ hoti,
paÒÒÈya cassa atthaÑ ativijjha passati. EvaÑ kho bhikkhu sutavÈ
nibbedhikapaÒÒo hotÊti.
“SÈdhu bhante”ti kho so bhikkhu Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ
anumoditvÈ BhagavantaÑ uttari paÒhaÑ apucchi “paÓÉito mahÈpaÒÒo,
paÓÉito mahÈpaÒÒoti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante paÓÉito
mahÈpaÒÒo hotÊ”ti.
SÈdhu sÈdhu bhikkhu bhaddako kho te bhikkhu ummaggo bhaddakaÑ
paÔibhÈnaÑ kalyÈÓÊ paripucchÈ. EvaÑ hi tvaÑ bhikkhu pucchasi “paÓÉito
mahÈpaÒÒo paÓÉito mahÈpaÒÒoti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante
paÓÉito mahÈpaÒÒo hotÊ”ti. EvaÑ bhante. Idha bhikkhu paÓÉito mahÈpaÒÒo
nevattabyÈbÈdhÈya ceteti, na parabyÈbÈdhÈya ceteti,
______________________________________________________________
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na ubhayabyÈbÈdhÈya ceteti,
attahitaparahita-ubhayahitasabbalokahibhameva cintayamÈno cinteti. EvaÑ
kho bhikkhu paÓÉito mahÈpaÒÒo hotÊti. . ChaÔÔhaÑ.
7. VassakÈrasutta
187. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane
KalandakanivÈpe. Atha kho VassakÈro brÈhmaÓo MagadhamahÈmatto yena
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi,
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho VassakÈro brÈhmaÓo MagadhamahÈmatto BhagavantaÑ
etadavoca–
JÈneyya nu kho bho Gotama asappuriso asappurisaÑ “asappuriso ayaÑ
bhavan”ti, aÔÔhÈnaÑ kho etaÑ brÈhmaÓa anavakÈso yaÑ asappuriso
asappurisaÑ jÈneyya “asappuriso ayaÑ bhavan”ti. JÈneyya pana bho
Gotama asappuriso appurisaÑ “sappuriso ayaÑ bhavan”ti, etampi kho
brÈhmaÓa aÔÔhÈnaÑ anavakÈso, yaÑ asappuriso appurisaÑ jÈneyya
“sappuriso ayaÑ bhavan”ti. JÈneyya nu kho bho Gotama sappuriso
sappurisaÑ “sappuriso ayaÑ bhavan”ti. ®hÈnaÑ kho etaÑ brÈhmaÓa vijjati,
yaÑ sappuriso sappurisaÑ jÈneyya “sappuriso ayaÑ bhavan”ti. JÈneyya
pana bho Gotama sappuriso asappurisaÑ “asappuriso ayaÑ bhavan”ti,
etampi kho brÈhmaÓa ÔhÈnaÑ vijjati, yaÑ sappuriso asappurisaÑ jÈneyya
“asappuriso ayaÑ bhavan”ti.
AcchariyaÑ bho Gotama, abbhutaÑ bho Gotama, yÈva subhÈsitaÑ
cidaÑ bhotÈ Gotamena “aÔÔhÈnaÑ kho etaÑ brÈhmaÓa anavakÈso yaÑ
asappuriso asappurisaÑ jÈneyya ‘asappuriso ayaÑ bhavan’ti, etampi kho
brÈhmaÓa aÔÔhÈnaÑ anavakÈso, yaÑ asappuriso sappurisaÑ jÈneyya
‘sappuriso ayaÑ bhavan’ti. ®hÈnaÑ kho etaÑ brÈhmaÓa vijjati, yaÑ
sappuriso sappurisaÑ jÈneyya ‘sappuriso ayaÑ bhavan’ti. Etampi kho
brÈhmaÓa ÔhÈnaÑ vijjati, yaÑ sappuriso asappurisaÑ jÈneyya ‘asappuriso
ayaÑ bhavan’ti”.
EkamidaÑ bho Gotama samayaÑ Todeyyassa brÈhmaÓassa parisati
par|pÈrambhaÑ vattenti “bÈlo ayaÑ rÈjÈ EÄeyyo samaÓe RÈmaputte
abhippasanno, samaÓe ca pana RÈmaputte evar|paÑ paramanipaccakÈraÑ
karoti,

500

CatukkanipÈtapÈÄi

yadidaÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikamman”ti.
Imepi raÒÒo EÄeyyassa parihÈrakÈ bÈlÈ Yamako Moggallo1 Uggo NÈvindakÊ
Gandhabbo Aggivesso, ye samaÓe RÈmaputte abhippasannÈ, samaÓe ca
pana RÈmaputte evar|paÑ paramanipaccakÈraÑ karonti, yadidaÑ
abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammanti. TyÈssudaÑ
Todeyyo brÈhmaÓo iminÈ nayena neti. TaÑ kiÑ maÒÒanti bhonto, paÓÉito
rÈjÈ EÄeyyo karaÓÊyÈdhikaraÓÊyesu vacanÊyÈdhivacanÊyesu
alamatthadasatarehi alamatthadasataroti. EvaÑ bho paÓÉito rÈjÈ EÄeyyo
karaÓÊyÈdhikaraÓÊyesu vacanÊyÈdhivacanÊyesu alamatthadasatarehi
alamatthadasataroti.
YasmÈ ca kho bho samaÓo RÈmaputto raÒÒÈ EÄeyyena paÓÉitena
paÓÉitataro karaÓÊyÈdhikaraÓÊyesu vacanÊyÈdhivacanÊyesu,
alamatthadasatarena alamatthadasataro, tasmÈ rÈjÈ EÄeyyo samaÓe
RÈmaputte abhippasanno, samaÓe ca pana RÈmaputte evar|paÑ
paramanipaccakÈraÑ karoti, yadidaÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ
aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ.
TaÑ kiÑ maÒÒanti bhonto, paÓÉitÈ raÒÒo EÄeyyassa parihÈrakÈ Yamako
Moggallo Uggo NÈvindakÊ Gandhabbo Aggivesso karaÓÊyÈdhikaraÓÊyesu
vacanÊyÈdhivacanÊyesu alamatthadasatarehi alamatthadasatarehi
alamatthadasatarÈti. EvaÑ bho paÓÉitÈ raÒÒo EÄeyyassa parihÈrakÈ Yamako
Moggallo Uggo NÈvindakÊ Gandhabbo Aggivesso karaÓÊyÈdhikaraÓÊyesu
vacanÊyÈdhivacanÊyesu alamatthadasatarehi alamatthadasatarÈti.
YasmÈ ca kho bho samaÓo RÈmaputto raÒÒo EÄeyyassa parihÈrakehi
paÓÉitehi paÓÉitataro karaÓÊyÈdhikaraÓÊyesu vacanÊyÈdhivacanÊyesu
alamatthadasatarehi alamatthadasataro, tasmÈ raÒÒo EÄeyyassa parihÈrakÈ
samaÓe RÈmaputte abhippasannÈ, samaÓe ca pana RÈmaputte evar|paÑ
paramanipaccakÈraÑ karonti, yadidaÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ
aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammanti.
AcchariyaÑ bho Gotama, abbhutaÑ bho Gotama, yÈva subhÈsitaÑ
cidaÑ bhotÈ Gotamena “aÔÔhÈnaÑ kho etaÑ brÈhmaÓa anavakÈso, yaÑ
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asappuriso asappurisaÑ jÈneyya ‘asappuriso ayaÑ bhavan’ti. Etampi kho
brÈhmaÓa aÔÔhÈnaÑ anavakÈso, yaÑ asappuriso sappurisaÑ jÈneyya
‘sappuriso ayaÑ bhavan’ti. ®hÈnaÑ kho etaÑ brÈhmaÓa vijjati, yaÑ
sappuriso sappurisaÑ jÈneyya ‘sappuriso ayaÑ bhavan’ti. Etampi kho
brÈhmaÓa ÔhÈnaÑ vijjati, yaÑ sappuriso asappurisaÑ jÈneyya ‘asappuriso
ayaÑ bhavan’ti. Handa ca dÈni mayaÑ bho Gotama gacchÈma bahukiccÈ
mayaÑ bahukaraÓÊyÈti. YassadÈni tvaÑ brÈhmaÓa kÈlaÑ maÒÒasÊti. Atha
kho VassakÈro brÈhmaÓo MagadhamahÈmatto Bhagavato bhÈsitaÑ
abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmÊti. . SattamaÑ.
8. Upakasutta
188. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati Gijjhak|Ôe pabbate.
Atha kho Upako MaÓÉikÈputto yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho Upako MaÓÉikÈputto BhagavantaÑ etadavoca–
AhaÑ hi bhante evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi “yo koci par|pÈrambhaÑ vatteti,
par|pÈrambhaÑ vattento sabbo so1 na upapÈdeti, anupapÈdento gÈrayho
hoti upavajjo”ti. Par|pÈrambhaÑ ce Upaka vatteti, par|pÈrambhaÑ vattento
na upapÈdeti, anupapÈdento gÈrayho hoti upavajjo. TvaÑ kho Upaka
par|pÈrambhaÑ vattesi, par|pÈrambhaÑ vattento na upapÈdesi,
anupapÈdento gÈrayho hosi upavajjoti. SeyyathÈpi bhante
ummujjamÈnakaÑyeva mahatÈ pÈsena bandheyya, evamevaÑ kho ahaÑ
bhante ummujjamÈnakoyeva BhagavatÈ mahatÈ vÈdapÈsena2 baddhoti.
“IdaÑ akusalan”ti kho Upaka mayÈ paÒÒattaÑ, tattha aparimÈÓÈ padÈ
aparimÈÓÈ byaÒjanÈ aparimÈÓÈ TathÈgatassa dhammadesanÈ “itipidaÑ
akusalan”ti. “TaÑ kho panidaÑ akusalaÑ pahÈtabban”ti kho Upaka mayÈ
paÒÒattaÑ, tattha aparimÈÓÈ padÈ aparimÈÓÈ byaÒjanÈ aparimÈÓÈ
TathÈgatassa dhammadesanÈ ‘itipidaÑ akusalaÑ pahÈtabban”ti.
______________________________________________________________
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“IdaÑ kusalan”ti kho Upaka mayÈ paÒÒattaÑ, tattha aparimÈÓÈ padÈ
aparimÈÓÈ byÈÒjanÈ aparimÈÓÈ TathÈgatassa dhammadesanÈ “itipidaÑ
kusalan”ti, “taÑ kho panidaÑ kusalaÑ bhÈvetabban”ti kho Upaka mayÈ
paÒÒattaÑ, tattha aparimÈÓÈ padÈ aparimÈÓÈ byaÒjanÈ aparimÈÓÈ
TathÈgatassa dhammadesanÈ “itipidaÑ kusalaÑ bhÈvetabban”ti.
Atha kho Upako MaÓÉikÈputto Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ
anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ yena
rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
yÈvatako ahosi BhagavatÈ saddhiÑ kathÈsallÈpo, taÑ sabbaÑ raÒÒo
MÈgadhassa AjÈtasattussa Vedehiputtassa Èrocesi.
EvaÑ vutte rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto kupito anattamano
UpakaÑ MaÓÉikÈputtaÑ etadavoca “yÈva dhaÑsÊ vatÈyaÑ LoÓakÈradÈrako
yÈva mukharo yÈva pagabbo, yatra hi nÈma taÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ
SammÈsambuddhaÑ ÈsÈdetabbaÑ maÒÒissati, apehi tvaÑ Upaka vinassa,
mÈ taÑ addasan”ti. . AÔÔhamaÑ.
9. SacchikaraÓÊyasutta
189. CattÈrome bhikkhave sacchikaraÓÊyÈ dhammÈ. Katame cattÈro?
Atthi bhikkhave dhammÈ kÈyena sacchikaraÓÊyÈ, atthi bhikkhave dhammÈ
satiyÈ sacchikaraÓÊyÈ, atthi bhikkhave dhammÈ cakkhunÈ sacchikaraÓÊyÈ,
atthi bhikkhave dhammÈ paÒÒÈya sacchikaraÓÊyÈ. Katame ca bhikkhave
dhammÈ kÈyena sacchikaraÓÊyÈ? AÔÔha vimokkhÈ bhikkhave kÈyena
sacchikaraÓÊyÈ.
Katame ca bhikkhave dhammÈ satiyÈ sacchikaraÓÊyÈ? PubbenivÈso
bhikkhave satiyÈ sacchikaraÓÊyo.
Katame ca bhikkhave dhammÈ cakkhunÈ sacchikaraÓÊyÈ? SattÈnaÑ
cut|papÈto bhikkhave cakkhunÈ sacchikaraÓÊyo.
Katame ca bhikkhave dhammÈ paÒÒÈya sacchikaraÓÊyÈ? ŒsavÈnaÑ
khayo bhikkhave paÒÒÈya sacchikaraÓÊyo. Ime kho bhikkhave cattÈro
sacchikaraÓÊyÈ dhammÈti. . NavamaÑ.
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10. Uposathasutta
190. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati PubbÈrÈme
MigÈramÈtupÈsÈde. Tena kho pana samayena BhagavÈ tadahuposathe
bhikkhusaÑghaparivuto nisinno hoti. Atha kho BhagavÈ tuÓhÊbh|taÑ
tuÓhÊbh|taÑ bhikkhusaÑghaÑ anuviloketvÈ bhikkh| Èmantesi–
ApalÈpÈyaÑ bhikkhave parisÈ nippalÈpÈyaÑ bhikkhave parisÈ suddhÈ
sÈre patiÔÔhitÈ. TathÈr|po ayaÑ bhikkhave bhikkhusaÑgho, tathÈr|pÈyaÑ
bhikkhave parisÈ, yathÈr|pÈ parisÈ dullabhÈ dassanÈyapi lokasmiÑ.
TathÈr|po ayaÑ bhikkhave bhikkhusaÑgho, tathÈr|pÈyaÑ bhikkhave
parisÈ, yathÈr|pÈ parisÈ ÈhuneyyÈ pÈhuneyyÈ dakkhiÓeyyÈ aÒjalikaraÓÊyÈ
anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. TathÈr|po ayaÑ bhikkhave
bhikkhusaÑgho, tathÈr|pÈyaÑ bhikkhave parisÈ, yathÈr|pÈya parisÈya
appaÑ dinnaÑ bahu hoti, bahu dinnaÑ bahutaraÑ. TathÈr|po ayaÑ
bhikkhave bhikkhusaÑgho, tathÈr|pÈyaÑ bhikkhave parisÈ, yathÈr|paÑ
parisaÑ alaÑ yojanagaÓanÈnipi dassanÈya gantuÑ api puÔosenÈpi.
TathÈr|po ayaÑ bhikkhave bhikkhusaÑgho. (TathÈr|pÈyaÑ bhikkhave
parisÈ)1.
Santi bhikkhave bhikkh| imasmiÑ bhikkhusaÑghe devappattÈ viharanti,
santi bhikkhave bhikkh| imasmiÑ bhikkhusaÑghe brahmappattÈ viharanti,
santi bhikkhave bhikkh| imasmiÑ bhikkhusaÑghe ÈneÒjappattÈ viharanti,
santi bhikkhave bhikkh| imasmiÑ bhikkhusaÑghe ariyappattÈ viharanti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu devappatto hoti? Idha bhikkhave bhikkhu
vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati,
vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ. TatiyaÑ jhÈnaÑ.
CatutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu
devappatto hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu brahmappatto hoti? Idha bhikkhave
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 abyÈpajjena pharitvÈ viharati. KaruÓÈ.
MuditÈ.
______________________________________________________________
1. ( ) SÊ-SyÈ-KaÑ-I-potthakesu natthi.
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UpekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ.
TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi
sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈpajjena pharitvÈ viharati. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu brÈhmappatto hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu ÈneÒjappatto hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ
nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ
upasampajja viharati. Sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ
viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. Sabbaso
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ
upasampajja viharati. Sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati. EvaÑ kho bhikkhave
bhikkhu ÈneÒjappatto hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu ariyappatto hoti? Idha bhikkhave bhikkhu
“idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu ariyappatto
hotÊti. . DasamaÑ.
BrÈhmaÓavaggo1 catuttho.
TassuddÈnaÑ
YodhÈ PÈÔibhogasutaÑ, AbhayaÑ BrÈhmaÓasaccena paÒcamaÑ.
UmmaggavassakÈro, Upako SacchikiriyÈ ca Uposathoti.
_____
(20) 5. MahÈvagga
1. SotÈnugatasutta
191. SotÈnugatÈnaÑ bhikkhave dhammÈnaÑ vacasÈ paricitÈnaÑ
manasÈnupekkhitÈnaÑ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈnaÑ cattÈro ÈnisaÑsÈ
pÈÔika~khÈ.
______________________________________________________________
1. YodhÈjÊvavaggo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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Katame cattÈro? Idha bhikkhave bhikkhu dhammaÑ pariyÈpuÓÈti SuttaÑ
GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ GÈthaÑ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ
AbbhutadhammaÑ VedallaÑ, tassa te dhammÈ sotÈnugatÈ honti vacasÈ
paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. So muÔÔhassati1 kÈlaÑ
kurumÈno aÒÒataraÑ devanikÈyaÑ upapajjati, tassa tattha sukhino
dhammapadÈ plavanti2. Dandho bhikkhave satuppÈdo, atha so satto
khippaÑyeva visesagÈmÊ hoti. SotÈnugatÈnaÑ bhikkhave dhammÈnaÑ
vacasÈ paricitÈnaÑ manasÈnupekkhitÈnaÑ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈnaÑ ayaÑ
paÔhamo ÈnisaÑso pÈÔika~kho.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu dhammaÑ pariyÈpuÓÈti SuttaÑ
GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ GÈthaÑ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ
AbbhutadhammaÑ VedallaÑ, tassa te dhammÈ sotÈnugatÈ honti vacasÈ
paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. So muÔÔhassati kÈlaÑ
kurumÈno aÒÒataraÑ devanikÈyaÑ upapajjati, tassa tattha na heva kho
sukhino dhammapadÈ plavanti, api ca kho bhikkhu iddhimÈ cetovasippatto
devaparisÈyaÑ dhammaÑ deseti. Tassa evaÑ hoti “ayaÑ vÈ so
dhammavinayo, yatthÈhaÑ pubbe brahmacariyaÑ acarin”ti. Dandho
bhikkhave satuppÈdo, atha so satto khippameva visesagÈmÊ hoti. SeyyathÈpi
bhikkhave puriso kusalo bherisaddassa, so addhÈnamaggappaÔipanno
bherisaddaÑ suÓeyya, tassa na heva kho assa ka~khÈ vÈ vimati vÈ
“bherisaddo nu kho, na nu kho bherisaddo”ti, atha kho “bherisaddo”tveva
niÔÔhaÑ gaccheyya. EvamevaÑ kho bhikkhave bhikkhu dhammaÑ
pariyÈpuÓÈti SuttaÑ GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ GÈthaÑ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ
JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ VedallaÑ, tassa te dhammÈ sotÈnugatÈ honti
vacasÈ paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. So muÔÔhassati
kÈlaÑ kurumÈno aÒÒataraÑ devanikÈyaÑ upapajjati, tassa tattha na heva
kho sukhino dhammapadÈ plavanti, api ca kho bhikkhu iddhimÈ
cetovasippatto devaparisÈyaÑ dhammaÑ deseti. Tassa evaÑ hoti “ayaÑ vÈ
so dhammavinayo, yatthÈyaÑ pubbe brahmacariyaÑ acarin”ti. Dandho
bhikkhave satuppÈdo, atha so satto khippaÑyeva visesagÈmÊ hoti.
SotÈnugatÈnaÑ bhikkhave
______________________________________________________________
1. MuÔÔhassatÊ (SÊ)

2. Pilapanti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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dhammÈnaÑ vacasÈ paricitÈnaÑ manasÈnupekkhitÈnaÑ diÔÔhiyÈ
suppaÔividdhÈnaÑ ayaÑ dutiyo ÈnisaÑso pÈÔika~kho.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu dhammaÑ pariyÈpuÓÈti SuttaÑ
GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ GÈthaÑ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ
AbbhutadhammaÑ VedallaÑ, tassa te dhammÈ sotÈnugatÈ honti vacasÈ
paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. So muÔÔhassati kÈlaÑ
kurumÈno aÒÒataraÑ devanikÈyaÑ upapajjati, tassa tattha na heva kho
sukhino dhammapadÈ plavanti, napi bhikkhu iddhimÈ cetovasippatto
devaparisÈyaÑ dhammaÑ deseti, api ca kho devaputto devaparisÈyaÑ
dhammaÑ deseti. Tassa evaÑ hoti “ayaÑ vÈ so dhammavinayo, yatthÈhaÑ
pubbe brahmacariyaÑ acarin”ti. Dandho bhikkhave satuppÈdo, atha so satto
khippaÑyeva visesagÈmÊ hoti. SeyyathÈpi bhikkhave puriso kusalo
sa~khasaddassa, so addhÈnamaggappaÔipanno sa~khasaddaÑ suÓeyya, tassa
na heva kho assa ka~khÈ vÈ vimati vÈ “sa~khasaddo nu kho, na nu kho
sa~khasaddo”ti. Atha kho “sa~khasaddo”tveva niÔÔhaÑ gaccheyya.
EvamevaÑ kho bhikkhave bhikkhu dhammaÑ pariyÈpuÓÈti SuttaÑ GeyyaÑ
VeyyÈkaraÓaÑ GÈthaÑ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ
VedallaÑ, tassa te dhammÈ sotÈnugatÈ honti vacasÈ paricitÈ
manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. So muÔÔhassati kÈlaÑ kurumÈno
aÒÒataraÑ devanikÈyaÑ upapajjati, tassa tattha na heva kho sukhino
dhammapadÈ plavanti, napi bhikkhu iddhimÈ cetovasippatto devaparisÈyaÑ
dhammaÑ deseti, api ca kho devaputto devaparisÈyaÑ dhammaÑ deseti.
Tassa evaÑ hoti “ayaÑ vÈ so dhammavinayo, yatthÈhaÑ pubbe
brahmacariyaÑ acarin”ti. Dandho bhikkhave satuppÈdo, atha so satto
khippaÑyeva visesagÈmÊ hoti. SotÈnugatÈnaÑ bhikkhave dhammÈnaÑ
vacasÈ paricitÈnaÑ manasÈnupekkhitÈnaÑ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈnaÑ ayaÑ
tatiyo ÈnisaÑso pÈÔika~kho.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu dhammaÑ pariyÈpuÓÈti SuttaÑ
GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ GÈthaÑ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ
AbbhutadhammaÑ VedallaÑ, tassa te dhammÈ sotÈnugatÈ honti vacasÈ
paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. So muÔÔhassati kÈlaÑ
kurumÈno aÒÒataraÑ devanikÈyaÑ upapajjati, tassa tattha na heva kho
sukhino dhammapadÈ plavanti, napi bhikkhu iddhimÈ cetovasippatto
devaparisÈyaÑ dhammaÑ deseti, napi devaputto
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devaparisÈyaÑ dhammaÑ deseti, api ca kho opapÈtiko opapÈtikaÑ sÈreti
“sarasi tvaÑ mÈrisa, sarasi tvaÑ mÈrisa, yattha mayaÑ pubbe
brahmacariyaÑ acarimhÈ”ti. So evamÈha “sarÈmi mÈrisa, sarÈmi mÈrisÈ”ti.
Dandho bhikkhave satuppÈdo, atha so satto khippaÑyeva visesagÈmÊ hoti.
SeyyathÈpi bhikkhave dve sahÈyakÈ sahapaÑsukÊÄikÈ1, te kadÈci karahaci
aÒÒamaÒÒaÑ samÈgaccheyyuÑ, aÒÒo pana2 sahÈyako sahÈyakaÑ evaÑ
vadeyya “idampi samma sarasi, idampi samma sarasÊ”ti. So evaÑ vadeyya
“sarÈmi samma, sarÈmi sammÈ”ti. EvamevaÑ kho bhikkhave bhikkhu
dhammaÑ pariyÈpuÓÈti SuttaÑ GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ GÈthaÑ UdÈnaÑ
ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ VedallaÑ, tassa te dhammÈ
sotÈnugatÈ honti vacasÈ paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ.
So muÔÔhassati kÈlaÑ kurumÈno aÒÒataraÑ devanikÈyaÑ upapajjati, tassa
tattha na heva kho sukhino dhammapadÈ plavanti, napi bhikkhu iddhimÈ
cetovasippatto devaparisÈyaÑ dhammaÑ deseti, napi devaputto
devaparisÈyaÑ dhammaÑ deseti, api ca kho opapÈtiko opapÈtikaÑ sÈreti
“sarasi tvaÑ mÈrisa, sarasi tvaÑ mÈrisa, yattha mayaÑ pubbe
brahmacariyaÑ acarimhÈ”ti. So evamÈha “sarÈmi mÈrisa, sarÈmi mÈrisÈ”ti.
Dandho bhikkhave satuppÈdo, atha kho so satto khippaÑyeva visesagÈmÊ
hoti. SotÈnugatÈnaÑ bhikkhave dhammÈnaÑ vacasÈ paricitÈnaÑ
manasÈnupekkhitÈnaÑ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈnaÑ ayaÑ catuttho ÈnisaÑso
pÈÔika~kho. SotÈnugatÈnaÑ bhikkhave dhammÈnaÑ vacasÈ paricitÈnaÑ
manasÈnupekkhitÈnaÑ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈnaÑ ime cattÈro ÈnisaÑsÈ
pÈÔika~khÈti. . PaÔhamaÑ.
2. ®hÈnasutta
192. CattÈrimÈni bhikkhave ÔhÈnÈni cat|hi ÔhÈnehi veditabbÈni.
KatamÈni cattÈri? SaÑvÈsena bhikkhave sÊlaÑ veditabbaÑ, taÒca kho
dÊghena addhunÈ na ittaraÑ, manasikarotÈ no amanasikarotÈ, paÒÒavatÈ no
duppaÒÒena. SaÑvohÈrena bhikkhave soceyyaÑ veditabbaÑ, taÒca kho
dÊghena addhunÈ na ittaraÑ, manasikarotÈ no amanasikarotÈ, paÒÒavatÈ no
duppaÒÒena. ŒpadÈsu bhikkhave thÈmo veditabbo, so ca kho dÊghena
______________________________________________________________
1. SahapaÑsukÊÄakÈ (SyÈ, KaÑ)

2. SamÈgaccheyyuÑ, tamenaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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addhunÈ na ittaraÑ, manasikarotÈ no amanasikarotÈ, paÒÒavatÈ no
duppaÒÒena. SÈkacchÈya bhikkhave paÒÒÈ veditabbÈ, sÈ ca kho dÊghena
addhunÈ na ittaraÑ, manasikarotÈ no amanasikarotÈ, paÒÒavatÈ no
duppaÒÒenÈti.
* “SaÑvÈsena bhikkhave sÊlaÑ veditabbaÑ, taÒca kho dÊghena addhunÈ
na ittaraÑ, manasikarotÈ no amanasikarotÈ, paÒÒavatÈ no duppaÒÒenÈ”ti iti
kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Idha bhikkhave puggalo
puggalena saddhiÑ saÑvasamÈno evaÑ jÈnÈti “dÊgharattaÑ kho
ayamÈyasmÈ khaÓÉakÈrÊ chiddakÈrÊ sabalakÈrÊ kammÈsakÈrÊ na santatakÈrÊ
na santatavutti1 sÊlesu dussÊlo ayamÈyasmÈ, nÈyamÈyasmÈ sÊlavÈ”ti.
Idha pana bhikkhave puggalo puggalena saddhiÑ saÑvasamÈno evaÑ
jÈnÈti “dÊgharattaÑ kho ayamÈyasmÈ akhaÓÉakÈrÊ acchiddakÈrÊ asabalakÈrÊ
akammÈsakÈrÊ santatakÈrÊ santatavutti sÊlesu, sÊlavÈ ayamÈyasmÈ,
nÈyamÈyasmÈ dussÊlo”ti. “SaÑvÈsena bhikkhave sÊlaÑ veditabbaÑ, taÒca
kho dÊghena addhunÈ na ittaraÑ, manasikarotÈ no amanasikarotÈ, paÒÒavatÈ
no duppaÒÒenÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. (1)
“SaÑvohÈrena bhikkhave soceyyaÑ veditabbaÑ, taÒca kho dÊghena
addhunÈ na ittaraÑ, manasikarotÈ no amanasikarotÈ, paÒÒavatÈ no
duppaÒÒenÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Idha
bhikkhave puggalo puggalena saddhiÑ saÑvoharamÈno evaÑ jÈnÈti
“aÒÒathÈ kho ayamÈyasmÈ ekena eko voharati, aÒÒathÈ dvÊhi aÒÒathÈ tÊhi
aÒÒathÈ sambahulehi, vokkamati ayamÈyasmÈ purimavohÈrÈ
pacchimavohÈraÑ, aparisuddhavohÈro ayamÈyasmÈ, nÈyamÈyasmÈ
parisuddhavohÈro”ti.
Idha pana bhikkhave puggalo puggalena saddhiÑ saÑvoharamÈno evaÑ
jÈnÈti “yatheva kho ayamÈyasmÈ ekena eko voharati, tathÈ dvÊhi tathÈ tÊhi
tathÈ sambahulehi, nÈyamÈyasmÈ vokkamati purimavohÈrÈ
pacchimavohÈraÑ. ParisuddhavohÈro ayamÈyasmÈ, nÈyamÈyasmÈ
______________________________________________________________
* SaÑ 1. 78 piÔÔhepi.
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aparisuddhavohÈro”ti. “SaÑvohÈrena bhikkhave soceyyaÑ veditabbaÑ,
taÒca kho dÊghena addhunÈ na ittaraÑ, manasikarotÈ no amanasikarotÈ,
paÒÒavatÈ no duppaÒÒenÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.
(2)
“ŒpadÈsu bhikkhave thÈmo veditabbo, so ca kho dÊghena addhunÈ na
ittaraÑ, manasikarotÈ no amanasikarotÈ, paÒÒavatÈ no duppaÒÒenÈ”ti iti kho
panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Idha bhikkhave ekacco
ÒÈtibyasanena vÈ phuÔÔho samÈno, bhogabyasanena vÈ phuÔÔho samÈno,
rogabyasanena vÈ phuÔÔho samÈno na iti paÔisaÒcikkhati “tathÈbh|to kho
ayaÑ lokasannivÈso, tathÈbh|to ayaÑ attabhÈvapaÔilÈbho, yathÈbh|te
lokasannivÈse yathÈbh|te attabhÈvapaÔilÈbhe aÔÔha lokadhammÈ lokaÑ
anuparivattanti, loko ca aÔÔha lokadhamme anuparivattati–lÈbho ca alÈbho
ca yaso ca ayaso ca nindÈ ca pasaÑsÈ ca sukhaÒca dukkhaÒcÈ”ti. So
ÒÈtibyasanena vÈ phuÔÔho samÈno, bhogabyasanena vÈ phuÔÔho samÈno,
rogabyasanena vÈ phuÔÔho samÈno socati kilamati paridevati urattÈÄiÑ
kandati sammohaÑ Èpajjati.
Idha pana bhikkhave ekacco ÒÈtibyasanena vÈ phuÔÔho samÈno,
bhogabyasanena vÈ phuÔÔho samÈno, rogabyasanena vÈ phuÔÔho samÈno iti
paÔisaÒcikkhati “tathÈbh|to kho ayaÑ lokasannivÈso, tathÈbh|to ayaÑ
attabhÈvapaÔilÈbho, yathÈbh|te lokasannivÈse yathÈbh|te attabhÈvapaÔilÈbhe
aÔÔha lokadhammÈ lokaÑ anuparivattanti, loko ca aÔÔha lokadhamme
anuparivattati–lÈbho ca alÈbho ca yaso ca ayaso ca nindÈ ca pasaÑsÈ ca
sukhaÒca dukkhaÒcÈ”ti. So ÒÈtibyasanena vÈ phuÔÔho samÈno,
bhogabyasanena vÈ phuÔÔho samÈno, rogabyasanena vÈ phuÔÔho samÈno na
socati na kilamati na paridevati na urattÈÄiÑ kandati na sammohaÑ Èpajjati.
“ŒpadÈsu bhikkhave thÈmo veditabbo, so ca kho dÊghena addhunÈ na
ittaraÑ, manasikarotÈ no amanasikarotÈ, paÒÒavatÈ no duppaÒÒenÈ”ti iti
yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. (3)
“SÈkacchÈya bhikkhave paÒÒÈ veditabbÈ, sÈ ca kho dÊghena addhunÈ na
ittaraÑ, manasikarotÈ no amanasikarotÈ, paÒÒavatÈ no
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duppaÒÒenÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Idha
bhikkhave puggalo puggalena saddhiÑ sÈkacchÈyamÈno evaÑ jÈnÈti “yathÈ
kho imassa Èyasmato ummaggo yathÈ ca abhinÊhÈro yathÈ ca
paÒhÈsamudÈhÈro, duppaÒÒo ayamÈyasmÈ, nÈyamÈyasmÈ paÒÒavÈ. TaÑ
kissa hetu? TathÈ hi ayamÈyasmÈ na ceva gambhÊraÑ atthapadaÑ udÈharati
santaÑ paÓÊtaÑ atakkÈvacaraÑ nipuÓaÑ paÓÉitavedanÊyaÑ. YaÒca
ayamÈyasmÈ dhammaÑ bhÈsati, tassa ca nappaÔibalo saÑkhittena vÈ
vitthÈrena vÈ atthaÑ ÈcikkhituÑ desetuÑ paÒÒÈpetuÑ paÔÔhapetuÑ
vivarituÑ vibhajituÑ uttÈnÊkÈtuÑ. DuppaÒÒo ayamÈyasmÈ, nÈyamÈyasmÈ
paÒÒavÈ”ti.
SeyyathÈpi bhikkhave cakkhumÈ puriso udakarahadassa tÊre Ôhito
passeyya parittaÑ macchaÑ ummujjamÈnaÑ. Tassa evamassa “yathÈ kho
imassa macchassa ummaggo yathÈ ca |mighÈto yathÈ ca vegÈyitattaÑ,
paritto ayaÑ maccho, nÈyaÑ maccho mahanto”ti. EvamevaÑ kho bhikkhave
puggalo puggalena saddhiÑ sÈkacchÈyamÈno evaÑ jÈnÈti “yathÈ kho imassa
Èyasmato ummaggo yathÈ ca abhinÊhÈro yathÈ ca paÒhÈsamudÈhÈro,
duppaÒÒo ayamÈyasmÈ, nÈyamÈyasmÈ paÒÒavÈ. TaÑ kissa hetu? TathÈ hi
ayamÈyasmÈ na ceva gambhÊraÑ atthapadaÑ udÈharati santaÑ paÓÊtaÑ
atakkÈvacaraÑ nipuÓaÑ paÓÉitavedanÊyaÑ. YaÒca ayamÈyasmÈ dhammaÑ
bhÈsati, tassa ca napaÔibalo saÑkhittena vÈ vitthÈrena vÈ atthaÑ ÈcikkhituÑ
desetuÑ paÒÒÈpetuÑ paÔÔhapetuÑ vivarituÑ vibhajituÑ uttÈnÊkÈtuÑ.
DuppaÒÒo ayamÈyasmÈ, nÈyamÈyasmÈ paÒÒavÈ”ti.
Idha pana bhikkhave puggalo puggalena saddhiÑ sÈkacchÈyamÈno
evaÑ jÈnÈti “yathÈ kho imassa Èyasmato ummaggo yathÈ ca abhinÊhÈro
yathÈ ca paÒhÈsamudÈhÈro, paÒÒavÈ ayamÈyasmÈ, nÈyamÈyasmÈ duppaÒÒo.
TaÑ kissa hetu? TathÈ hi ayamÈyasmÈ gambhÊraÒceva atthapadaÑ udÈharati
santaÑ paÓÊtaÑ atakkÈvacaraÑ nipuÓaÑ paÓÉitavedanÊyaÑ. YaÒca
ayamÈyasmÈ dhammaÑ bhÈsati, tassa ca paÔibalo saÑkhittena vÈ vitthÈrena
vÈ atthaÑ ÈcikkhituÑ desetuÑ paÒÒÈpetuÑ paÔÔhapetuÑ vivarituÑ
vibhajituÑ uttÈnÊkÈtuÑ. PaÒÒavÈ ayamÈyasmÈ, nÈyamÈyasmÈ duppaÒÒo”ti.
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SeyyathÈpi bhikkhave cakkhumÈ puriso udakarahadassa tÊre Ôhito
passeyya mahantaÑ macchaÑ ummujjamÈnaÑ. Tassa evamassa “yathÈ kho
imassa macchassa ummaggo yathÈ ca |mighÈto yathÈ ca vegÈyitattaÑ,
mahanto ayaÑ maccho, nÈyaÑ maccho paritto”ti. EvamevaÑ kho bhikkhave
puggalo puggalena saddhiÑ sÈkacchÈyamÈno evaÑ jÈnÈti “yathÈ kho imassa
Èyasmato ummaggo yathÈ ca abhinÊhÈro yathÈ ca paÒhÈsamudÈhÈro,
paÒÒavÈ ayamÈyasmÈ, nÈyamÈyasmÈ duppaÒÒo. TaÑ kissa hetu? TathÈ hi
ayamÈyasmÈ gambhÊraÒceva atthapadaÑ udÈharati santaÑ paÓÊtaÑ
atakkÈvacaraÑ nipuÓaÑ paÓÉitavedanÊyaÑ. YaÒca ayamÈyasmÈ dhammaÑ
bhÈsati, tassa ca paÔibalo saÑkhittena vÈ vitthÈrena vÈ atthaÑ ÈcikkhituÑ
desetuÑ paÒÒÈpetuÑ paÔÔhapetuÑ vivarituÑ vibhajituÑ uttÈnÊkÈtuÑ.
PaÒÒavÈ ayamÈyasmÈ, nÈyamÈyasmÈ duppaÒÒo”ti. (4)
“SÈkacchÈya bhikkhave paÒÒÈ veditabbÈ, sÈ ca kho dÊghena addhunÈ na
ittaraÑ, manasikarotÈ no amanasikarotÈ, paÒÒavatÈ no duppaÒÒenÈ”ti iti
yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri
ÔhÈnÈni imehi cat|hi ÔhÈnehi veditabbÈnÊti. . DutiyaÑ.
3. Bhaddiyasutta
193. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho Bhaddiyo Licchavi yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi,
ekamantaÑ nisinno kho Bhaddiyo Licchavi BhagavantaÑ etadavoca–
“SutaÑ metaÑ bhante ‘mÈyÈvÊ samaÓo Gotamo ÈvaÔÔaniÑ mÈyaÑ1
jÈnÈti, yÈya aÒÒatitthiyÈnaÑ sÈvake ÈvaÔÔetÊ’ti. Ye te bhante evamÈhaÑsu
‘mÈyÈvÊ samaÓo Gotamo ÈvaÔÔaniÑ mÈyaÑ jÈnÈti, yÈya aÒÒatitthiyÈnaÑ
sÈvake ÈvaÔÔetÊ’ti. Kacci te bhante Bhagavato vuttavÈdino, na ca
BhagavantaÑ abh|tena abbhÈcikkhanti, dhammassa ca anudhammaÑ
byÈkaronti, na ca koci sahadhammiko vÈdÈnupÈto gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ
Ègacchati, anabbhakkhÈtukÈmÈ hi mayaÑ bhante Bhagavantan”ti.
______________________________________________________________
1. ŒvaÔÔanÊmÈyaÑ (SÊ), ÈvaÔÔanimÈyaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) Ma 2. 38 piÔÔhepi passitabbaÑ.
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Etha tumhe Bhaddiya, mÈ anussavena, mÈ paramparÈya, mÈ itikirÈya,
mÈ piÔakasampadÈnena, mÈ takkahetu, mÈ nayahetu, mÈ ÈkÈraparivitakkena,
mÈ diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ, mÈ bhabbar|patÈya, mÈ samaÓo no gar|ti. YadÈ
tumhe Bhaddiya attanÈva jÈneyyÈtha “ime dhammÈ akusalÈ, ime dhammÈ
sÈvajjÈ, ime dhammÈ viÒÒugarahitÈ, ime dhammÈ samattÈ samÈdinnÈ
ahitÈya dukkhÈya saÑvattantÊ”ti, atha tumhe Bhaddiya pajaheyyÈtha.
TaÑ kiÑ maÒÒatha Bhaddiya, lobho purisassa ajjhattaÑ uppajjamÈno
uppajjati hitÈya vÈ ahitÈya vÈti. AhitÈya bhante. Luddho panÈyaÑ Bhaddiya
purisapuggalo lobhena abhibh|to pariyÈdinnacitto pÈÓampi hanati,
adinnampi Èdiyati, paradÈrampi gacchati, musÈpi bhaÓati, parampi
tathattÈya1 samÈdapeti, yaÑ’sa hoti dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈti. EvaÑ
bhante.
TaÑ kiÑ maÒÒatha Bhaddiya, doso purisassa -pa- moho purisassa -pasÈrambho purisassa ajjhattaÑ uppajjamÈno uppajjati hitÈya vÈ ahitÈya vÈti.
AhitÈya bhante. SÈraddho panÈyaÑ Bhaddiya purisapuggalo sÈrambhena
abhibh|to pariyÈdinnacitto pÈÓampi hanati, adinnampi Èdiyati, paradÈrampi
gacchati, musÈpi bhaÓati, parampi tathattÈya samÈdapeti, yaÑ’sa hoti
dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈti. EvaÑ bhante.
TaÑ kiÑ maÒÒatha Bhaddiya, ime dhammÈ kusalÈ vÈ akusalÈ vÈti.
AkusalÈ bhante. SÈvajjÈ vÈ anavajjÈ vÈti. SÈvajjÈ bhante. ViÒÒugarahitÈ vÈ
viÒÒuppasatthÈ vÈti. ViÒÒugarahitÈ bhante. SamattÈ samÈdinnÈ ahitÈya
dukkhÈya saÑvattanti no vÈ kathaÑ vÈ ettha hotÊti. SamattÈ bhante
samÈdinnÈ ahitÈya dukkhÈya saÑvattanti, evaÑ no ettha hotÊti.
Iti kho Bhaddiya yaÑ taÑ te avocumhÈ “etha tumhe Bhaddiya, mÈ
anussavena, mÈ paramparÈya, mÈ itikirÈya, mÈ piÔakasampadÈnena, mÈ
takkahetu, mÈ nayahetu, mÈ ÈkÈraparivitakkena, mÈ diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ,
mÈ bhabbar|patÈya, mÈ samaÓo no gar|ti. YadÈ tumhe Bhaddiya attanÈva
______________________________________________________________
1. TadatthÈya (Ka) heÔÔhÈ 191 piÔÔhepi.
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jÈneyyÈtha ‘ime dhammÈ akusalÈ, ime dhammÈ sÈvajjÈ, ime dhammÈ
viÒÒugarahitÈ, ime dhammÈ samattÈ samÈdinnÈ ahitÈya dukkhÈya
saÑvattantÊ’ti, atha tumhe Bhaddiya pajaheyyÈthÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ,
idametaÑ paÔicca vuttaÑ.
Etha tumhe Bhaddiya, mÈ anussavena mÈ paramparÈya mÈ itikirÈya mÈ
piÔakasampadÈnena mÈ takkahetu mÈ nayahetu mÈ ÈkÈraparivitakkena mÈ
diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ mÈ bhabbar|patÈya mÈ samaÓo no gar|ti. YadÈ
tumhe Bhaddiya attanÈva jÈneyyÈtha “ime dhammÈ kusalÈ, ime dhammÈ
anavajjÈ ime dhammÈ viÒÒuppasatthÈ, ime dhammÈ samattÈ samÈdinnÈ
hitÈya sukhÈya saÑvattantÊ”ti. Atha tumhe Bhaddiya upasampajja
vihareyyÈthÈti.
TaÑ kiÑ maÒÒatha Bhaddiya, alobho purisassa ajjhattaÑ uppajjamÈno
uppajjati hitÈya vÈ ahitÈya vÈti. HitÈya bhante. Aluddho panÈyaÑ Bhaddiya
purisapuggalo lobhena anabhibh|to apariyÈdinnacitto neva pÈÓaÑ hanati, na
adinnaÑ Èdiyati, na paradÈraÑ gacchati, na musÈ bhaÓati, parampi
tathattÈya na samÈdapeti, yaÑ’sa hoti dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈti. EvaÑ
bhante.
TaÑ kiÑ maÒÒatha Bhaddiya, adoso purisassa -pa- amoho purisassa
-pa- asÈrambho purisassa ajjhattaÑ uppajjamÈno uppajjati hitÈya vÈ ahitÈya
vÈti. HitÈya bhante. AsÈraddho panÈyaÑ Bhaddiya purisapuggalo
sÈrambhena anabhibh|to apariyÈdinnacitto neva pÈÓaÑ hanati, na adinnaÑ
Èdiyati, na paradÈraÑ gacchati. Na musÈ bhaÓati, parampi tathattÈya na
samÈdapeti, yaÑ’sa hoti dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈti. EvaÑ bhante.
TaÑ kiÑ maÒÒatha Bhaddiya, ime dhammÈ kusalÈ vÈ akusalÈ vÈti.
KusalÈ bhante. SÈvajjÈ vÈ anavajjÈ vÈti. AnavajjÈ bhante. ViÒÒugarahitÈ vÈ
viÒÒuppasatthÈ vÈti. ViÒÒuppasatthÈ bhante. SamattÈ samÈdinnÈ hitÈya
sukhÈya saÑvattanti no vÈ, kathaÑ vÈ ettha hotÊti. SamattÈ bhante
samÈdinnÈ hitÈya sukhÈya saÑvattanti, evaÑ no ettha hotÊti.
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Iti kho Bhaddiya yaÑ taÑ te avocumhÈ “ettha tumhe Bhaddiya, mÈ
anussavena, mÈ paramparÈya, mÈ itikirÈya, mÈ piÔakasampadÈnena, mÈ
takkahetu, mÈ nayahetu, mÈ ÈkÈraparivitakkena, mÈ diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ,
mÈ bhabbar|patÈya, mÈ samaÓo no gar|”ti. YadÈ tumhe Bhaddiya attanÈva
jÈneyyÈtha “ime dhammÈ kusalÈ, ime dhammÈ anavajjÈ, ime dhammÈ
viÒÒuppasatthÈ, ime dhammÈ samattÈ samÈdinnÈ hitÈya sukhÈya
saÑvattantÊ”ti. Atha tumhe Bhaddiya upasampajja vihareyyÈthÈti, iti yaÑ
taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.
Ye kho te Bhaddiya loke santo sappurisÈ, te sÈvakaÑ evaÑ samÈdapenti
ehi tvaÑ ambho purisa lobhaÑ vineyya1 viharÈhi, lobhaÑ vineyya1
viharanto na lobhajaÑ kammaÑ karissasi kÈyena vÈcÈya manasÈ. DosaÑ
vineyya viharÈhi, dosaÑ vineyya viharanto na dosajaÑ kammaÑ karissasi
kÈyena vÈcÈya manasÈ. MohaÑ vineyya viharÈhi, mohaÑ vineyya viharanto
na mohajaÑ kammaÑ karissasi kÈyena vÈcÈya manasÈ. SÈrambhaÑ vineyya
viharÈhi, sÈrambhaÑ vineyya viharanto na sÈrambhajaÑ kammaÑ karissasi
kÈyena vÈcÈya manasÈti.
EvaÑ vutte Bhaddiyo Licchavi BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ
bhante -pa- upÈsakaÑ maÑ bhante BhagavÈ dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ
saraÓaÑ gatan”ti.
Api nu tÈhaÑ Bhaddiya evaÑ avacaÑ “ehi me tvaÑ Bhaddiya sÈvako
hoti, ahaÑ SatthÈ bhavissÈmÊ”ti. No hetaÑ bhante. EvaÑvÈdiÑ kho maÑ
Bhaddiya evamakkhÈyiÑ “eke samaÓabrÈhmaÓÈ asatÈ tucchÈ musÈ abh|tena
abbhÈcikkhanti mÈyÈvÊ samaÓo Gotamo ÈvaÔÔaniÑ mÈyaÑ jÈnÈti, yÈya
aÒÒatitthiyÈnaÑ sÈvake ÈvaÔÔetÊ”ti. BhaddikÈ bhante ÈvaÔÔanÊ mÈyÈ, kalyÈÓÊ
bhante ÈvaÔÔanÊ mÈyÈ. PiyÈ me bhante ÒÈtisÈlohitÈ imÈya ÈvaÔÔaniyÈ
ÈvaÔÔeyyuÑ, piyÈnampi me assa ÒÈtisÈlohitÈnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya
sukhÈya. Sabbe cepi bhante khattiyÈ imÈya ÈvaÔÔaniyÈ ÈvaÔÔeyyuÑ,
sabbesampissa khattiyÈnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya. Sabbe cepi bhante
brÈhmaÓÈ.
______________________________________________________________
1. Vineyya vineyya (SÊ, SyÈ, KaÑ)
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VessÈ. SuddÈ imÈya ÈvaÔÔaniyÈ ÈvaÔÔeyyuÑ, sabbesampissa suddÈnaÑ
dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈti.
EvametaÑ Bhaddiya evametaÑ Bhaddiya, sabbe cepi Bhaddiya khattiyÈ
imÈya ÈvaÔÔaniyÈ ÈvaÔÔeyyuÑ akusaladhammappahÈnÈya
kusaladhamm|pasampadÈya, sabbesampissa khattiyÈnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya
sukhÈya. Sabbe cepi Bhaddiya brÈhmaÓÈ. VessÈ. SuddÈ ÈvaÔÔeyyuÑ
akusaladhammappahÈnÈya kusaladhamm|pasampadÈya, sabbesampissa
suddÈnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya. Sadevako cepi Bhaddiya loko
samÈrako sabrahmako sassamaÓabrÈhmaÓÊ pajÈ sadevamanussÈ imÈya
ÈvaÔÔaniyÈ ÈvaÔÔeyyuÑ1 akusaladhammappahÈnÈya
kusaladhamm|pasampadÈya, sadevakassapissa lokassa samÈrakassa
sabrahmakassa sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya dÊgharattaÑ
hitÈya sukhÈya. Ime cepi Bhaddiya mahÈsÈlÈ imÈya ÈvaÔÔaniyÈ ÈvaÔÔeyyuÑ
akusaladhammappahÈnÈya kusaladhamm|pasampadÈya, imesampissa
mahÈsÈlÈnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya ( )2, ko pana vÈdo
manussabh|tassÈti. . TatiyaÑ.
4. SÈmugiyasutta
194. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Œnando Koliyesu viharati SÈmugaÑ
nÈma3 KoliyÈnaÑ nigamo, atha kho sambahulÈ SÈmugiyÈ KoliyaputtÈ
yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ
ŒnandaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinne kho te
SÈmugiye Koliyaputte ÈyasmÈ Œnando etadavoca–
CattÈrimÈni ByagghapajjÈ pÈrisuddhipadhÈniya~gÈni tena BhagavatÈ
jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena sammadakkhÈtÈni sattÈnaÑ
visuddhiyÈ sokaparidevÈnaÑ4 samatikkamÈya dukkhadomanassÈnaÑ
attha~gamÈya ÒÈyassa adhigamÈya nibbÈnassa sacchikiriyÈya. KatamÈni
cattÈri? SÊlapÈrisuddhipadhÈniya~gaÑ cittapÈrisuddhipadhÈniya~gaÑ
diÔÔhipÈrisuddhipadhÈniya~gaÑ vimuttipÈrisuddhipadhÈniya~gaÑ.
______________________________________________________________
1. ŒvaÔÔeyya (?)
2. (Sace ceteyyuÑ) (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), (ŒvaÔÔeyyuÑ) (Ka) AÑ 3. 88 piÔÔhepi.
3. SÈp|gaÑ nÈma (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
4. SokapariddavÈnaÑ (SÊ)
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KatamaÒca ByagghapajjÈ sÊlapÈrisuddhipadhÈniya~gaÑ? Idha
ByagghapajjÈ bhikkhu sÊlavÈ hoti -pa- samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu.
AyaÑ vuccati ByagghapajjÈ sÊlapÈrisuddhi. “Iti evar|piÑ sÊlapÈrisuddhiÑ
aparip|raÑ vÈ parip|ressÈmi, parip|raÑ vÈ tattha tattha paÒÒÈya
anuggahessÈmÊ”ti yo tattha chando ca vÈyÈmo ca ussÈho ca ussoÄhÊ ca
appaÔivÈnÊ ca sati ca sampajaÒÒaÒca. IdaÑ vuccati ByagghapajjÈ
sÊlapÈrisuddhipadhÈniya~gaÑ.
KatamaÒca ByagghapajjÈ cittapÈrisuddhipadhÈniya~gaÑ? Idha
ByagghapajjÈ bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati. AyaÑ vuccati ByagghapajjÈ cittapÈrisuddhi. “Iti evar|piÑ
cittapÈrisuddhiÑ aparip|raÑ vÈ parip|ressÈmi, parip|raÑ vÈ tattha tattha
paÒÒÈya anuggahessÈmÊ”ti yo tattha chando ca vÈyÈmo ca ussÈho ca ussoÄhÊ
ca appaÔivÈnÊ ca sati ca sampajaÒÒaÒca. IdaÑ vuccati ByagghapajjÈ
cittapÈrisuddhipadhÈniya~gaÑ.
KatamaÒca ByagghapajjÈ diÔÔhipÈrisuddhipadhÈniya~gaÑ? Idha
ByagghapajjÈ bhikkhu “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. AyaÑ vuccati
ByagghapajjÈ diÔÔhipÈrisuddhi. “Iti evar|piÑ diÔÔhipÈrisuddhiÑ aparip|raÑ
vÈ -pa- tattha tattha paÒÒÈya anuggahessÈmÊ”ti yo tattha chando ca vÈyÈmo
ca ussÈho ca ussoÄhÊ ca appaÔivÈnÊ ca sati ca sampajaÒÒaÒca. IdaÑ vuccati
ByagghapajjÈ diÔÔhipÈrisuddhipadhÈniya~gaÑ.
KatamaÒca ByagghapajjÈ vimuttipÈrisukkhipadhÈniya~gaÑ? Sa kho so
ByagghapajjÈ ariyasÈvako iminÈ ca sÊlapÈrisuddhipadhÈniya~gena
samannÈgato iminÈ ca cittapÈrisuddhipadhÈniya~gena samannÈgato iminÈ ca
diÔÔhipÈrisuddhipadhÈniya~gena samannÈgato rajanÊyesu dhammesu cittaÑ
virÈjeti, vimocanÊyesu dhammesu cittaÑ vimoceti. So rajanÊyesu dhammesu
cittaÑ virÈjetvÈ vimocanÊyesu dhammesu cittaÑ vimocetvÈ sammÈvimuttiÑ
phusati. AyaÑ vuccati ByagghapajjÈ vimuttipÈrisuddhi. “Iti evar|piÑ
vimuttipÈrisuddhiÑ aparip|raÑ vÈ parip|ressÈmi, parip|raÑ vÈ tattha tattha
paÒÒÈya anuggahessÈmÊ”ti yo tattha chando ca vÈyÈmo ca ussÈho ca ussoÄhÊ
ca appaÔivÈnÊ ca sati ca sampajaÒÒaÒca. IdaÑ vuccati ByagghapajjÈ
vimuttipÈrisuddhipadhÈniya~gaÑ.
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ImÈni kho ByagghapajjÈ cattÈri pÈrisuddhipadhÈniya~gÈni tena
BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena sammadakkhÈtÈni
sattÈnaÑ visuddhiyÈ sokaparidevÈnaÑ samatikkamÈya
dukkhadomanassÈnaÑ attha~gamÈya ÒÈyassa adhigamÈya nibbÈnassa
sacchikiriyÈyÈti. . CatutthaÑ.
5. Vappasutta
195. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati KapilavatthusmiÑ
NigrodhÈrÈme. Atha kho Vappo Sakko NigaÓÔhasÈvako yenÈyasmÈ
MahÈmoggallÈno tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ
MahÈmoggallÈnaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinnaÑ
kho VappaÑ SakkaÑ NigaÓÔhasÈvakaÑ ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno
etadavoca–
Idhassa Vappa kÈyena saÑvuto vÈcÈya saÑvuto manasÈ saÑvuto
avijjÈvirÈgÈ vijjuppÈdÈ passasi no tvaÑ Vappa taÑ ÔhÈnaÑ, yatonidÈnaÑ
purisaÑ dukkhavedaniyÈ ÈsavÈ assaveyyuÑ1 abhisamparÈyanti.
PassÈmahaÑ bhante taÑ ÔhÈnaÑ idhassa bhante pubbe pÈpakammaÑ kataÑ
avipakkavipÈkaÑ, tatonidÈnaÑ purisaÑ dukkhavedaniyÈ ÈsavÈ assaveyyuÑ
abhisamparÈyanti. AyaÒceva kho pana Èyasmato MahÈmoggallÈnassa
Vappena Sakkena NigaÓÔhasÈvakena saddhiÑ antarÈkathÈ vippakatÈ hoti.
Atha kho BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena
upaÔÔhÈnasÈlÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja
kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ etadavoca–
KÈya nuttha MoggallÈna etarahi kathÈya sannisinnÈ, kÈ ca pana vo
antarÈkathÈ vippakatÈti. IdhÈhaÑ bhante VappaÑ SakkaÑ NigaÓÔhasÈvakaÑ
etadavocaÑ “idhassa Vappa kÈyena saÑvuto vÈcÈya saÑvuto manasÈ
saÑvuto avijjÈvirÈgÈ vijjuppÈdÈ passasi no tvaÑ Vappa taÑ ÔhÈnaÑ,
yatonidÈnaÑ purisaÑ dukkhavedaniyÈ ÈsavÈ assaveyyuÑ
abhisamparÈyan”ti. EvaÑ vutte bhante Vappo Sakko NigaÓÔhasÈvako maÑ
etadavoca “passÈmahaÑ bhante taÑ ÔhÈnaÑ idhassa bhante pubbe
pÈpakammaÑ kataÑ avipakkavipÈkaÑ, tatonidÈnaÑ purisaÑ
dukkhavedaniyÈ ÈsavÈ assaveyyuÑ
______________________________________________________________
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abhisamparÈyan”ti. AyaÑ kho no bhante Vappena Sakkena
NigaÓÔhasÈvakena saddhiÑ antarÈkathÈ vippakatÈ, atha BhagavÈ anuppattoti.
Atha kho BhagavÈ VappaÑ SakkaÑ ngaÓÔhasÈvakaÑ etadavoca “sace
me tvaÑ Vappa anuÒÒeyyaÒceva anujÈneyyÈsi, paÔikkositabbaÒca
paÔikkoseyyÈsi, yassa ca me bhÈsitassa atthaÑ na jÈneyyÈsi, mamevettha
uttari paÔipuccheyyÈsi ‘idaÑ bhante kathaÑ, imassa ko attho’ti, siyÈ no ettha
kathÈsallÈpo”ti. AnuÒÒeyyaÒcevÈhaÑ bhante Bhagavato anujÈnissÈmi,
paÔikkositabbaÒca paÔikkosissÈmi, yassa cÈhaÑ Bhagavato bhÈsitassa atthaÑ
na jÈnissÈmi, BhagavantaÑyevettha uttari paÔipucchissÈmi “idaÑ bhante
kathaÑ, imassa ko attho”ti, hotu no ettha kathÈsallÈpoti.
TaÑ kiÑ maÒÒasi Vappa, ye kÈyasamÈrambhapaccayÈ uppajjanti ÈsavÈ
vighÈtapariÄÈhÈ, kÈyasamÈrambhÈ paÔiviratassa evaÑsa te ÈsavÈ
vighÈtapariÄÈhÈ na honti. So navaÒca kammaÑ na karoti, purÈÓaÒca
kammaÑ phussa phussa byantÊkaroti sandiÔÔhikÈ nijjarÈ akÈlikÈ ehipassikÈ
opaneyyikÈ paccattaÑ veditabbÈ viÒÒ|hi1. Passasi no tvaÑ Vappa taÑ
ÔhÈnaÑ, yatonidÈnaÑ purisaÑ dukkhavedaniyÈ ÈsavÈ assaveyyuÑ
abhisamparÈyanti. No hetaÑ bhante.
TaÑ kiÑ maÒÒasi Vappa, ye vacÊsamÈrambhapaccayÈ uppajjanti ÈsavÈ
vighÈtapariÄÈhÈ, vacÊsamÈrambhÈ paÔiviratassa evaÑsa te ÈsavÈ
vighÈtapariÄÈhÈ na honti. So navaÒca kammaÑ na karoti, purÈÓaÒca
kammaÑ phussa phussa byantÊkaroti sandiÔÔhikÈ nijjarÈ akÈlikÈ ehipassikÈ
opaneyyikÈ paccattaÑ veditabbÈ viÒÒ|hi. Passasi no tvaÑ Vappa taÑ
ÔhÈnaÑ, yatonidÈnaÑ purisaÑ dukkhavedaniyÈ ÈsavÈ assaveyyuÑ
abhisamparÈyanti. No hetaÑ bhante.
TaÑ kiÑ maÒÒasi Vappa, ye manosamÈrambhapaccayÈ uppajjanti ÈsavÈ
vighÈtapariÄÈhÈ, manosamÈrambhÈ paÔiviratassa evaÑsa te ÈsavÈ
vighÈtapariÄÈhÈ na honti. So navaÒca kammaÑ na karoti, purÈÓaÒca
kammaÑ phussa phussa byantÊkaroti sandiÔÔhikÈ nijjarÈ akÈlikÈ ehipassikÈ
______________________________________________________________
1. ViÒÒ|hÊti (SÊ, I, Ka) SaÑ 2. 520 piÔÔhe passitabbaÑ.

(20) 5. MahÈvagga

519

opaneyyikÈ paccattaÑ veditabbÈ viÒÒ|hi. Passasi no tvaÑ Vappa taÑ
ÔhÈnaÑ, yatonidÈnaÑ purisaÑ dukkhavedaniyÈ ÈsavÈ assaveyyuÑ
abhisamparÈyanti. No hetaÑ bhante.
TaÑ kiÑ maÒÒasi Vappa ye avijjÈpaccayÈ uppajjanti ÈsavÈ
vighÈtapariÄhÈhÈ, avijjÈvirÈgÈ vijjuppÈdÈ evaÑsa te ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ na
honti. So navaÒca kammaÑ na karoti, purÈÓaÒca kammaÑ phussa phussa
byantÊkaroti sandiÔÔhikÈ nijjarÈ akÈlikÈ ehipassikÈ opaneyyikÈ paccattaÑ
veditabbÈ viÒÒ|hi. Passasi no tvaÑ Vappa taÑ ÔhÈnaÑ, yatonidÈnaÑ
purisaÑ dukkhavedaniyÈ ÈsavÈ assaveyyuÑ abhisamparÈyanti. No hetaÑ
bhante.
EvaÑ sammÈ vimuttacittassa kho Vappa bhikkhuno cha satatavihÈrÈ
adhigatÈ honti. So cakkhunÈ r|paÑ disvÈ neva sumano hoti na dummano,
upekkhako viharati sato sampajÈno. Sotena saddaÑ sutvÈ -pa-. GhÈnena
gandhaÑ ghÈyitvÈ -pa-. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ -pa-. KÈyena phoÔÔhabbaÑ
phusitvÈ -pa-. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya neva sumano hoti na dummano,
upekkhako viharati sato sampajÈno, so kÈyapariyantikaÑ vedanaÑ
vediyamÈno “kÈyapariyantikaÑ vedanaÑ vediyÈmÊ”ti pajÈnÈti,
jÊvitapariyantikaÑ vedanaÑ vediyamÈno “jÊvitapariyantikaÑ vedanaÑ
vediyÈmÊ”ti pajÈnÈti, “kÈyassa bhedÈ uddhaÑ jÊvitapariyÈdÈnÈ idheva
sabbavedayitÈni anabhinanditÈni sÊtÊ bhavissantÊ”ti pajÈnÈti.
SeyyathÈpi Vappa th|ÓaÑ paÔicca chÈyÈ paÒÒÈyati, atha puriso
Ègaccheyya kudÈlapiÔakaÑ ÈdÈya. So taÑ th|ÓaÑ m|le chindeyya, m|le
chinditvÈ palikhaÓeyya, palikhaÓitvÈ m|lÈni uddhareyya antamaso
usÊranÈÄimattÈnipi1. So taÑ th|ÓaÑ khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chindeyya,
khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chetvÈ phÈleyya, phÈletvÈ sakalikaÑ sakalikaÑ kareyya,
sakalikaÑ sakalikaÑ katvÈ vÈtÈtape visoseyya, vÈtÈtape visosetvÈ agginÈ
Éaheyya, agginÈ ÉahetvÈ masiÑ kareyya, masiÑ karitvÈ mahÈvÈte vÈ
ophuÓeyya, nadiyÈ vÈ sÊghasotÈya pavÈheyya,
______________________________________________________________
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evaÑ hissa Vappa yÈ th|ÓaÑ paÔicca chÈyÈ, sÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ
anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdammÈ.
EvamevaÑ kho Vappa evaÑ sammÈ vimuttacittassa bhikkhuno cha
satatavihÈrÈ adhigatÈ honti, so cakkhunÈ r|paÑ disvÈ neva sumano hoti na
dummano, upekkhako viharati sato sampajÈno. Sotena saddaÑ sutvÈ -pa-.
GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ -pa-. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ -pa-. KÈyena
phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ -pa-. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya neva sumano hoti na
dummano, upekkhako viharati sato sampajÈno. So kÈyapariyantikaÑ
vedanaÑ vediyamÈno “kÈyapariyantikaÑ vedanaÑ vediyÈmÊ”ti pajÈnÈti.
JÊvitapariyantikaÑ vedanaÑ vediyamÈno “jÊvitapariyantikaÑ vedanaÑ
vediyÈmÊ”ti pajÈnÈti, “kÈyassa bhedÈ uddhaÑ jÊvitapariyÈdÈnÈ idheva
sabbavedayitÈni anabhinanditÈni sÊtÊ bhavissantÊ”ti pajÈnÈti.
EvaÑ vutte Vappo Sakko NigaÓÔhasÈvako BhagavantaÑ etadavoca
“seyyathÈpi bhante puriso udayatthiko assapaÓiyaÑ poseyya, so udayaÒceva
nÈdhigaccheyya, uttariÒca kilamathassa vighÈtassa bhÈgÊ assa. EvamevaÑ
kho ahaÑ bhante udayatthiko bÈle ngaÓÔhe payirupÈsiÑ, svÈhaÑ
udayaÒceva nÈdhigacchiÑ, uttariÒca kilamathassa vighÈtassa bhÈgÊ ahosiÑ.
EsÈhaÑ bhante ajjatagge yo me bÈlesu ngaÓÔhesu pasÈdo, taÑ mahÈvÈte vÈ
ophuÓÈmi, nadiyÈ vÈ sÊghasotÈya pavÈhemi. AbhikkantaÑ bhante -paupÈsakaÑ maÑ bhante BhagavÈ dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ
gatanti. . PaÒcamaÑ.
6. SÈÄhasutta
196. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho SÈÄho ca Licchavi, Abhayo ca Licchavi yena
BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinno kho SÈÄho Licchavi BhagavantaÑ
etadavoca–
“Santi bhante eke samaÓabrÈhmaÓÈ dvayena oghassa nittharaÓaÑ
paÒÒapenti sÊlavisuddhihetu ca tapojigucchÈhetu ca, idha bhante BhagavÈ
kimÈhÈ”ti.
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SÊlavisuddhiÑ kho ahaÑ SÈÄha “aÒÒataraÑ sÈmaÒÒa~gan”ti vadÈmi. Ye
te SÈÄha samaÓabrÈhmaÓÈ tapoji gucchÈvÈdÈ tapojigucchÈsÈrÈ
tapojigucchÈ-allÊnÈ viharanti, abhabbÈ te oghassa nittharaÓÈya. Yepi te SÈÄha
samaÓabrÈhmaÓÈ aparisuddhakÈyasamÈcÈrÈ aparisuddhavacÊsamÈcÈrÈ
aparisuddhamanosamÈcÈrÈ aparisuddhÈjÊvÈ, abhabbÈ te ÒÈÓadassanÈya
anuttarÈya sambodhÈya.
SeyyathÈpi SÈÄha puriso nadiÑ taritukÈmo tiÓhaÑ kuÔhÈriÑ1 ÈdÈya
vanaÑ paviseyya, so tattha passeyya mahatiÑ sÈlalaÔÔhiÑ ujuÑ navaÑ
akukkuccakajÈtaÑ. TamenaÑ m|le chindeyya, m|le chetvÈ agge chindeyya,
agge chetvÈ sÈkhÈpalÈsaÑ suvisodhitaÑ visodheyya, sÈkhÈpalÈsaÑ
suvisodhitaÑ visodhetvÈ kuÔhÈrÊhi taccheyya, kuÔhÈrÊhi tacchetvÈ vÈsÊhi
taccheyya, vÈsÊhi tacchetvÈ lekhaÓiyÈ likheyya, lekhaÓiyÈ likhitvÈ
pÈsÈÓaguÄena dhoveyya2, pÈsÈÓaguÄena dhovetvÈ nadiÑ patÈreyya.
TaÑ kiÑ maÒÒasi SÈÄha, bhabbo nu kho so puriso nadiÑ taritunti. No
hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu? Asu hi bhante sÈlalaÔÔhi bahiddhÈ
suparikammakatÈ anto avisuddhÈ, tassetaÑ pÈÔika~khaÑ “sÈlalaÔÔhi
saÑsÊdissati, puriso anayabyasanaÑ ÈpajjissatÊ”ti.
EvamevaÑ kho SÈÄha ye te samaÓabrÈhmaÓÈ tapojigucchÈvÈdÈ
tapojigucchÈsÈrÈ tapojigucchÈ-allÊnÈ viharanti, abhabbÈ te oghassa
nittharaÓÈya. Yepi te SÈÄha samaÓabrÈhmaÓÈ aparisuddhakÈyasamÈcÈrÈ
aparisuddhavacÊsamÈcÈrÈ aparisuddhamanosamÈcÈrÈ aparisuddhÈjÊvÈ,
abhabbÈ te ÒÈÓadassanÈya anuttarÈya sambodhÈya.
Ye ca kho te SÈÄha samaÓabrÈhmaÓÈ na tapojigucchÈvÈdÈ na
tapojigucchÈsÈrÈ na tapojigucchÈ-allÊnÈ viharanti, bhabbÈ te oghassa
nittharaÓÈya. Yepi te SÈÄha samaÓabrÈhmaÓÈ parisuddhakÈyasamÈcÈrÈ
parisuddhavacÊsamÈcÈrÈ parisuddhamanosamÈcÈrÈ parisuddhÈjÊvÈ, bhabbÈ
te ÒÈÓadassanÈya anuttarÈya sambodhÈya.
______________________________________________________________
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SeyyathÈpi SÈÄha puriso nadiÑ taritukÈmo tiÓhaÑ kuÔhÈriÑ ÈdÈya
vanaÑ paviseyya, so tattha passeyya mahatiÑ sÈlalaÔÔhiÑ ujuÑ navaÑ
akukkuccakajÈtaÑ, tamenaÑ m|le chindeyya, m|le chinditvÈ agge
chindeyya, agge chinditvÈ sÈkhÈpalÈsaÑ suvisodhitaÑ visodheyya,
sÈkhÈpalÈsaÑ suvisodhitaÑ visodhetvÈ kuÔhÈrÊhi taccheyya, kuÔhÈrÊhi
tacchetvÈ vÈsÊhi taccheyya, vÈsÊhi tacchetvÈ nikhÈdanaÑ ÈdÈya anto
suvisodhitaÑ visodheyya, anto suvisodhitaÑ visodhetvÈ lekhaÓiyÈ likheyya,
lekhaÓiyÈ likhitvÈ pÈsÈÓaguÄena dhoveyya, pÈsÈÓaguÄena dhovetvÈ nÈvaÑ
kareyya, nÈvaÑ katvÈ phiyÈrittaÑ1 bandheyya, phiyÈrittaÑ bandhitvÈ nadiÑ
patÈreyya.
TaÑ kiÑ maÒÒasi SÈÄha, bhabbo nu kho so puriso nadiÑ taritunti. EvaÑ
bhante. TaÑ kissa hetu? Asu hi bhante sÈlalaÔÔhi bahiddhÈ suparikammakatÈ
anto suvisuddhÈ nÈvÈkatÈ2 phiyÈrittabaddhÈ, tassetaÑ pÈÔika~khaÑ “nÈvÈ na
saÑsÊdissati, puriso sotthinÈ pÈraÑ gamissatÊ”ti.
EvamevaÑ kho SÈÄha ye te samaÓabrÈhmaÓÈ na tapojigucchÈvÈdÈ na
tapojigucchÈsÈrÈ na tapojigucchÈ-allÊnÈ viharanti, bhabbÈ te oghassa
nittharaÓÈya. Yepi te SÈÄha samaÓabrÈhmaÓÈ parisuddhakÈyasamÈcÈrÈ
parisuddhavacÊsamÈcÈrÈ parisuddhamanosamÈcÈrÈ parisuddhÈjÊvÈ, bhabbÈ
te ÒÈÓadassanÈya anuttarÈya sambodhÈya. SeyyathÈpi SÈÄha yodhÈjÊvo
bah|ni cepi kaÓÉacitrakÈni jÈnÈti. Atha kho so tÊhi ÔhÈnehi rÈjÈraho hoti
rÈjabhoggo, raÒÒo a~ganteva sa~khaÑ gacchati. Katamehi tÊhi? D|repÈtÊ ca
akkhaÓavedhÊ ca mahato ca kÈyassa padÈletÈ.
SeyyathÈpi SÈÄha yodhÈjÊvo d|repÈtÊ, evamevaÑ kho SÈÄha ariyasÈvako
sammÈsamÈdhi hoti. SammÈsamÈdhi SÈÄha ariyasÈvako 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
passati. YÈ kÈci vedanÈ. YÈ kÈci saÒÒÈ.
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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.
SeyyathÈpi SÈÄha yodhÈjÊvo akkhaÓavedhÊ, evamevaÑ kho SÈÄha
ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti. SammÈdiÔÔhi SÈÄha ariyasÈvako “idaÑ
dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti.
SeyyathÈpi SÈÄha yodhÈjÊvo mahato kÈyasÈ padÈletÈ, evamevaÑ kho
SÈÄha ariyasÈvako sammÈvimutti hoti. SammÈvimutti SÈÄha ariyasÈvako
mahantaÑ avijjÈkkhandhaÑ padÈletÊti. . ChaÔÔhaÑ.
7. MallikÈdevÊsutta
197. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho MallikÈ devÊ yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi,
ekamantaÑ nisinnÈ kho MallikÈ devÊ BhagavantaÑ etadavoca–
Ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena midhekacco mÈtugÈmo
dubbaÓÓÈ ca hoti dur|pÈ supÈpikÈ1 dassanÈya, daliddÈ ca hoti appassakÈ
appabhogÈ appesakkhÈ ca.
Ko pana bhante hetu ko paccayo, yena midhekacco mÈtugÈmo
dubbaÓÓÈ ca hoti dur|pÈ supÈpikÈ dassanÈya, aÉÉhÈ ca hoti mahaddhanÈ
mahÈbhogÈ mahesakkhÈ ca.
Ko nu kho bhante hetu ko paccayÈ, yena midhekacco mÈtugÈmo
abhir|pÈ ca hoti dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ paramÈya vaÓÓapokkharatÈya
samannÈgatÈ, daliddÈ ca hoti appassakÈ appabhogÈ appesakkhÈ ca.
______________________________________________________________
1. SyÈ-I-potthakesu “dubbaÓÓo ca hoti durupo supÈpako”ti evamÈdinÈ pulli~gikavasena
dissati.
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Ko pana bhante hetu ko paccayo, yena midhekacco mÈtugÈmo abhir|pÈ
ca hoti dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ paramÈya vaÓÓapokkharatÈya samannÈgatÈ,
aÉÉhÈ ca hoti mahaddhanÈ mahÈbhogÈ mahesakkhÈ cÈti.
Idha Mallike ekacco mÈtugÈmo kodhanÈ hoti upÈyÈsabahulÈ, appampi
vuttÈ samÈnÈ abhisajjati kuppati byÈpajjati patitthÊyati, kopaÒca dosaÒca
appaccayaÒca pÈtukaroti. SÈ1 na dÈtÈ hoti samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ
annaÑ pÈnaÑ vatthaÑ yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ
seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ. IssÈmanikÈ2 kho pana hoti
paralÈbhasakkÈragarukÈramÈnanavandanap|janÈsu issati upadussati issaÑ
bandhati. SÈ1 ce tato cutÈ itthattaÑ Ègacchati. SÈ1 yattha yattha paccÈjÈyati,
dubbaÓÓÈ ca hoti dur|pÈ supÈpikÈ dassanÈya, daliddÈ ca hoti appassakÈ
appabhogÈ appesakkhÈ ca.
Idha pana Mallike ekacco mÈtugÈmo kodhanÈ hoti upÈyÈsabahulÈ,
appampi vuttÈ samÈnÈ abhisajjati kuppati byÈpajjati patitthÊyati, kopaÒca
dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti. SÈ dÈtÈ hoti samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa
vÈ annaÑ pÈnaÑ vatthaÑ yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ
seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ. AnissÈmanikÈ kho pana hoti
paralÈbhasakkÈragarukÈramÈnanavandanap|janÈsu na issati na upadussati na
issaÑ bandhati. SÈ ce tato cutÈ itthattaÑ Ègacchati. SÈ yattha yattha
paccÈjÈyati, dubbaÓÓÈ ca hoti dur|pÈ supÈpikÈ dassanÈya, aÉÉhÈ ca hoti
mahaddhanÈ mahÈbhogÈ mahesakkhÈ ca.
Idha pana Mallike ekacco mÈtugÈmo akkodhanÈ hoti anupÈyÈsabahulÈ,
bahumpi vuttÈ samÈnÈ nÈbhisajjati na kuppati na byÈpajjati na patitthÊyati,
na kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti. SÈ na dÈtÈ hoti samaÓassa vÈ
brÈhmaÓassa vÈ annaÑ pÈnaÑ vatthaÑ yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ
seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ. IssÈmanikÈ kho pana hoti
paralÈbhasakkÈragarukÈramÈnanavandanap|janÈsu issati upadussati issaÑ
bandhati. SÈ ce tato cutÈ itthattaÑ Ègacchati. SÈ
______________________________________________________________
1. So (SyÈ)

2. IssÈmanako (SyÈ)
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yattha yattha paccÈjÈyati, abhir|pÈ ca hoti dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ paramÈya
vaÓÓapokkharatÈya samannÈgatÈ, daliddÈ ca hoti appassakÈ appabhogÈ
appesakkhÈ ca.
Idha pana Mallike ekacco mÈtugÈmo akkodhanÈ hoti anupÈyÈsabahulÈ,
bahumpi vuttÈ samÈnÈ nÈbhisajjati na kuppati na byÈpajjati na patitthÊyati,
na kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti. SÈ dÈtÈ hoti samaÓassa vÈ
brÈhmaÓassa vÈ annaÑ pÈnaÑ vatthaÑ yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ
seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ. AnissÈmanikÈ kho pana hoti
paralÈbhasakkÈragarukÈramÈnanavandanap|janÈsu na issati na upadussati na
issaÑ bandhati. SÈ ce tato cutÈ itthattaÑ Ègacchati. SÈ yattha yattha
paccÈjÈyati, abhir|pÈ ca hoti dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ paramÈya
vaÓÓapokkharatÈya samannÈgatÈ, aÉÉhÈ ca hoti mahaddhanÈ mahÈbhogÈ
mahesakkhÈ ca.
AyaÑ kho Mallike hetu ayaÑ paccayo, yena midhekacco mÈtugÈmo
dubbaÓÓÈ ca hoti dur|pÈ supÈpikÈ dassanÈya, daliddÈ ca hoti appassakÈ
appabhogÈ appesakkhÈ ca. AyaÑ pana Mallike hetu ayaÑ paccayo, yena
midhekacco mÈtugÈmo dubbaÓÓÈ ca hoti dur|pÈ supÈpikÈ dassanÈya, aÉÉhÈ
ca hoti mahaddhanÈ mahÈbhogÈ mahesakkhÈ ca. AyaÑ kho Mallike hetu
ayaÑ paccayo, yena midhekacco mÈtugÈmo abhir|pÈ ca hoti dassanÊyÈ
pÈsÈdikÈ paramÈya vaÓÓapokkharatÈya samannÈgatÈ, daliddÈ ca hoti
appassakÈ appabhogÈ appesakkhÈ ca. AyaÑ pana Mallike hetu ayaÑ
paccayo, yena midhekacco mÈtugÈmo abhir|pÈ ca hoti dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ
paramÈya vaÓÓapokkharatÈya samannÈgatÈ, aÉÉhÈ ca hoti mahaddhanÈ
mahÈbhogÈ mahesakkhÈ cÈti.
EvaÑ vutte MallikÈ devÊ BhagavantaÑ etadavoca–yÈ n|nÈhaÑ1 bhante
aÒÒaÑ jÈtiÑ2 kodhanÈ ahosiÑ upÈyÈsabahulÈ appampi vuttÈ
______________________________________________________________
1. SÈ n|nÈhaÑ (SyÈ), yaÑ n|nÈhaÑ (Ka)

2. AÒÒÈya jÈtiyÈ (SyÈ)
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samÈnÈ abhisajjiÑ kuppiÑ byÈpajjiÑ patitthÊyiÑ, kopaÒca dosaÒca
appaccayaÒca pÈtvÈkÈsiÑ, sÈhaÑ bhante etarahi dubbaÓÓÈ dur|pÈ supÈpikÈ
dassanÈya.
YÈ n|nÈhaÑ bhante aÒÒaÑ jÈtiÑ dÈtÈ ahosiÑ samaÓassa vÈ
brÈhmaÓassa vÈ annaÑ pÈnaÑ vatthaÑ yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ
seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ, sÈhaÑ bhante etarahi aÉÉhÈ1 mahaddhanÈ
mahÈbhogÈ.
YÈ n|nÈhaÑ bhante aÒÒaÑ jÈtiÑ anissÈmanikÈ ahosiÑ
paralÈbhasakkÈragarukÈramÈnanavandanap|janÈsu na issiÑ na upadussiÑ
na issaÑ bandhiÑ, sÈhaÑ bhante etarahi mahesakkhÈ. Santi kho pana bhante
imasmiÑ rÈjakule khattiyakaÒÒÈpi brÈhmaÓakaÒÒÈpi gahapatikaÒÒÈpi,
tÈsÈhaÑ issarÈdhipaccaÑ kÈremi. EsÈhaÑ bhante ajjatagge akkodhanÈ
bhavissÈmi anupÈyÈsabahulÈ, bahumpi vuttÈ samÈnÈ nÈbhisajjissÈmi na
kuppissÈmi na byÈpajjissÈmi na patitthÊyissÈmi, kopaÒca dosaÒca
appaccayaÒca na pÈtukarissÈmi, dassÈmi samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ
annaÑ pÈnaÑ vatthaÑ yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ
seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ, anissÈmanikÈ bhavissÈmi
paralÈbhasakkÈragarukÈramÈnanavandanap|janÈsu na ississÈmi na
upadussissÈmi na issaÑ bandhissÈmi. AbhikkantaÑ bhante -pa- upÈsikaÑ
maÑ bhante BhagavÈ dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. .
SattamaÑ.
8. Attantapasutta
198. CattÈrome bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ.
Katame cattÈro? Idha bhikkhave ekacco2 puggalo attantapo hoti
attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto, idha pana bhikkhave ekacco puggalo
parantapo hoti paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, idha pana bhikkhave
ekacco puggalo attantapo ca hoti attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto parantapo
ca paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, idha pana bhikkhave ekacco puggalo
nevattantapo hoti nÈttaparitÈpanÈnuyoga______________________________________________________________
1. AÉÉhÈ ca (SÊ, I, Ka)
2. Abhi 3. 163; Ma 2. 5; DÊ 3. 194 piÔÔhesupi, heÔÔhÈ 300 piÔÔhepi.
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manuyutto na parantapo na paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, so neva
attantapo na parantapo diÔÔheva dhamme nicchÈto nibbuto sÊtÊbh|to
sukhappaÔisaÑvedÊ brahmabh|tena attanÈ viharati.
KathaÒca bhikkhave puggalo attantapo hoti
attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto? Idha bhikkhave ekacco acelako hoti
muttÈcÈro, hatthÈpalekhano, na-ehibhaddantiko, natiÔÔhabhaddantiko,
nÈbhihaÔaÑ, na uddissakataÑ, na nimantanaÑ sÈdiyati. So na kumbhimukhÈ
paÔiggaÓhÈti, na kaÄopimukhÈ paÔiggaÓhÈti, na eÄakamantaraÑ, na
daÓÉamantaraÑ, na musalamantaraÑ, na dvinnaÑ bhuÒjamÈnÈnaÑ, na
gabbhiniyÈ, na pÈyamÈnÈya, na purisantaragatÈya, na sa~kittÊsu, na yattha sÈ
upaÔÔhito hoti, na yattha makkhikÈ saÓÉasaÓÉacÈrinÊ, na macchaÑ, na
maÑsaÑ, na suraÑ, na merayaÑ, na thusodakaÑ pivati. So ekÈgÈriko vÈ
hoti ekÈlopiko, dvÈgÈriko vÈ hoti dvÈlopiko -pa- sattÈgÈriko vÈ hoti
sattÈlopiko, ekissÈpi dattiyÈ yÈpeti, dvÊhipi dattÊhi yÈpeti -pa- sattahipi
dattÊhi yÈpeti, ekÈhikampi ÈhÈraÑ ÈhÈreti, dvÈhikampi ÈhÈraÑ ÈhÈreti -pasattÈhikampi ÈhÈraÑ ÈhÈreti, iti evar|paÑ aÉÉhamÈsikampi
pariyÈyabhattabhojanÈnuyogamanuyutto viharati.
So sÈkabhakkhopi hoti, sÈmÈkabhakkhopi hoti, nÊvÈrabhakkhopi hoti,
daddulabhakkhopi hoti, haÔabhakkhopi hoti, kaÓabhakkhopi hoti,
ÈcÈmabhakkhopi hoti, piÒÒÈkabhakkhopi hoti, tiÓabhakkhopi hoti,
gomayabhakkhopi hoti, vanam|laphalÈhÈropi yÈpeti pavattaphalabhojÊ.
So sÈÓÈnipi dhÈreti, masÈÓÈnipi dhÈreti, chavadussÈnipi dhÈreti,
paÑsuk|lÈnipi dhÈreti, tirÊÔhÈnipi dhÈreti, ajinampi dhÈreti, ajinakkhipampi
dhÈreti, kusacÊrampi dhÈreti, vÈkacÊrampi dhÈreti, phalakacÊrampi dhÈreti,
kesakambalampi dhÈreti, vÈÄakambalampi dhÈreti, ul|kapakkhampi dhÈreti,
kesamassulocakopi hoti kesamassulocanÈnuyogamanuyutto, ubbhaÔÔhakopi
hoti ÈsanappaÔikkhitto, ukkuÔikopi hoti ukkuÔikappadhÈnamanuyutto,
kaÓÔakÈpassayikopi hoti kaÓÔakÈpassaye seyyaÑ kappeti, sÈyatatiyakampi
udakorohanÈnuyogamanuyutto viharati. Iti evar|paÑ anekavihitaÑ kÈyassa
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ÈtÈpanaparitÈpanÈnuyogamanuyutto viharati. EvaÑ kho bhikkhave puggalo
attantapo hoti attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto.
KathaÒca bhikkhave puggalo parantapo hoti
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto? Idha bhikkhave ekacco puggalo
orambhiko hoti s|kariko sÈkuÓiko mÈgaviko luddo macchaghÈtako coro
coraghÈtako goghÈtako bandhanÈgÈriko, ye vÈ panaÒÒepi keci
kur|rakammantÈ. EvaÑ kho bhikkhave puggalo parantapo hoti
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto.
KathaÒca bhikkhave puggalo attantapo ca hoti
attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto parantapo ca
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto? Idha bhikkhave ekacco puggalo rÈjÈ vÈ
hoti khattiyo muddhÈvasitto, brÈhmaÓo vÈ hoti mahÈsÈlo, so puratthimena
nagarassa navaÑ santhÈgÈraÑ kÈrÈpetvÈ kesamassuÑ ohÈretvÈ kharÈjinaÑ
nivÈsetvÈ sappitelena kÈyaÑ abbhaÒjitvÈ magavisÈÓena piÔÔhiÑ
kaÓÉuvamÈno navaÑ santhÈgÈraÑ pavisati saddhiÑ mahesiyÈ brÈhmaÓena
ca purohitena. So tattha anantarahitÈya bh|miyÈ haritupalittÈya seyyaÑ
kappeti. EkissÈya gÈviyÈ sar|pavacchÈya yaÑ ekasmiÑ thane khÊraÑ hoti,
tena rÈjÈ yÈpeti. YaÑ dutiyasmiÑ thane khÊraÑ hoti, tena mahesÊ yÈpeti.
YaÑ tatiyasmiÑ thane khÊraÑ hoti, tena brÈhmaÓo purohito yÈpeti. YaÑ
catutthasmiÑ thane khÊraÑ hoti, tena aggiÑ juhati1, avasesena vacchako
yÈpeti. So evamÈha “ettakÈ usabhÈ haÒÒantu yaÒÒatthÈya, ettakÈ vacchatarÈ
haÒÒantu yaÒÒatthÈya, ettakÈ vacchatariyo haÒÒantu yaÒÒatthÈya, ettakÈ ajÈ
haÒÒantu yaÒÒatthÈya, ettakÈ urabbhÈ haÒÒantu yaÒÒatthÈya, (ettakÈ assÈ
haÒÒantu yaÒÒatthÈya,)2 ettakÈ rukkhÈ chijjantu y|patthÈya, ettakÈ dabbÈ
l|yantu barihisatthÈyÈ”ti3. Yepissa te honti dÈsÈti vÈ pessÈti vÈ kammakarÈti
vÈ, tepi daÓÉatajjitÈ bhayatajjitÈ assumukhÈ rudamÈnÈ parikammÈni karonti.
EvaÑ kho bhikkhave puggalo attantapo ca hoti
attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto parantapo ca
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto.
______________________________________________________________
1. Juhanti (SÊ, I)

2. ( ) Natthi SÊ-SyÈ-KaÑ-I-potthakesu. 3. ParikammatthÈyÈti (Ka)
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KathaÒca bhikkhave puggalo nevattantapo hoti
nÈttaparitÈpanÈnuyogamanuyutto na parantapona
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, so anattantapo aparantapo diÔÔheva
dhamme nicchÈto nibbuto sÊtÊbh|to sukhappaÔisaÑvedÊ brahmabh|tena
attanÈ viharati? Idha bhikkhave TathÈgato loke uppajjati ArahaÑ
SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ. So imaÑ
lokaÑ sadevakaÑ samÈrakaÑ sabrahmakaÑ sassamaÓabrÈhmaÓiÑ pajaÑ
sadevamanussaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedeti. So dhammaÑ deseti
ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈseti, taÑ dhammaÑ
suÓÈti gahapati vÈ gahapatiputto vÈ aÒÒatarasmiÑ vÈ kule paccÈjÈto. So taÑ
dhammaÑ sutvÈ TathÈgate saddhaÑ paÔilabhati, 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.
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
attanÈ viharati, abrahmacariyaÑ pahÈya brahmacÈrÊ hoti ÈrÈcÈrÊ virato
asaddhammÈ gÈmadhammo. MusÈvÈdaÑ pahÈya musÈvÈdÈ paÔivirato hoti
saccavÈdÊ saccasandho theto paccayiko avisaÑvÈdako lokassa, pisuÓaÑ
vÈcaÑ pahÈya pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti na ito sutvÈ amutra akkhÈtÈ
imesaÑ bhedÈya, na amutra vÈ sutvÈ imesaÑ akkhÈtÈ
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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.
So bÊjagÈmabh|tagÈmasamÈrambhÈ paÔivirato hoti, ekabhattiko hoti,
ratt|parato virato vikÈlabhojanÈ, naccagÊtavÈditavis|kadassanÈ paÔivirato
hoti, mÈlÈgandhavilepanadhÈraÓamaÓÉanavibh|sanaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti,
uccÈsayanamahÈsayanÈ paÔivirato hoti, jÈtar|parajatapaÔiggahaÓÈ paÔivirato
hoti, ÈmakadhaÒÒapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti, ÈmakamaÑsapaÔiggahaÓÈ
paÔivirato hoti, itthikumÈrikapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti,
dÈsidÈsapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti, ajeÄakapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti,
kukkuÔas|karapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti, hatthigavÈssavaÄavapaÔiggahaÓÈ
paÔivirato hoti, khettavatthupaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti,
d|teyyapahiÓagamanÈnuyogÈ paÔivirato hoti, kayavikkayÈ paÔivirato hoti,
tulÈk|ÔakaÑsak|ÔamÈnak|ÔÈ paÔivirato hoti, ukkoÔanavaÒcananikatisÈciyogÈ
paÔivirato hoti, chedanavadhabandhanaviparÈmosa-ÈlopasahasÈkÈrÈ
paÔivirato hoti.
So santuÔÔho hoti kÈyaparihÈrikena cÊvarena kucchiparihÈrikena
piÓÉapÈtena, so yena yenava pakkamati, samÈdÈyeva pakkamati. SeyyathÈpi
nÈma pakkhÊ sakuÓo yena yeneva Éeti, sapattabhÈrova Éeti. EvamevaÑ
bhikkhu santuÔÔho hoti kÈyaparihÈrikena cÊvarena kucchiparihÈrikena
piÓÉapÈtena, so yena yeneva pakkamati, samÈdÈyeva pakkamati. So iminÈ
ariyena sÊlakkhandhena samannÈgato ajjhattaÑ anavajjasukhaÑ
paÔisaÑvedeti.
So cakkhunÈ r|paÑ disvÈ na nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ,
yatvÈdhikaraÓamenaÑ cakkhundriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ
abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ
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akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ. Tassa saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati
cakkhundriyaÑ, cakkhundriye saÑvaraÑ Èpajjati. Sotena saddaÑ sutvÈ.
GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ. KÈyena phoÔÔhabbaÑ
phusitvÈ. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya na nimittaggÈhÊ hoti
nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, yatvÈdhikaraÓamenaÑ manindriyaÑ asaÑvutaÑ
viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ.
Tassa saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati manindriyaÑ, manindriye saÑvaraÑ
Èpajjati. So iminÈ ariyena indriyasaÑvarena samannÈgato ajjhattaÑ
abyÈsekasukhaÑ paÔisaÑvedeti.
So abhikkante paÔikkante sampajÈnakÈrÊ hoti, Èlokite vilokite
sampajÈnakÈrÊ hoti, samiÒjite pasÈrite sampajÈnakÈrÊ hoti,
sa~ghÈÔipattacÊvaradhÈraÓe sampajÈnakÈrÊ hoti, asite pÊte khÈyite sÈyite
sampajÈnakÈrÊ hoti, uccÈrapassÈvakamme sampajÈnakÈrÊ hoti, gate Ôhite
nisinne sutte jÈgarite bhÈsite tuÓhÊbhÈve sampajÈnakÈrÊ hoti.
So iminÈ ca ariyena sÊlakkhandhena samannÈgato (ImÈya ca ariyÈya
santuÔÔhiyÈ samannÈgato)1 iminÈ ca ariyena indriyasaÑvarena samannÈgato
iminÈ ca ariyena satisampajaÒÒena samannÈgato2 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, thinamiddhaÑ pahÈya vigatathinamiddho viharati ÈlokasaÒÒÊ
sato sampajÈno, thinamiddhÈ cittaÑ parisodheti, uddhaccakukkuccaÑ
pahÈya anuddhato viharati ajjhattaÑ v|pasantacitto, uddhaccakukkuccÈ
cittaÑ parisodheti, vicikicchaÑ pahÈya tiÓÓavicikiccho viharati
akathaÑkathÊ kusalesu dhammesu, vicikicchÈya cittaÑ parisodheti, so ime
paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe vivicceva
kÈmehi -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati.
______________________________________________________________
1. ( ) Natthi SÊ-SyÈ-potthakesu. Ma 1. 239; Ma 2. 10 piÔÔhesu passitabbaÑ.
2. SamannÈgato. So (Ka)
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So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓÈya -pasattÈnaÑ cut|papÈtaÒÈÓÈya -pa- ÈsavÈnaÑ khayaÒÈÓÈya cittaÑ
abhininnÈmeti, so “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ
dukkhasamudayo”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhanirodho”ti
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ
pajÈnÈti, “ime ÈsavÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ Èsavasamudayo”ti
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ Èsavanirodho”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ
ÈsavanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti.
Tassa evaÑ jÈnato evaÑ passato kÈmÈsavÈpi cittaÑ vimuccati,
bhavÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, avijjÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, vimuttasmiÑ
“vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ
karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave puggalo
nevattantapo hoti nÈttaparitÈpanÈnuyogamanuyutto na parantapo na
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, so na attantapo na parantapo diÔÔheva
dhamme nicchÈto nibbuto sÊtÊbh|to sukhappaÔisaÑvedÊ brÈhmabh|tena
attanÈ viharati, ime kho bhikkhave cattÈro puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ
lokasminti. . AÔÔhamaÑ.
9. TaÓhÈsutta
199. BhagavÈ etadavoca “taÓhaÑ vo bhikkhave desessÈmi jÈliniÑ
saritaÑ visaÔaÑ visattikaÑ, yÈya ayaÑ loko uddhasto pariyonaddho
tantÈkulakajÈto gulÈguÓÔhikajÈto1 muÒjapabbajabh|to apÈyaÑ duggatiÑ
vinipÈtaÑ saÑsÈraÑ nÈtivattati, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha,
bhÈsissÈmÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ.
BhagavÈ etadavoca–
KatamÈ ca sÈ bhikkhave taÓhÈ jÈlinÊ saritÈ visaÔÈ visattikÈ, yÈya ayaÑ
loko uddhasto pariyonaddho tantÈkulakajÈto gulÈguÓÔhikajÈto
muÒjapabbajabh|to apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ saÑsÈraÑ
______________________________________________________________
1. KulÈguÓÔhikajÈto (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) AÑ-®Ôha 2. 386.
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nÈtivattati? AÔÔhÈrasa kho panimÈni bhikkhave taÓhÈvicaritÈni ajjhattikassa
upÈdÈya, aÔÔhÈrasa taÓhÈvicaritÈni bÈhirassa upÈdÈya.
KatamÈni aÔÔhÈrasa taÓhÈvicaritÈni ajjhattikassa upÈdÈya? “AsmÊ”ti
bhikkhave sati “itthasmÊ”ti hoti, “evaÑsmÊ”ti1 hoti, “aÒÒathÈsmÊ”ti hoti,
“asasmÊ”ti hoti, “satasmÊ”ti hoti, “san”ti hoti, “itthaÑ san”ti hoti, “evaÑ
san”ti hoti, “aÒÒathÈ san”ti hoti, “apihaÑ2 san”ti hoti, “apihaÑ3 itthaÑ
san”ti hoti. “ApihaÑ3 evaÑ san”ti hoti, “apihaÑ3 aÒÒathÈ san”ti hoti,
“bhavissan”ti hoti, “itthaÑ bhavissan”ti hoti, “evaÑ bhavissan”ti hoti,
“aÒÒathÈ bhavissan”ti hoti. ImÈni aÔÔhÈrasa taÓhÈvicaritÈni ajjhattikassa
upÈdÈya.
KatamÈni aÔÔhÈrasa taÓhÈvicaritÈni bÈhirassa upÈdÈya? “IminÈsmÊ”ti
bhikkhave sati “iminÈ itthasmÊ”ti hoti, “iminÈ evaÑsmÊ”ti hoti, “iminÈ
aÒÒathÈsmÊ”ti hoti, “iminÈ asasmÊ”ti hoti, “iminÈ satasmÊ”ti hoti, “iminÈ
san”ti hoti, iminÈ “itthaÑ san”ti hoti, “iminÈ evaÑ san”ti hoti, “iminÈ
aÒÒathÈ san”ti hoti, “iminÈ apihaÑ san”ti hoti, “iminÈ apihaÑ itthaÑ san”ti
hoti, “iminÈ apihaÑ evaÑ san”ti hoti, iminÈ apihaÑ aÒÒathÈ san”ti hoti,
“iminÈ bhavissan”ti hoti, “iminÈ itthaÑ bhavissan”ti hoti, “iminÈ evaÑ
bhavissan”ti hoti, “iminÈ aÒÒathÈ bhavissan”ti hoti. ImÈni aÔÔhÈrasa
taÓhÈvicaritÈni bÈhirassa upÈdÈya.
Iti aÔÔhÈrasa taÓhÈvicaritÈni ajjhattikassa upÈdÈya, aÔÔhÈrasa
taÓhÈvicaritÈni bÈhirassa upÈdÈya. ImÈni vuccanti bhikkhave chattiÑsa
taÓhÈvicaritÈni, iti evar|pÈni atÊtÈni chattiÑsa taÓhÈvicaritÈni, anÈgatÈni
chattiÑsa taÓhÈvicaritÈni, paccuppannÈni chattiÑsa taÓhÈvicaritÈni, evaÑ
aÔÔhasataÑ taÓhÈvicaritaÑ honti.
______________________________________________________________
1. Evamasmi (SÊ), evasmi (SyÈ, KaÑ, I) Abhi 2. 406 piÔÔhepi passitabbaÑ.
2. Apiha (SÊ, I), api (SyÈ, KaÑ)

3. Api (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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AyaÑ kho sÈ bhikkhave taÓhÈ jÈlinÊ saritÈ visaÔÈ visattikÈ, yÈya ayaÑ
loko uddhasto pariyonaddho tantÈkulakajÈto guÓÈguÓÔhikajÈto
muÒjapabbajabh|to apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ saÑsÈraÑ nÈtivattatÊti. .
NavamaÑ.
10. Pemasutta
200. CattÈrimÈni bhikkhave (pemÈni)1 jÈyanti. KatamÈni cattÈri? PemÈ
pemaÑ jÈyati, pemÈ doso jÈyati, dosÈ pemaÑ jÈyati, dosÈ doso jÈyati.
KathaÒca bhikkhave pemÈ pemaÑ jÈyati? Idha bhikkhave puggalo
puggalassa iÔÔho hoti kanto manÈpo, taÑ pare iÔÔhena kantena manÈpena
samudÈcaranti. Tassa evaÑ hoti “yo kho myÈyaÑ puggalo iÔÔho kanto
manÈpo, taÑ pare iÔÔhena kantena manÈpena samudÈcarantÊ”ti. So tesu
pemaÑ janeti. EvaÑ kho bhikkhave pemÈ pemaÑ jÈyati.
KathaÒca bhikkhave pemÈ doso jÈyati? Idha bhikkhave puggalo
puggalassa iÔÔho hoti kanto manÈpo, taÑ pare aniÔÔhena akantena amanÈpena
samudÈcaranti. Tassa evaÑ hoti “yo kho myÈyaÑ puggalo iÔÔho kanto
manÈpo, taÑ pare aniÔÔhena akantena amanÈpena samudÈcarantÊ”ti. So tesu
dosaÑ janeti. EvaÑ kho bhikkhave pemÈ doso jÈyati.
KathaÒca bhikkhave dosÈ pemaÑ jÈyati? Idha bhikkhave puggalo
puggalassa aniÔÔho hoti akanto amanÈpo, taÑ pare aniÔÔhena akantena
amanÈpena samudÈcaranti. Tassa evaÑ hoti “yo kho myÈyaÑ puggalo
aniÔÔho akanto amanÈpo, taÑ pare aniÔÔhena akantena amanÈpena
samudÈcarantÊ”ti. So tesu pemaÑ janeti. EvaÑ kho bhikkhave dosÈ pemaÑ
jÈyati.
KathaÒca bhikkhave dosÈ doso jÈyati? Idha bhikkhave puggalo
puggalassa aniÔÔho hoti akanto amanÈpo, taÑ pare iÔÔhena kantena manÈpena
samudÈcaranti. Tassa evaÑ hoti “yo kho myÈyaÑ puggalo
______________________________________________________________
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(20) 5. MahÈvagga

535

aniÔÔho akanto amanÈpo, taÑ pare iÔÔhena kantena manÈpena
samudÈcarantÊ”ti. So tesu dosaÑ janeti. EvaÑ kho bhikkhave dosÈ doso
jÈyati. ImÈni kho bhikkhave cattÈri pemÈni jÈyanti.
YasmiÑ bhikkhave samaye bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ
jhÈnaÑ upasampajja viharati. Yampissa pemÈ pemaÑ jÈyati, tampissa
tasmiÑ samaye na hoti. Yopissa pemÈ doso jÈyati, sopissa tasmiÑ samaye
na hoti. Tampissa dosÈ pemaÑ jÈyati, tampissa tasmiÑ samaye na hoti.
Yopissa dosÈ doso jÈyati, sopissa tasmiÑ samaye na hoti.
YasmiÑ bhikkhave samaye bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -padutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati. Yampissa pemÈ pemaÑ jÈyati, tampissa tasmiÑ samaye na hoti.
Yopissa pemÈ doso jÈyati, sopissa tasmiÑ samaye na hoti. Yampissa dosÈ
pemaÑ jÈyati, tampissa tasmiÑ samaye na hoti. Yopissa dosÈ doso jÈyati,
sopissa tasmiÑ samaye na hoti.
YasmiÑ bhikkhave samaye bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
upasampajja viharati. Yampissa pemÈ pemaÑ jÈyati, tampissa pahÊnaÑ hoti
ucchinnam|laÑ tÈlÈvatthukataÑ anabhÈvaÑkataÑ ÈyatiÑ
anuppÈdadhammaÑ. Yopissa pemÈ doso jÈyati, sopissa pahÊno hoti
ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo.
Yampissa dosÈ pemaÑ jÈyati, tampissa pahÊnaÑ hoti ucchinnam|laÑ
tÈlÈvatthukataÑ anabhÈvaÑkataÑ ÈyatiÑ anuppÈdadhammaÑ. Yopissa dosÈ
doso jÈyati, sopissa pahÊno hoti ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato
anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu
neva usseneti na paÔiseneti1 na dh|pÈyati na pajjalati na sampajjhÈyati2.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu usseneti? Idha bhikkhave bhikkhu r|paÑ
attato samanupassati, r|pavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ
attÈnaÑ. VedanaÑ
______________________________________________________________
1. Na paÔisseneti (SÊ, I)

2. Na apajjhÈyati (SÊ), na pajjhÈyati (SyÈ, KaÑ, I)
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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 bhikkhave bhikkhu
usseneti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu na usseneti? Idha bhikkhave bhikkhu 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 bhikkhave
bhikkhu na usseneti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu paÔiseneti? Idha bhikkhave bhikkhu
akkosantaÑ paccakkosati, rosantaÑ paÔirosati, bhaÓÉantaÑ paÔibhaÓÉati.
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu paÔiseneti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu na paÔiseneti? Idha bhikkhave bhikkhu
akkosantaÑ na paccakkosati, rosantaÑ na paÔirosati, bhaÓÉantaÑ na
paÔibhaÓÉati. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu na paÔiseneti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu dh|pÈyati? “AsmÊ”ti bhikkhave sati
“itthasmÊ”ti hoti, “evaÑsmÊ”ti hoti, “aÒÒathÈsmÊ”ti hoti, “asasmÊ”ti hoti,
“satasmÊ”ti hoti, “san”ti hoti, “itthaÑ san”ti hoti, “evaÑ san”ti hoti,
“aÒÒathÈ san”ti hoti, “apihaÑ san”ti hoti, “apihaÑ itthaÑ san”ti hoti,
“apihaÑ evaÑ san”ti hoti, “apihaÑ aÒÒathÈ san”ti hoti, “bhavissan”ti hoti,
“itthaÑ bhavissan”ti hoti, “evaÑ bhavissan”ti hoti, “aÒÒathÈ bhavissan”ti
hoti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu dh|pÈyati.
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KathaÒca bhikkhave bhikkhu na dh|pÈyati? “AsmÊ”ti bhikkhave asati
“itthasmÊ”ti na hoti, “evaÑsmÊ”ti na hoti, “aÒÒathÈsmÊ”ti na hoti, “asasmÊ”ti
na hoti, “satasmÊ”ti na hoti, “san”ti na hoti, “itthaÑ san”ti na hoti, “evaÑ
san”ti na hoti, “aÒÒathÈ san”ti na hoti, “apihaÑ san”ti na hoti, “apihaÑ
itthaÑ san”ti na hoti, “apihaÑ evaÑ san”ti na hoti, “apihaÑ aÒÒathÈ san”ti
na hoti, “bhavissan”ti na hoti, “itthaÑ bhavissan”ti na hoti, “evaÑ
bhavissan”ti na hoti, “aÒÒathÈ bhavissan”ti na hoti. EvaÑ kho bhikkhave
bhikkhu na dh|pÈyati.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu pajjalati? “IminÈ asmÊ”ti bhikkhave sati,
“iminÈ itthasmÊ”ti hoti, “iminÈ evaÑsmÊ”ti hoti, “iminÈ aÒÒathÈsmÊ”ti hoti,
“iminÈ asasmÊ”ti hoti, “iminÈ satasmÊ”ti hoti, “iminÈ san”ti hoti, “iminÈ
itthaÑ san”ti hoti, “iminÈ evaÑ san”ti hoti, “iminÈ aÒÒathÈ san”ti hoti,
“iminÈ apihaÑ san”ti hoti, “iminÈ apihaÑ itthaÑ san”ti hoti, “iminÈ apihaÑ
evaÑ san”ti hoti, “iminÈ apihaÑ aÒÒathÈ san”ti hoti, “iminÈ bhavissan”ti
hoti, “iminÈ itthaÑ bhavissan”ti hoti, “iminÈ evaÑ bhavissan”ti hoti, “iminÈ
aÒÒathÈ bhavissan”ti hoti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu pajjalati.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu na pajjalati? “iminÈ asmÊ”ti bhikkhave
asati “iminÈ itthasmÊ”ti na hoti, “iminÈ evaÑsmÊ”ti na hoti, “iminÈ
aÒÒathÈsmÊ”ti na hoti, “iminÈ asasmÊ”ti na hoti, “iminÈ satasmÊ”ti na hoti,
“iminÈ san”ti na hoti, “iminÈ itthaÑ san”ti na hoti, “iminÈ evaÑ san”ti na
hoti, “iminÈ aÒÒathÈ san”ti na hoti, “iminÈ apihaÑ san”ti na hoti, “iminÈ
apihaÑ itthaÑ san”ti na hoti, “iminÈ apihaÑ evaÑ san”ti na hoti, “iminÈ
apihaÑ aÒÒathÈ san”ti na hoti, “iminÈ bhavissan”ti na hoti, “iminÈ itthaÑ
bhavissan”ti na hoti, “iminÈ evaÑ bhavissan”ti na hoti, “iminÈ aÒÒathÈ
bhavissan”ti na hoti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu na pajjalati.
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KathaÒca bhikkhave bhikkhu sampajjhÈyati? Idha bhikkhave bhikkhuno
asmimÈno pahÊno na hoti ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato
ÈyatiÑ anuppÈdadhammo. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu sampajjhÈyati.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu na sampajjhÈyati? Idha bhikkhave
bhikkhuno asmimÈno pahÊno hoti ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato
anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu na
sampajjhÈyatÊti. . DasamaÑ.
MahÈvaggo paÒcamo.

TassuddÈnaÑ
SotÈnugataÑ ®hÈnaÑ, Bhaddiya SÈmugiya Vappa SÈÄhÈ ca.
Mallika AttantÈpo, TaÓhÈ Pemena ca dasÈ teti.

Catuttho mahÈpaÓÓÈsako samatto.

5. PaÒcamapaÓÓÈsaka
(21) 1. Sappurisavagga
1. SikkhÈpadasutta
201. AsappurisaÒca vo bhikkhave desessÈmi, asappurisena
asappurisataraÒca, sappurisaÒca, sappurisena sappurisataraÒca, taÑ suÓÈtha
sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh|
Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
Katamo ca bhikkhave asappuriso? Idha bhikkhave ekacco pÈÓÈtipÈtÊ
hoti, adinnÈdÈyÊ hoti, kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, musÈvÈdÊ hoti,
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈyÊ hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave asappuriso.
Katamo ca bhikkhave asappurisena asappurisataro? Idha bhikkhave
ekacco attanÈ ca pÈÓÈtipÈtÊ hoti, paraÒca pÈÓatipÈte samÈdapeti. AttanÈ ca
adinnÈdÈyÊ hoti, paraÒca adinnÈdÈne samÈdapeti. AttanÈ ca
kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, paraÒca kÈmesumicchÈcÈre samÈdapeti. AttanÈ ca
musÈvÈdÊ hoti, paraÒca musÈvÈde samÈdapeti. AttanÈ ca
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈyÊ hoti, paraÒca surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈne
samÈdapeti. AyaÑ vuccati bhikkhave asappurisena asappurisataro.
Katamo ca bhikkhave sappuriso? Idha bhikkhave ekacco pÈÓÈtipÈtÈ
paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato
hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato
hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave sappuriso.
Katamo ca bhikkhave sappurisena sappurisataro? Idha bhikkhave
ekacco attanÈ ca pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, paraÒca pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiyÈ
samÈdapeti. AttanÈ ca adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, paraÒca adinnÈdÈnÈ
veramaÓiyÈ samÈdapeti.
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AttanÈ ca kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, paraÒca kÈmesumicchÈcÈrÈ
veramaÓiyÈ samÈdapeti. AttanÈ ca musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, paraÒca
musÈvÈdÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti. AttanÈ ca surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ
paÔivirato hoti, paraÒca surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ veramaÓiyÈ
samÈdapeti. AyaÑ vuccati bhikkhave sappurisena sappurisataroti*. .
PaÔÔhamaÑ.
2. Assaddhasutta
202. AsappurisaÒca vo bhikkhave desessÈmi, asappurisena
asappurisataraÒca, sappurisaÒca, sappurisena sappurisataraÒca, taÑ suÓÈtha
-pa-.
Katamo ca bhikkhave asappuriso? Idha bhikkhave ekacco assaddho
hoti, ahiriko hoti, anottappÊ hoti, appassuto hoti, kusÊto hoti, muÔÔhassati
hoti, duppaÒÒo hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave asappuriso.
Katamo ca bhikkhave asappurisena asappurisataro? Idha bhikkhave
ekacco attanÈ ca assaddho hoti, paraÒca assaddhiye1 samÈdapeti. AttanÈ ca
ahiriko hoti, paraÒca ahirikatÈya samÈdapeti. AttanÈ ca anottappÊ hoti,
paraÒca anottappe samÈdapeti. AttanÈ ca appassuto hoti, paraÒca appassute
samÈdapeti. AttanÈ ca kusÊto hoti, paraÒca kosajje samÈdapeti. AttanÈ ca
muÔÔhassati hoti, paraÒca muÔÔhassacce2 samÈdapeti. AttanÈ ca duppaÒÒo
hoti, paraÒca duppaÒÒatÈya samÈdapeti. AyaÑ vuccati bhikkhave
asappurisena asappurisataro.
Katamo ca bhikkhave sappuriso? Idha bhikkhave ekacco saddho hoti,
hirimÈ hoti, ottappÊ hoti, bahussuto hoti, ÈraddhavÊriyo hoti, satimÈ hoti,
paÒÒavÈ hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave sappuriso.
Katamo ca bhikkhave sappurisena sappurisataro? Idha bhikkhave
ekacco attanÈ ca saddhÈsampanno hoti, paraÒca saddhÈsampadÈya
______________________________________________________________
* Abhi 3. 144 piÔÔhepi.

1. AsaddhÈya (Ka)

2. MuÔÔhasacce (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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samÈdapeti. AttanÈ ca hirimÈ hoti, paraÒca hirimatÈya1 samÈdapeti. AttanÈ
ca ottappÊ hoti, paraÒca ottappe samÈdapeti. AttanÈ ca bahussuto hoti,
paraÒca bÈhusacce samÈdapeti. AttanÈ ca ÈraddhavÊriyo hoti, paraÒca
vÊriyÈrambhe samÈdapeti. AttanÈ ca upaÔÔhitassati hoti, paraÒca
sati-upaÔÔhÈne2 samÈdapeti. AttanÈ ca paÒÒÈsampanno hoti, paraÒca
paÒÒÈsampadÈya samÈdapeti. AyaÑ vuccati bhikkhave sappurisena
sappurisataroti. . DutiyaÑ.
3. Sattakammasutta
203. AsappurisaÒca vo bhikkhave desessÈmi, asappurisena
asappurisataraÒca, sappurisaÒca, sappurisena sappurisataraÒca, taÑ suÓÈtha
-pa-.
Katamo ca bhikkhave asappuriso? Idha bhikkhave ekacco pÈÓÈtipÈtÊ
hoti, adinnÈdÈyÊ hoti, kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, musÈvÈdÊ hoti, pisuÓavÈco
hoti, pharusavÈco hoti, samphappalÈpÊ hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave
asappuriso.
Katamo ca bhikkhave asappurisena asappurisataro? Idha bhikkhave
ekacco attanÈ ca pÈÓÈtipÈtÊ hoti, paraÒca pÈÓatipÈte samÈdapeti. AttanÈ ca
adinnÈdÈyÊ hoti, paraÒca adinnÈdÈne samÈdapeti. AttanÈ ca
kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, paraÒca kÈmesumicchÈcÈre samÈdapeti. AttanÈ ca
musÈvÈdÊ hoti, paraÒca musÈvÈde samÈdapeti. AttanÈ ca pisuÓavÈco hoti,
paraÒca pisuÓÈya vÈcÈya samÈdapeti. AttanÈ ca pharusavÈco hoti, paraÒca
pharusÈya vÈcÈya samÈdapeti. AttanÈ ca samphappalÈpÊ hoti, paraÒca
samphappalÈpe samÈdapeti. AyaÑ vuccati bhikkhave asappurisena
asappurisataro.
Katamo ca bhikkhave sappuriso? Idha bhikkhave ekacco pÈÓÈtipÈtÈ
paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato
hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, pharusÈya
vÈcÈya paÔivirato hoti, samphappalÈpÈ paÔivirato hoti. AyaÑ vuccati
bhikkhave sappuriso.
______________________________________________________________
1. HirisampadÈya (Ka)

2. SatipaÔÔhÈne (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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Katamo ca bhikkhave sappurisena sappurisataro? Idha bhikkhave
ekacco attanÈ ca pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, paraÒca pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiyÈ
samÈdapeti. AttanÈ ca adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, paraÒca adinnÈdÈnÈ
veramaÓiyÈ samÈdapeti. AttanÈ ca kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti,
paraÒca kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti. AttanÈ ca musÈvÈdÈ
paÔivirato hoti, paraÒca musÈvÈdÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti. AttanÈ ca
pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, paraÒca pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓiyÈ
samÈdapeti. AttanÈ ca pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, paraÒca pharusÈya
vÈcÈya veramaÓiyÈ samÈdapeti. AttanÈ ca samphappalÈpÈ paÔivirato hoti,
paraÒca samphappalÈpÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti. AyaÑ vuccati bhikkhave
sappurisena sappurisataroti. . TatiyaÑ.
4. Dasakammasutta
204. AsappurisaÒca vo bhikkhave desessÈmi, asappurisena
asappurisataraÒca, sappurisaÒca, sappurisena sappurisataraÒca, taÑ suÓÈtha
-pa-.
Katamo ca bhikkhave asappuriso? Idha bhikkhave ekacco pÈÓÈtipÈtÊ
hoti, adinnÈdÈyÊ hoti, kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, musÈvÈdÊ hoti, pisuÓavÈco
hoti, pharusavÈco hoti, samphappalÈpÊ hoti, abhijjhÈlu hoti, byÈpannacitto
hoti, micchÈdiÔÔhiko hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave asappuriso.
Katamo ca bhikkhave asappurisena asappurisataro? Idha bhikkhave
ekacco attanÈ ca pÈÓÈtipÈtÊ hoti, paraÒca pÈÓÈtipÈte samÈdapeti -pa- attanÈ
ca abhijjhÈlu hoti, paraÒca abhijjhÈya samÈdapeti. AttanÈ ca byÈpannacitto
hoti, paraÒca byÈpÈde samÈdapeti. AttanÈ ca micchÈdiÔÔhiko hoti, paraÒca
micchÈdiÔÔhiyÈ samÈdapeti. AyaÑ vuccati bhikkhave asappurisena
asappurisataro.
Katamo ca bhikkhave sappuriso? Idha bhikkhave ekacco pÈÓÈtipÈtÈ
paÔivirato hoti -pa- anabhijjhÈlu hoti, abyÈpannacitto hoti, sammÈdiÔÔhiko
hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave sappuriso.
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Katamo ca bhikkhave sappurisena sappurisataro? Idha bhikkhave
ekacco attanÈ ca pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, paraÒca pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiyÈ
samÈdapeti -pa- attanÈ ca anabhijjhÈlu hoti, paraÒca anabhijjhÈya
samÈdapeti. AttanÈ ca abyÈpannacitto hoti, paraÒca abyÈpÈde samÈdapeti.
AttanÈ ca sammÈdiÔÔhiko hoti, paraÒca sammÈdiÔÔhiyÈ samÈdapeti. AyaÑ
vuccati bhikkhave sappurisena sappurisataroti. . CatutthaÑ.
5. AÔÔha~gÊkasutta
205. AsappurisaÒca vo bhikkhave desessÈmi, asappurisena
asappurisataraÒca, sappurisaÒca, sappurisena sappurisataraÒca, taÑ suÓÈtha
-pa-.
Katamo ca bhikkhave asappuriso? Idha bhikkhave ekacco
micchÈdiÔÔhiko hoti, micchÈsa~kappo hoti, micchÈvÈco hoti,
micchÈkammanto hoti, micchÈ-ÈjÊvo hoti, micchÈvÈyÈmo hoti, micchÈsati
hoti, micchÈsamÈdhi hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave asappuriso.
Katamo ca bhikkhave asappurisena asappurisataro? Idha bhikkhave
ekacco attanÈ ca micchÈdiÔÔhiko hoti, paraÒca micchÈdiÔÔhiyÈ samÈdapeti.
AttanÈ ca micchÈsa~kappo hoti, paraÒca micchÈsa~kappe samÈdapeti.
AttanÈ ca micchÈvÈco hoti, paraÒca micchÈvÈcÈya samÈdapeti. AttanÈ ca
micchÈkammanto hoti, paraÒca micchÈkammante samÈdapeti. AttanÈ ca
micchÈ-ÈjÊvo hoti, paraÒca micchÈ-ÈjÊve samÈdapeti. AttanÈ ca
micchÈvÈyÈmo hoti, paraÒca micchÈvÈyÈme samÈdapeti. AttanÈ ca
micchÈsati hoti, paraÒca micchÈsatiyÈ samÈdapeti. AttanÈ ca micchÈsamÈdhi
hoti, paraÒca micchÈsamÈdhimhi samÈdapeti. AyaÑ vuccati bhikkhave
asappurisena asappurisataro.
Katamo ca bhikkhave sappuriso? Idha bhikkhave ekacco sammÈdiÔÔhiko
hoti, sammÈsa~kappo hoti, sammÈvÈco hoti, sammÈkammanto hoti,
sammÈ-ÈjÊvo hoti, sammÈvÈyÈmo hoti, sammÈsati hoti, sammÈsamÈdhi hoti.
AyaÑ vuccati bhikkhave sappuriso.
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Katamo ca bhikkhave sappurisena sappurisataro? Idha bhikkhave
ekacco attanÈ ca sammÈdiÔÔhiko hoti, paraÒca sammÈdiÔÔhiyÈ samÈdapeti.
AttanÈ ca sammÈsa~kappo hoti, paraÒca sammÈsa~kappe samÈdapeti. AttanÈ
ca sammÈvÈco hoti, paraÒca sammÈvÈcÈya samÈdapeti. AttanÈ ca
sammÈkammanto hoti, paraÒca sammÈkammante samÈdapeti. AttanÈ ca
sammÈ-ÈjÊvo hoti, paraÒca sammÈ-ÈjÊve samÈdapeti. AttanÈ ca
sammÈvÈyÈmo hoti, paraÒca sammÈvÈyÈme samÈdapeti. AttanÈ ca
sammÈsati hoti, paraÒca sammÈsatiyÈ samÈdapeti. AttanÈ ca sammÈsamÈdhi
hoti, paraÒca sammÈsamÈdhimhi samÈdapeti. AyaÑ vuccati bhikkhave
sappurisena sappurisataroti. . PaÒcamaÑ.
6. Dasamaggasutta
206. AsappurisaÒca vo bhikkhave desessÈmi, asappurisena
asappurisataraÒca, sappurisaÒca, sappurisena sappurisataraÒca, taÑ suÓÈtha
-pa-.
Katamo ca bhikkhave asappuriso? Idha bhikkhave ekacco
micchÈdiÔÔhiko hoti -pa- micchÈÒÈÓÊ hoti, micchÈvimutti hoti. AyaÑ vuccati
bhikkhave asappuriso.
Katamo ca bhikkhave asappurisena asappurisataro? Idha bhikkhave
ekacco attanÈ ca micchÈdiÔÔhiko hoti, paraÒca micchÈdiÔÔhiyÈ samÈdapeti
-pa- attanÈ ca micchÈÒÈÓÊ hoti, paraÒca micchÈÒÈÓe samÈdapeti. AttanÈ ca
micchÈvimutti hoti, paraÒca micchÈvimuttiyÈ samÈdapeti. AyaÑ vuccati
bhikkhave asappurisena asappurisataro.
Katamo ca bhikkhave sappuriso? Idha bhikkhave ekacco sammÈdiÔÔhiko
hoti -pa- sammÈÒÈÓÊ hoti, sammÈvimutti hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave
sappuriso.
Katamo ca bhikkhave sappurisena sappurisataro? Idha bhikkhave
ekacco attanÈ ca sammÈdiÔÔhiko hoti, paraÒca sammÈdiÔÔhiyÈ samÈdapeti
-pa- attanÈ ca sammÈÒÈÓÊ hoti, paraÒca sammÈÒÈÓe samÈdapeti. AttanÈ ca
sammÈvimutti hoti, paraÒca sammÈvimuttiyÈ samÈdapeti. AyaÑ vuccati
bhikkhave sappurisena sappurisataroti. . ChaÔÔhaÑ.
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7. PaÔhamapÈpadhammasutta
207. PÈpaÒca vo bhikkhave desessÈmi, pÈpena pÈpataraÒca, kalyÈÓaÒca,
kalyÈÓena kalyÈÓataraÒca, taÑ suÓÈtha -pa-.
Katamo ca bhikkhave pÈpo? Idha bhikkhave ekacco pÈÓÈtipÈtÊ hoti -pamicchÈdiÔÔhiko hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave pÈpo.
Katamo ca bhikkhave pÈpena pÈpataro? Idha bhikkhave ekacco attanÈ
ca pÈÓÈtipÈtÊ hoti, paraÒca pÈÓÈtipÈte samÈdapeti -pa- attanÈ ca
micchÈdiÔÔhiko hoti, paraÒca micchÈdiÔÔhiyÈ samÈdapeti. AyaÑ vuccati
bhikkhave pÈpena pÈpataro.
Katamo ca bhikkhave kalyÈÓo? Idha bhikkhave ekacco pÈÓÈtipÈtÈ
paÔivirato hoti -pa- sammÈdiÔÔhiko hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave kalyÈÓo.
Katamo ca bhikkhave kalyÈÓena kalyÈÓataro? Idha bhikkhave ekacco
attanÈ ca pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, paraÒca pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiyÈ
samÈdapeti -pa- attanÈ ca sammÈdiÔÔhiko hoti, paraÒca sammÈdiÔÔhiyÈ
samÈdapeti. AyaÑ vuccati bhikkhave kalyÈÓena kalyÈÓataroti. . SattamaÑ.
8. DutiyapÈpadhammasutta
208. PÈpaÒca vo bhikkhave desessÈmi, pÈpena pÈpataraÒca, kalyÈÓaÒca,
kalyÈÓena kalyÈÓataraÒca, taÑ suÓÈtha -pa-.
Katamo ca bhikkhave pÈpo? Idha bhikkhave ekacco micchÈdiÔÔhiko hoti
-pa- micchÈÒÈÓÊ hoti, micchÈvimutti hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave pÈpo.
Katamo ca bhikkhave pÈpena pÈpataro? Idha bhikkhave ekacco attanÈ
ca micchÈdiÔÔhiko hoti, paraÒca micchÈdiÔÔhiyÈ samÈdapeti -pa- attanÈ ca
micchÈÒÈÓÊ hoti, paraÒca micchÈÒÈÓe samÈdapeti. AttanÈ ca micchÈvimutti
hoti, paraÒca micchÈvimuttiyÈ samÈdapeti. AyaÑ vuccati bhikkhave pÈpena
pÈpataro.
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Katamo ca bhikkhave kalyÈÓo? Idha bhikkhave ekacco sammÈdiÔÔhiko
hoti -pa- sammÈÒÈÓÊ hoti, sammÈvimutti hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave
kalyÈÓo.
Katamo ca bhikkhave kalyÈÓena kalyÈÓataro? Idha bhikkhave ekacco
attanÈ ca sammÈdiÔÔhiko hoti, paraÒca sammÈdiÔÔhiyÈ samÈdapeti -pa- attanÈ
ca sammÈÒÈÓÊ hoti, paraÒca sammÈÒÈÓe samÈdapeti. AttanÈ ca
sammÈvimutti hoti, paraÒca sammÈvimuttiyÈ samÈdapeti. AyaÑ vuccati
bhikkhave kalyÈÓena kalyÈÓataroti. . AÔÔhamaÑ.
9. TatiyapÈpadhammasutta
209. PÈpadhammaÒca vo bhikkhave desessÈmi, pÈpadhammena
pÈpadhammataraÒca, kalyÈÓadhammaÒca, kalyÈÓadhammena
kalyÈÓadhammataraÒca, taÑ suÓÈtha -pa-.
Katamo ca bhikkhave pÈpadhammo? Idha bhikkhave ekacco pÈÓÈtipÈtÊ
hoti -pa- micchÈdiÔÔhiko hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave pÈpadhammo.
Katamo ca bhikkhave pÈpadhammena pÈpadhammataro? Idha
bhikkhave ekacco attanÈ ca pÈÓÈtipÈtÊ hoti, paraÒca pÈÓÈtipÈte samÈdapeti
-pa- attanÈ ca micchÈdiÔÔhiko hoti, paraÒca micchÈdiÔÔhiyÈ samÈdapeti.
AyaÑ vuccati bhikkhave pÈpadhammena pÈpadhammataro.
Katamo ca bhikkhave kalyÈÓadhammo? Idha bhikkhave ekacco
pÈÓatipÈtÈ paÔivirato hoti -pa- sammÈdiÔÔhiko hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave
kalyÈÓadhammo.
Katamo ca bhikkhave kalyÈÓadhammena kalyÈÓadhammataro? Idha
bhikkhave ekacco attanÈ ca pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, paraÒca pÈÓÈtipÈtÈ
veramaÓiyÈ samÈdapeti -pa- attanÈ ca sammÈdiÔÔhiko hoti, paraÒca
sammÈdiÔÔhiyÈ samÈdapeti. AyaÑ vuccati bhikkhave kalyÈÓadhammena
kalyÈÓadhammataroti. . NavamaÑ.
10. CatutthapÈpadhammasutta
210. PÈpadhammaÒca vo bhikkhave desessÈmi, pÈpadhammena
pÈpadhammataraÒca, kalyÈÓadhammaÒca, kalyÈÓadhammena
kalyÈÓadhammataraÒca, taÑ suÓÈtha -pa-.
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Katamo ca bhikkhave pÈpadhammo? Idha bhikkhave ekacco
micchÈdiÔÔhiko hoti -pa- micchÈÒÈÓÊ hoti, micchÈvimutti hoti. AyaÑ vuccati
bhikkhave pÈpadhammo.
Katamo ca bhikkhave pÈpadhammena pÈpadhammataro? Idha
bhikkhave ekacco attanÈ ca micchÈdiÔÔhiko hoti, paraÒca micchÈdiÔÔhiyÈ
samÈdapeti -pa- attanÈ ca micchÈÒÈÓÊ hoti, paraÒca micchÈÒÈÓe samÈdapeti.
AttanÈ ca micchÈvimutti hoti, paraÒca micchÈvimuttiyÈ samÈdapeti. AyaÑ
vuccati bhikkhave pÈpadhammena pÈpadhammataro.
Katamo ca bhikkhave kalyÈÓadhammo? Idha bhikkhave ekacco
sammÈdiÔÔhiko hoti -pa- sammÈÒÈÓÊ hoti, sammÈvimutti hoti. AyaÑ vuccati
bhikkhave kalyÈÓadhammo.
Katamo ca bhikkhave kalyÈÓadhammena kalyÈÓadhammataro? Idha
bhikkhave ekacco attanÈ ca sammÈdiÔÔhiko hoti, paraÒca sammÈdiÔÔhiyÈ
samÈdapeti -pa- attanÈ ca sammÈÒÈÓÊ hoti, paraÒca sammÈÒÈÓe samÈdapeti.
AttanÈ ca sammÈvimutti hoti, paraÒca sammÈvimuttiyÈ samÈdapeti. AyaÑ
vuccati bhikkhave kalyÈÓadhammena kalyÈÓadhammakaroti. . DasamaÑ.
Sappurisavaggo paÔhamo.
TassuddÈnaÑ
SikkhÈpadaÒca AssaddhaÑ, SattakammaÑ atho ca DasakammaÑ.
AÔÔha~gikaÒca DasamaggaÑ, dve PÈpadhammo apare dveti.
_____
(22) 2. ParisÈvagga
1. ParisÈsutta
211. CattÈrome bhikkhave parisad|sanÈ. Katame cattÈro? Bhikkhu
bhikkhave1 dussÊlo pÈpadhammo parisad|sano, bhikkhunÊ bhikkhave
______________________________________________________________
1. Idha bhikkhave bhikkhu (I, Ka)
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dussÊlÈ pÈpadhammÈ parisad|sanÈ, upÈsako bhikkhave dussÊlo pÈpadhammo
parisad|sano, upÈsikÈ bhikkhave dussÊlÈ pÈpadhammÈ parisad|sanÈ. Ime
kho bhikkhave cattÈro parisad|sanÈ.
CattÈrome bhikkhave parisasobhanÈ. Katame cattÈro? Bhikkhu
bhikkhave sÊlavÈ kalyÈÓadhammo parisasobhano, bhikkhunÊ bhikkhave
sÊlavatÊ kalyÈÓadhammÈ parisasobhanÈ, upÈsako bhikkhave sÊlavÈ
kalyÈÓadhammo parisasobhano, upÈsikÈ bhikkhave sÊlavatÊ kalyÈÓadhammÈ
parisasobhanÈ. Ime kho bhikkhave cattÈro parisasobhanÈti. . PaÔhamaÑ.
2. DiÔÔhisutta
212. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto
evaÑ niraye. Katamehi cat|hi? KÈyaduccaritena vacÊduccaritena
manoduccaritena micchÈdiÔÔhiyÈ. Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi
samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye.
Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
sagge. Katamehi cat|hi? KÈyasucaritena vacÊsucaritena manosucaritena
sammÈdiÔÔhiyÈ. Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato
yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ saggeti. . DutiyaÑ.
3. AkataÒÒutÈsutta
213. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto
evaÑ niraye. Katamehi cat|hi? KÈyaduccaritena, vacÊduccaritena,
manoduccaritena, akataÒÒutÈ akataveditÈ1. Imehi kho bhikkhave cat|hi
dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye.
Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
sagge. Katamehi cat|hi? KÈyasucaritena, vacÊsucaritena, manosucaritena,
kataÒÒutÈ kataveditÈ2. Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato
yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ saggeti. . TatiyaÑ.
______________________________________________________________
1. AkataÒÒutÈ-akataveditÈya (SÊ)

2. KataÒÒutÈkataveditÈya (SÊ)
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4. PÈÓÈtipÈtÊsutta
214. -pa-. PÈÓÈtipÈtÊ hoti, adinnÈdÈyÊ hoti, kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti,
musÈvÈdÊ hoti -pa- pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti,
kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato hoti. . CatutthaÑ.
5. PaÔhamamaggasutta
215. -pa-. MicchÈdiÔÔhiko hoti, micchÈsa~kappo hoti, micchÈvÈco hoti,
micchÈkammanto hoti -pa- sammÈdiÔÔhiko hoti, sammÈsa~kappo hoti,
sammÈvÈco hoti, sammÈkammanto hoti. . PaÒcamaÑ.
6. Dutiyamaggasutta
216. -pa-. MicchÈ-ÈjÊvo hoti, micchÈvÈyÈmo hoti, micchÈsati hoti,
micchÈsamÈdhi hoti -pa- sammÈ-ÈjÊvo hoti, sammÈvÈyÈmo hoti, sammÈsati
hoti, sammÈsamÈdhi hoti. . ChaÔÔhaÑ.
7. PaÔhamavohÈrapathasutta
217. -pa-. AdiÔÔhe diÔÔhavÈdÊ hoti, asute sutavÈdÊ hoti, amute mutavÈdÊ
hoti, aviÒÒÈte viÒÒÈtavÈdÊ hoti -pa- adiÔÔhe adiÔÔhavÈdÊ hoti, asute asutavÈdÊ
hoti, amute amutavÈdÊ hoti, aviÒÒÈte aviÒÒÈtavÈdÊ hoti. . SattamaÑ.
8. DutiyavohÈrapathasutta
218. -pa-. DiÔÔhe adiÔÔhavÈdÊ hoti, sute asutavÈdÊ hoti, mute amutavÈdÊ
hoti, viÒÒÈte aviÒÒÈtavÈdÊ hoti -pa- diÔÔhe diÔÔhavÈdÊ hoti, sute sutavÈdÊ hoti,
mute mutavÈdÊ hoti, viÒÒÈte viÒÒÈtavÈdÊ hoti. . AÔÔhamaÑ.
9. Ahirikasutta
219. -pa-. Assaddho hoti, dussÊlo hoti, ahiriko hoti, anottappÊ hoti -pasaddho hoti, sÊlavÈ hoti, hirimÈ hoti, ottappÊ hoti. . NavamaÑ.
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10. DussÊlasutta

220. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto
evaÑ niraye. Katamehi cat|hi? Assaddho hoti, dussÊlo hoti, kusÊto hoti,
duppaÒÒo hoti. Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato
yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye.
Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
sagge. Katamehi cat|hi? Saddho hoti, sÊlavÈ hoti, ÈraddhavÊriyo hoti,
paÒÒavÈ hoti. Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato
yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ saggeti. . DasamaÑ.
Parisasobhanavaggo1 dutiyo.
TassuddÈnaÑ
ParisÈ DiÔÔhi AkataÒÒutÈ, PÈÓÈtipÈtÈpi dve MaggÈ.
Dve VohÈrapathÈ vuttÈ, AhirikaÑ DuppaÒÒena cÈti.
_____
(23) 3. Duccaritavagga
1. Duccaritasutta
221. CattÈrimÈni bhikkhave vacÊduccaritÈni. KatamÈni cattÈri?
MusÈvÈdo, pisuÓÈ vÈcÈ, pharusÈ vÈcÈ, samphappalÈpo. ImÈni kho bhikkhave
cattÈri vacÊduccaritÈni. CattÈrimÈni bhikkhave vacÊsucaritÈni. KatamÈni
cattÈri? SaccavÈcÈ, apisuÓÈ vÈcÈ, saÓhÈ vÈcÈ, mantavÈcÈ2. ImÈni kho
bhikkhave cattÈri vacÊsucarÊtÈnÊti. . PaÔhamaÑ.
2. DiÔÔhisutta
222. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato bÈlo abyatto asappuriso
khataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca hoti
______________________________________________________________
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sÈnuvajjo viÒÒ|naÑ, bahuÒca apuÒÒaÑ pasavati. Katamehi cat|hi?
KÈyaduccaritena vacÊduccaritena manoduccaritena micchÈdiÔÔhiyÈ. Imehi
kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato bÈlo abyatto asappuriso
khataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca hoti sÈnuvajjo viÒÒ|naÑ,
bahuÒca apuÒÒaÑ pasavati.
Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato paÓÉito viyatto sappuriso
akkhataÑ anupahataÑ attÈnaÑ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo
viÒÒ|naÑ, bahuÒca puÒÒaÑ pasavati. Katamehi cat|hi? KÈyasucaritena
vacÊsucaritena manosucaritena sammÈdiÔÔhiyÈ. Imehi kho bhikkhave cat|hi
dhammehi samannÈgato paÓÉito viyatto sappuriso akkhataÑ anupahataÑ
attÈnaÑ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo viÒÒ|naÑ, bahuÒca puÒÒaÑ
pasavatÊti. . DutiyaÑ.
3. AkataÒÒutÈsutta
223. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato bÈlo abyatto asappuriso
khataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca hoti sÈnuvajjo viÒÒ|naÑ,
bahuÒca apuÒÒaÑ pasavati. Katamehi cat|hi? KÈyaduccaritena,
vacÊduccaritena, manoduccaritena, akataÒÒutÈ akataveditÈ imehi -pakÈyasucaritena vacÊsucaritena manosucaritena kataÒÒutÈ kataveditÈ -pa-. .
TatiyaÑ.
4. PÈÓÈtipÈtÊsutta
224. -pa-. PÈÓÈtipÈtÊ hoti, adinnÈdÈyÊ hoti, kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti,
musÈvÈdÊ hoti -pa- pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti,
kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato hoti -pa-. .
CatutthaÑ.
5. PaÔhamamaggasutta
225. -pa-. MicchÈdiÔÔhiko hoti, micchÈsa~kappo hoti, micchÈvÈco hoti,
micchÈkammanto hoti -pa- sammÈdiÔÔhiko hoti, sammÈsa~kappo hoti,
sammÈvÈco hoti, sammÈkammanto hoti -pa-. . PaÒcamaÑ.
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6. Dutiyamaggasutta
226 -pa-. MicchÈ-ÈjÊvo hoti, micchÈvÈyÈmo hoti, micchÈsati hoti,

micchÈsamÈdhi hoti -pa- sammÈ-ÈjÊvo hoti, sammÈvÈyÈmo hoti, sammÈsati
hoti, sammÈsamÈdhi hoti -pa-. . ChaÔÔhaÑ.
7. PaÔhamavohÈrapathasutta
227. -pa-. AdiÔÔhe diÔÔhavÈdÊ hoti, asute sutavÈdÊ hoti, amute mutavÈdÊ
hoti, aviÒÒÈte viÒÒÈtavÈdÊ hoti -pa- adiÔÔhe adiÔÔhavÈdÊ hoti, asute asutavÈdÊ
hoti, amute amutavÈdÊ hoti, aviÒÒÈte aviÒÒÈtavÈdÊ hoti -pa-. . SattamaÑ.
8. DutiyavohÈrapathasutta
228. -pa-. DiÔÔhe adiÔÔhavÈdÊ hoti, sute asutavÈdÊ hoti, mute amutavÈdÊ
hoti, viÒÒÈte aviÒÒÈtavÈdÊ hoti -pa- diÔÔhe diÔÔhavÈdÊ hoti, sute sutavÈdÊ hoti,
mute mutavÈdÊ hoti, viÒÒÈte viÒÒÈtavÈdÊ hoti -pa-. . AÔÔhamaÑ.
9. Ahirikasutta
229. -pa-. Assaddho hoti, dussÊlo hoti, ahiriko hoti, anottappÊ hoti -pasaddho hoti, sÊlavÈ hoti, hirimÈ hoti, ottappÊ hoti -pa-. . NavamaÑ.
10. DuppaÒÒasutta
230. -pa-. Assaddho hoti, dussÊlo hoti, kusÊto hoti, duppaÒÒo hoti -pasaddho hoti, sÊlavÈ hoti, ÈraddhavÊriyo hoti, paÒÒavÈ hoti. Imehi kho
bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato paÓÉito viyatto sappuriso
akkhataÑ anupahataÑ attÈnaÑ pariharati, anavajjo ca hoti, ananuvajjo
viÒÒ|naÑ, bahuÒca puÒÒaÑ pasavatÊti. . DasamaÑ.
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11. Kavisutta
231. CattÈrome bhikkhave kavÊ. Katame cattÈro? CintÈkavi sutakavi
atthakavi paÔibhÈnakavi. Ime kho bhikkhave cattÈro kavÊti. . EkÈdasamaÑ.
Duccaritavaggo tatiyo.
TassuddÈnaÑ
DuccaritaÑ DiÔÔhi AkataÒÒ| ca, PÈÓÈtipÈtÈpi dve MaggÈ.
Dve VohÈrapathÈ vuttÈ, AhirikaÑ DuppaÒÒakavinÈ cÈti.
_____
(24) 4. Kammavagga
1. SaÑkhittasutta
232. CattÈrimÈni bhikkhave kammÈni mayÈ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
paveditÈni. KatamÈni cattÈri? Atthi bhikkhave kammaÑ kaÓhaÑ
kaÓhavipÈkaÑ, atthi bhikkhave kammaÑ sukkaÑ sukkavipÈkaÑ, atthi
bhikkhave kammaÑ kaÓhasukkaÑ kaÓhasukkavipÈkaÑ, atthi bhikkhave
kammaÑ akaÓha-asukkaÑ1 akaÓha-asukkavipÈkaÑ kammakkhayÈya
saÑvattati. ImÈni kho bhikkhave cattÈri kammÈni mayÈ sayaÑ abhiÒÒÈ
sacchikatvÈ paveditÈnÊti. . PaÔhamaÑ.
2. VitthÈrasutta
233. CattÈrimÈni bhikkhave kammÈni mayÈ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
paveditÈni. KatamÈni cattÈri? Atthi bhikkhave kammaÑ kaÓhaÑ
kaÓhavipÈkaÑ, atthi bhikkhave kammaÑ sukkaÑ sukkavipÈkaÑ, atthi
bhikkhave kammaÑ kaÓhasukkaÑ kaÓhasukkavipÈkaÑ, atthi bhikkhave
kammaÑ akaÓha-asukkaÑ akaÓhasukkavipÈkaÑ, kammakkhayÈya
saÑvattati.
KatamaÒca bhikkhave kammaÑ kaÓhaÑ kaÓhavipÈkaÑ? Idha
bhikkhave ekacco sabyÈbajjhaÑ2 kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharoti,
sabyÈbajjhaÑ vacÊsa~khÈraÑ abhisa~kharoti,
______________________________________________________________
1. AkaÓhaÑ asukkaÑ (SÊ, SyÈ, I) (DÊ 3. 192; Ma 2. 52 piÔÔhesupi)
2. SabyÈpajjhaÑ (sabbattha)
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sabyÈbajjhaÑ manosa~khÈraÑ abhisa~kharoti. So sabyÈbajjhaÑ
kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharitvÈ sabyÈbajjhaÑ vacÊsa~khÈraÑ
abhisa~kharitvÈ sabyÈbajjhaÑ manosa~khÈraÑ abhisa~kharitvÈ
sabyÈbajjhaÑ lokaÑ upapajjati, tamenaÑ sabyÈbajjhaÑ lokaÑ upapannaÑ
samÈnaÑ sabyÈbajjhÈ phassÈ phusanti. So sabyÈbajjhehi phassehi phuÔÔho
samÈno sabyÈbajjhaÑ vedanaÑ vediyati1 ekantadukkhaÑ, seyyathÈpi sattÈ
nerayikÈ. IdaÑ vuccati bhikkhave kammaÑ kaÓhaÑ kaÓhavipÈkaÑ.
KatamaÒca bhikkhave kammaÑ sukkaÑ sukkavipÈkaÑ? Idha bhikkhave
ekacco abyÈbajjhaÑ kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharoti, abyÈbajjhaÑ
vacÊsa~khÈraÑ abhisa~kharoti, abyÈbajjhaÑ manosa~khÈraÑ
abhisa~kharoti. So abyÈbajjhaÑ kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharitvÈ
abyÈbajjhaÑ vacÊsa~khÈraÑ abhisa~kharitvÈ abyÈbajjhaÑ manosa~khÈraÑ
abhisa~kharitvÈ abyÈbajjhaÑ lokaÑ upapajjati, tamenaÑ abyÈbajjhaÑ
lokaÑ upapannaÑ samÈnaÑ abyÈbajjhÈ phassÈ phusanti. So abyÈbajjhehi
phassehi phuÔÔho samÈno abyÈbajjhaÑ vedanaÑ vediyati ekantasukhaÑ,
seyyathÈpi devÈ SubhakiÓhÈ. IdaÑ vuccati bhikkhave kammaÑ sukkaÑ
sukkavipÈkaÑ.
KatamaÒca bhikkhave kammaÑ kaÓhasukkaÑ kaÓhasukkavipÈkaÑ?
Idha bhikkhave ekacco sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi kÈyasa~khÈraÑ
abhisa~kharoti, sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi vacÊsa~khÈraÑ
abhisa~kharoti, sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi manosa~khÈraÑ
abhisa~kharoti. So sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi kÈyasa~khÈraÑ
abhisa~kharitvÈ sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi vacÊsa~khÈraÑ
abhisa~kharitvÈ sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi manosa~khÈraÑ
abhisa~kharitvÈ sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi lokaÑ upapajjati, tamenaÑ
sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi lokaÑ upapannaÑ samÈnaÑ sabyÈbajjhÈpi
abyÈbajjhÈpi phassÈ phusanti. So sabyÈbajjhehipi abyÈbajjhehipi phassehi
phuÔÔho samÈno sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi vedanaÑ vediyati
vokiÓÓasukhadukkhaÑ, seyyathÈpi manussÈ ekacce ca devÈ ekacce ca
vinipÈtikÈ. IdaÑ vuccati bhikkhave kammaÑ kaÓhasukkaÑ
kaÓhasukkavipÈkaÑ.
KatamaÒca bhikkhave kammaÑ akaÓha-asukkaÑ
akaÓha-asukkavipÈkaÑ kammakkhayÈya saÑvattati? Tatra bhikkhave
yamidaÑ kammaÑ kaÓhaÑ kaÓhavipÈkaÑ tassa pahÈnÈya yÈ cetanÈ,
yamidaÑ2 kammaÑ sukkaÑ sukkavipÈkaÑ tassa pahÈnÈya yÈ cetanÈ,
yamidaÑ2 kammaÑ kaÓhasukkaÑ kaÓhasukkavipÈkaÑ tassa
______________________________________________________________
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pahÈnÈya yÈ cetanÈ. IdaÑ vuccati bhikkhave kammaÑ akaÓha-asukkaÑ
akaÓha-asukkavipÈkaÑ kammakkhayÈya saÑvattati. ImÈni kho bhikkhave
cattÈri kammÈni mayÈ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ paveditÈnÊti. . DutiyaÑ.
3. SoÓakÈyanasutta
234. Atha kho SikhÈmoggallÈno brÈhmaÓo yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi,
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho SikhÈmoggallÈno brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca–
PurimÈni bho Gotama divasÈni purimatarÈni soÓakÈyano mÈÓavo
yenÈhaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ maÑ etadavoca “samaÓo Gotamo
sabbakammÈnaÑ akiriyaÑ paÒÒapeti, sabbakammÈnaÑ kho pana akiriyaÑ
paÒÒapento ucchedaÑ Èha lokassa. KammasaccÈ’yaÑ1 bho loko
kammasamÈrambhaÔÔhÈyÊ”ti.
Dassanampi kho ahaÑ brÈhmaÓa SoÓakÈyanassa mÈÓavassa
nÈbhijÈnÈmi, kuto panevar|po kathÈsallÈpo. CattÈrimÈni brÈhmaÓa kammÈni
mayÈ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ paveditÈni. KatamÈni cattÈri? Atthi
brÈhmaÓa kammaÑ kaÓhaÑ kaÓhavipÈkaÑ, atthi brÈhmaÓa kammaÑ
sukkaÑ sukkavipÈkaÑ, atthi brÈhmaÓa kammaÑ kaÓhasukkaÑ
kaÓhasukkavipÈkaÑ, atthi brÈhmaÓa kammaÑ akaÓha-asukkaÑ
akaÓha-asukkavipÈkaÑ kammakkhayÈya saÑvattati.
KatamaÒca brÈhmaÓa kammaÑ kaÓhaÑ kaÓhavipÈkaÑ? Idha brÈhmaÓa
ekacco sabyÈbajjhaÑ kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharoti, sabyÈbajjhaÑ
vacÊsa~khÈraÑ abhisa~kharoti, sabyÈbajjhaÑ manosa~khÈraÑ
abhisa~kharoti. So sabyÈbajjhaÑ kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharitvÈ
sabyÈbajjhaÑ vacÊsa~khÈraÑ abhisa~kharitvÈ sabyÈbajjhaÑ manosa~khÈraÑ
abhisa~kharitvÈ sabyÈbajjhaÑ lokaÑ upapajjati, tamenaÑ sabyÈbajjhaÑ
lokaÑ upapannaÑ samÈnaÑ sabyÈbajjhÈ phassÈ phusanti. So sabyÈbajjhehi
phassehi phuÔÔho samÈno sabyÈbajjhaÑ vedanaÑ vediyati ekantadukkhaÑ,
seyyathÈpi sattÈ nerayikÈ. IdaÑ vuccati brÈhmaÓa kammaÑ kaÓhaÑ
kaÓhavipÈkaÑ.
______________________________________________________________
1. KammasaccÈyÊ (Ka)
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KatamaÒca brÈhmaÓa kammaÑ sukkaÑ sukkavipÈkaÑ? Idha brÈhmaÓa
ekacco abyÈbajjhaÑ kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharoti, abyÈbajjhaÑ
vacÊsa~khÈraÑ abhisa~kharoti, abyÈbajjhaÑ manosa~khÈraÑ
abhisa~kharoti. So abyÈbajjhaÑ kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharitvÈ
abyÈbajjhaÑ vacÊsa~khÈraÑ abhisa~kharitvÈ abyÈbajjhaÑ manosa~khÈraÑ
abhisa~kharitvÈ abyÈbajjhaÑ lokaÑ upapajjati, tamenaÑ abyÈbajjhaÑ
lokaÑ upapannaÑ samÈnaÑ abyÈbajjhÈ phassÈ phusanti. So abyÈbajjhehi
phassehi phuÔÔho samÈno abyÈbajjhaÑ vedanaÑ vediyati ekantasukhaÑ,
seyyathÈpi devÈ SubhakiÓhÈ. IdaÑ vuccati brÈhmaÓa kammaÑ sukkaÑ
sukkavipÈkaÑ.
KatamaÒca brÈhmaÓa kammaÑ kaÓhasukkaÑ kaÓhasukkavipÈkaÑ?
Idha brÈhmaÓa ekacco sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi kÈyasa~khÈraÑ
abhisa~kharoti, sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi vacÊsa~khÈraÑ
abhisa~kharoti, sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi manosa~khÈraÑ
abhisa~kharoti. So sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi kÈyasa~khÈraÑ
abhisa~kharitvÈ sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi vacÊsa~khÈraÑ
abhisa~kharitvÈ sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi manosa~khÈraÑ
abhisa~kharitvÈ sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi lokaÑ upapajjati, tamenaÑ
sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi lokaÑ upapannaÑ samÈnaÑ sabyÈbajjhÈpi
abyÈbajjhÈpi phassÈ phusanti. So sabyÈbajjhehipi abyÈbajjhehipi phassehi
phuÔÔho samÈno sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi vedanaÑ vediyati
vokiÓÓasukhadukkhaÑ, seyyathÈpi manussÈ ekacce ca devÈ ekacce ca
vinipÈtikÈ. IdaÑ vuccati brÈhmaÓa kammaÑ kaÓhasukkaÑ
kaÓhasukkavipÈkaÑ.
KatamaÒca brÈhmaÓa kammaÑ akaÓha-asukkaÑ akaÓha-asukkavipÈkaÑ
kammakkhayÈya saÑvattati? Tatra brÈhmaÓa yamidaÑ kammaÑ kaÓhaÑ
kaÓhavipÈkaÑ tassa pahÈnÈya yÈ cetanÈ, yamidaÑ kammaÑ sukkaÑ
sukkavipÈkaÑ tassa pahÈnÈya yÈ cetanÈ, yamidaÑ kammaÑ kaÓhasukkaÑ
kaÓhasukkavipÈkaÑ tassa pahÈnÈya yÈ cetanÈ. IdaÑ vuccati brÈhmaÓa
kammaÑ akaÓha-asukkaÑ akaÓha-asukkavipÈkaÑ kammakkhayÈya
saÑvattati. ImÈni kho brÈhmaÓa cattÈri kammÈni mayÈ sayaÑ abhiÒÒÈ
sacchikatvÈ paveditÈnÊti. . TatiyaÑ.
4. PaÔhamasikkhÈpadasutta
235. CattÈrimÈni bhikkhave kammÈni mayÈ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
paveditÈni. KatamÈni cattÈri? Atthi bhikkhave kammaÑ kaÓhaÑ
kaÓhavipÈkaÑ, atthi bhikkhave kammaÑ sukkaÑ sukkavipÈkaÑ, atthi
bhikkhave kammaÑ kaÓhasukkaÑ
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kaÓhasukkavipÈkaÑ, atthi bhikkhave kammaÑ akaÓha-asukkaÑ
akaÓha-asukkavipÈkaÑ kammakkhayÈya saÑvattati. KatamaÒca bhikkhave
kammaÑ kaÓhaÑ kaÓhavipÈkaÑ? Idha bhikkhave ekacco pÈÓÈtipÈtÊ hoti,
adinnÈdÈyÊ hoti, kÈmesu micchÈcÈrÊ hoti, musÈvÈdÊ hoti,
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈyÊ hoti. IdaÑ vuccati bhikkhave kammaÑ
kaÓhaÑ kaÓhavipÈkaÑ.
KatamaÒca bhikkhave kammaÑ sukkaÑ sukkavipÈkaÑ? Idha bhikkhave
ekacco pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti,
kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato hoti,
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti. IdaÑ vuccati bhikkhave
kammaÑ sukkaÑ sukkavipÈkaÑ.
KatamaÒca bhikkhave kammaÑ kaÓhasukkaÑ kaÓhasukkavipÈkaÑ?
Idha bhikkhave ekacco sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi kÈyasa~khÈraÑ
abhisa~kharoti -pa-. IdaÑ vuccati bhikkhave kammaÑ kaÓhasukkaÑ
kaÓhasukkavipÈkaÑ.
KatamaÒca bhikkhave kammaÑ akaÓha-asukkaÑ
akaÓha-asukkavipÈkaÑ kammakkhayÈya saÑvattati? Tatra bhikkhave
yamidaÑ kammaÑ kaÓhaÑ kaÓhavipÈkaÑ -pa-. IdaÑ vuccati bhikkhave
kammaÑ akaÓha-asukkaÑ akaÓha-asukkavipÈkaÑ kammakkhayÈya
saÑvattati. ImÈni kho bhikkhave cattÈri kammÈni mayÈ sayaÑ abhiÒÒÈ
sacchikatvÈ paveditÈnÊti. . CatutthaÑ.
5. DutiyasikkhÈpadasutta
236. CattÈrimÈni bhikkhave kammÈni mayÈ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
paveditÈni. KatamÈni cattÈri? Atthi bhikkhave kammaÑ kaÓhaÑ
kaÓhavipÈkaÑ, atthi bhikkhave kammaÑ sukkaÑ sukkavipÈkaÑ, atthi
bhikkhave kammaÑ kaÓhasukkaÑ kaÓhasukkavipÈkaÑ, atthi bhikkhave
kammaÑ akaÓha-asukkaÑ akaÓha-asukkavipÈkaÑ kammakkhayÈya
saÑvattati.
KatamaÒca bhikkhave kammaÑ kaÓhaÑ kaÓhavipÈkaÑ? Idha
bhikkhave ekaccena mÈtÈ1 jÊvitÈ voropitÈ hoti, pitÈ2 jÊvitÈ voropito3 hoti,
arahaÑ4 jÊvitÈ voropito3 hoti, TathÈgatassa duÔÔhena cittena
______________________________________________________________
1. Ekacco mÈtaraÑ (Ka)

2. PitaraÑ (Ka)

3. VoropitÈ (Ka)

4. ArahantaÑ (Ka)
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lohitaÑ uppÈditaÑ1 hoti, saÑgho bhinno hoti. IdaÑ vuccati bhikkhave
kammaÑ kaÓhaÑ kaÓhavipÈkaÑ.
KatamaÒca bhikkhave kammaÑ sukkaÑ sukkavipÈkaÑ? Idha bhikkhave
ekacco pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti,
kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, pisuÓÈya
vÈcÈya paÔivirato hoti, pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, samphappalÈpÈ
paÔivirato hoti, anabhijjhÈlu hoti, abyÈpannacitto hoti, sammÈdiÔÔhi2 hoti.
IdaÑ vuccati bhikkhave kammaÑ sukkaÑ sukkavipÈkaÑ.
KatamaÒca bhikkhave kammaÑ kaÓhasukkaÑ kaÓhasukkavipÈkaÑ?
Idha bhikkhave ekacco sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi kÈyasa~khÈraÑ
abhisa~kharoti -pa-. IdaÑ vuccati bhikkhave kammaÑ kaÓhasukkaÑ
kaÓhasukkavipÈkaÑ.
KatamaÒca bhikkhave kammaÑ akaÓha-asukkaÑ
akaÓha-asukkavipÈkaÑ kammakkhayÈya saÑvattati? Tatra bhikkhave
yamidaÑ kammaÑ kaÓhaÑ kaÓhavipÈkaÑ -pa-. IdaÑ vuccati bhikkhave
kammaÑ akaÓha-asukkaÑ akaÓha-asukkavipÈkaÑ kammakkhayÈya
saÑvattati. ImÈni kho bhikkhave cattÈri kammÈni mayÈ sayaÑ abhiÒÒÈ
sacchikatvÈ paveditÈnÊti. . PaÒcamaÑ.
6. Ariyamaggasutta
237. CattÈrimÈni bhikkhave kammÈni mayÈ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
paveditÈni. KatamÈni cattÈri? Atthi bhikkhave kammaÑ kaÓhaÑ
kaÓhavipÈkaÑ, atthi bhikkhave kammaÑ sukkaÑ sukkavipÈkaÑ, atthi
bhikkhave kammaÑ kaÓhasukkaÑ kaÓhasukkavipÈkaÑ, atthi bhikkhave
kammaÑ akaÓha-asukkaÑ akaÓha-asukkavipÈkaÑ kammakkhayÈya
saÑvattati.
KatamaÒca bhikkhave kammaÑ kaÓhaÑ kaÓhavipÈkaÑ? Idha
bhikkhave ekacco sabyÈbajjhaÑ kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharoti -pa-. IdaÑ
vuccati bhikkhave kammaÑ kaÓhaÑ kaÓhavipÈkaÑ.
______________________________________________________________
1. UppÈditÈ (Ka)

2. SammÈdiÔÔhiko (SÊ, SyÈ, KaÑ)
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KatamaÒca bhikkhave kammaÑ sukkaÑ sukkavipÈkaÑ? Idha bhikkhave
ekacco abyÈbajjhaÑ kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharoti -pa-. IdaÑ vuccati
bhikkhave kammaÑ sukkaÑ sukkavipÈkaÑ.
KatamaÒca bhikkhave kammaÑ kaÓhasuttaÑ kaÓhasukkavipÈkaÑ? Idha
bhikkhave ekacco sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi kÈyasa~khÈraÑ
abhisa~kharoti -pa-. IdaÑ vuccati bhikkhave kammaÑ kaÓhasukkaÑ
kaÓhasukkavipÈkaÑ.
KatamaÒca bhikkhave kammaÑ akaÓha-asukkaÑ
akaÓha-asukkavipÈkaÑ kammakkhayÈya saÑvattati. SammÈdiÔÔhi -pasammÈsamÈdhi. IdaÑ vuccati bhikkhave kammaÑ akaÓha-asukkaÑ
akaÓha-asukkavipÈkaÑ kammakkhayÈya saÑvattati. ImÈni kho bhikkhave
cattÈri kammÈni mayÈ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ paveditÈnÊti. . ChaÔÔhaÑ.
7. Bojjha~gasutta
238. CattÈrimÈni bhikkhave kammÈni -pa- kaÓhaÑ kaÓhavipÈkaÑ -paidha bhikkhave ekacco sabyÈbajjhaÑ kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharoti -pa-.
IdaÑ vuccati bhikkhave kammaÑ kaÓhaÑ kaÓhavipÈkaÑ.
KatamaÒca bhikkhave kammaÑ sukkaÑ sukkavipÈkaÑ? Idha bhikkhave
ekacco abyÈbajjhaÑ kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharoti -pa-. IdaÑ vuccati
bhikkhave kammaÑ sukkaÑ sukkavipÈkaÑ.
KatamaÒca bhikkhave kammaÑ kaÓhasukkaÑ kaÓhasukkavipÈkaÑ?
Idha bhikkhave ekacco sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi kÈyasa~khÈraÑ
abhisa~kharoti -pa-. IdaÑ vuccati bhikkhave kammaÑ kaÓhasukkaÑ
kaÓhasukkavipÈkaÑ.
KatamaÒca bhikkhave kammaÑ akaÓha-asukkaÑ
akaÓha-asukkavipÈkaÑ kammakkhayÈya saÑvattati? Satisambojjha~go
dhammavicayasambojjha~go vÊriyasambojjha~go pÊtisambojjha~go
passaddhisambojjha~go samÈdhisambojjha~go upekkhÈsambojjha~go. IdaÑ
vuccati bhikkhave kammaÑ akaÓha-asukkaÑ akaÓha-asukkavipÈkaÑ
kammakkhayÈya saÑvattati. ImÈni kho bhikkhave cattÈri kammÈni mayÈ
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ paveditÈnÊti. . SattamaÑ.
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8. SÈvajjasutta

239. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto
evaÑ niraye. Katamehi cat|hi? SÈvajjena kÈyakammena, sÈvajjena
vacÊkammena, sÈvajjena manokammena, sÈvajjÈya diÔÔhiyÈ. Imehi kho
bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
niraye.
Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
sagge. Katamehi cat|hi? Anavajjena kÈyakammena, anavajjena
vacÊkammena, anavajjena manokammena, anavajjÈya diÔÔhiyÈ. Imehi kho
bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
saggeti. . AÔÔhamaÑ.
9. AbyÈbajjhasutta
240. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto
evaÑ niraye. Katamehi cat|hi? SabyÈbajjhena kÈyakammena, sabyÈbajjhena
vacÊkammena, sabyÈbajjhena manokammena, sabyÈbajjhÈya diÔÔhiyÈ. Imehi
kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
niraye.
Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
sagge. Katamehi cat|hi? AbyÈbajjhena kÈyakammena, abyÈbajjhena
vacÊkammena, abyÈbajjhena manokammena, abyÈbajjhÈya diÔÔhiyÈ. Imehi
kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
saggeti. . NavamaÑ.
10. SamaÓasutta
241. “Idheva bhikkhave samaÓo, idha dutiyo samaÓo, idha tatiyo
samaÓo, idha catuttho samaÓo, suÒÒÈ parappavÈdÈ samaÓeti aÒÒehÊ”ti1
evametaÑ bhikkhave sammÈ sÊhanÈdaÑ nadatha.
Katamo ca bhikkhave paÔhamo samaÓo? Idha bhikkhave bhikkhu
tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sotÈpanno hoti avinipÈtadhammo niyato
sambodhiparÈyaÓo. AyaÑ bhikkhave paÔhamo samaÓo.
______________________________________________________________
1. SamaÓehi aÒÒeti (SÊ, I, Ka) ettha aÒÒehÊti sakÈya paÔiÒÒÈya saccÈbhiÒÒehÊti attho
veditabbo. DÊ 2. 125; Ma 1. 92 piÔÔhesupi.
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Katamo ca bhikkhave dutiyo samaÓo? Idha bhikkhave bhikkhu tiÓÓaÑ
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ sakadÈgÈmÊ hoti,
sakideva imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ dukkhassantaÑ karoti. AyaÑ bhikkhave
dutiyo samaÓo.
Katamo ca bhikkhave tatiyo samaÓo? Idha bhikkhave bhikkhu
paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko hoti
tattha parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. AyaÑ bhikkhave tatiyo
samaÓo.
Katamo ca bhikkhave catuttho samaÓo? Idha bhikkhave bhikkhu
ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. AyaÑ bhikkhave catuttho
samaÓo.
Idheva bhikkhave paÔhamo samaÓo, idha dutiyo samaÓo, idha tatiyo
samaÓo, idha catuttho samaÓo, suÒÒÈ parappavÈdÈ samaÓebhi aÒÒehÊti
evametaÑ bhikkhave sammÈ sÊhanÈdaÑ nadathÈti. . DasamaÑ.
11. SappurisÈnisaÑsasutta
242. SappurisaÑ bhikkhave nissÈya cattÈro ÈnisaÑsÈ pÈÔika~khÈ.
Katame cattÈro? Ariyena sÊlena vaÉÉhati, ariyena samÈdhinÈ vaÉÉhati,
ariyÈya paÒÒÈya vaÉÉhati, ariyÈya vimuttiyÈ vaÉÉhati. SappurisaÑ
bhikkhave nissÈya ime cattÈro ÈnisaÑsÈ pÈÔika~khÈti. . EkÈdasamaÑ.
Kammavaggo catuttho.
TassuddÈnaÑ
SaÑkhitta VitthÈra SoÓakÈyana,
SikkhÈpadaÑ Ariyamaggo Bojjha~gaÑ.
SÈvajjaÒceva AbyÈbajjhaÑ,
SamaÓo ca SappurisÈnisaÑsoti.
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1. SaÑghabhedakasutta

243. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ KosambiyaÑ viharati GhositÈrÈme. Atha
kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinnaÑ kho
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ BhagavÈ etadavoca “api nu taÑ Œnanda adhikaraÓaÑ
v|pasantan”ti. Kuto taÑ bhante adhikaraÓaÑ v|pasamissati1, Èyasmato
bhante Anuruddhassa BÈhiyo nÈma saddhivihÈriko kevalakappaÑ
saÑghabhedÈya Ôhito, tatrÈyasmÈ Anuruddho na ekavÈcikampi bhaÓitabbaÑ
maÒÒatÊti.
KadÈ panÈnanda Anuruddho saÑghamajjhe adhikaraÓesu2 voyuÒjati,
nanu Œnanda yÈni kÈnici adhikaraÓÈni uppajjanti, sabbÈni tÈni tumhe ceva
v|pasametha SÈriputtamoggallÈnÈ ca.
CattÈrome Œnanda atthavase sampassamÈno pÈpabhikkhu
saÑghabhedena nandati. Katame cattÈro? IdhÈnanda pÈpabhikkhu dussÊlo
hoti pÈpadhammo asuci sa~kassarasamÈcÈro paÔicchannakammanto
assamaÓo samaÓapaÔiÒÒo abrahmacÈrÊ brahmacÈripaÔiÒÒo antop|ti avassuto
kasambujÈto. Tassa evaÑ hoti “sace kho maÑ bhikkh| jÈnissanti ‘dussÊlo
pÈpadhammo asuci sa~kassarasamÈcÈro paÔicchannakammanto assamaÓo
samaÓapaÔiÒÒo abrahmacÈrÊ brahmacÈripaÔiÒÒo antop|ti avassuto
kasambujÈto’ti. SamaggÈ maÑ santÈ nÈsessanti, vaggÈ pana maÑ na
nÈsessantÊ”ti. IdaÑ Œnanda paÔhamaÑ atthavasaÑ sampassamÈno
pÈpabhikkhu saÑghabhedena nandati.
Puna caparaÑ Œnanda pÈpabhikkhu micchÈdiÔÔhiko hoti antaggÈhikÈya
diÔÔhiyÈ samannÈgato. Tassa evaÑ hoti “sace kho maÑ bhikkh| jÈnissanti
‘micchÈdiÔÔhiko antaggÈhikÈya diÔÔhiyÈ samannÈgato’ti. SamaggÈ maÑ santÈ
nÈsessanti, vaggÈ pana maÑ na nÈsessantÊ”ti. IdaÑ Œnanda dutiyaÑ
atthavasaÑ sampassamÈno pÈpabhikkhu saÑghabhedena nandati.
______________________________________________________________
1. V|pasammissati (?)

2. AdhikaraÓesu tesu (Ka)
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Puna caparaÑ Œnanda pÈpabhikkhu micchÈ-ÈjÊvo hoti, micchÈ-ÈjÊvena
jÊvikaÑ1 kappeti. Tassa evaÑ hoti “sace kho maÑ bhikkh| jÈnissanti
‘micchÈ-ÈjÊvo micchÈ-ÈjÊvena jÊvikaÑ kappetÊ’ti. SamaggÈ maÑ santÈ
nÈsessanti, vaggÈ pana maÑ na nÈsessantÊ”ti. IdaÑ Œnanda tatiyaÑ
atthavasaÑ sampassamÈno pÈpabhikkhu saÑghabhedena nandati.
Puna caparaÑ Œnanda pÈpabhikkhu lÈbhakÈmo hoti sakkÈrakÈmo
anavaÒÒattikÈmo. Tassa evaÑ hoti “sace kho maÑ bhikkh| jÈnissanti
‘lÈbhakÈmo sakkÈrakÈmo anavaÒÒattikÈmo’ti. SamaggÈ maÑ santÈ na
sakkarissanti na garuÑ karissanti na mÈnessanti na p|jessanti, vaggÈ pana
maÑ sakkarissanti garuÑ karissanti mÈnessanti p|jessantÊ”ti. IdaÑ Œnanda
catutthaÑ atthavasaÑ sampassamÈno pÈpabhikkhu saÑghabhedena nandati.
Ime kho Œnanda cattÈro atthavase sampassamÈno pÈpabhikkhu
saÑghabhedena nandatÊti. . PaÔhamaÑ.
2. Œpattibhayasutta
244. CattÈrimÈni bhikkhave ÈpattibhayÈni. KatamÈni cattÈri? SeyyathÈpi
bhikkhave coraÑ ÈgucÈriÑ gahetvÈ raÒÒo dasseyyuÑ “ayaÑ te deva coro
ÈgucÈrÊ, imassa devo daÓÉaÑ paÓet|”ti. TamenaÑ rÈjÈ evaÑ vadeyya
“gacchatha bho imaÑ purisaÑ daÄhÈya rajjuyÈ pacchÈbÈhaÑ
gÈÄhabandhanaÑ bandhitvÈ khuramuÓÉaÑ karitvÈ kharassarena paÓavena
rathikÈya rathikaÑ si~ghÈÔakena si~ghÈÔakaÑ parinetvÈ dakkhiÓena dvÈrena
nikkhÈmetvÈ dakkhiÓato nagarassa sÊsaÑ chindathÈ”ti. TamenaÑ raÒÒo
purisÈ daÄhÈya rajjuyÈ pacchÈbÈhaÑ gÈÄhabandhanaÑ bandhitvÈ
khuramuÓÉaÑ karitvÈ kharassarena paÓavena rathikÈya rathikaÑ
si~ghÈÔakena si~ghÈÔakaÑ parinetvÈ dakkhiÓena dvÈrena nikkhÈmetvÈ
dakkhiÓato nagarassa sÊsaÑ chindeyyuÑ. TatraÒÒatarassa thalaÔÔhassa
purisassa evamassa “pÈpakaÑ vata bho ayaÑ puriso kammaÑ akÈsi
gÈrayhaÑ sÊsacchejjaÑ, yatra hi nÈma raÒÒo purisÈ daÄhÈya rajjuyÈ
pacchÈbÈhaÑ gÈÄhabandhanaÑ bandhitvÈ khuramuÓÉaÑ karitvÈ
kharassarena paÓavena rathikÈya rathikaÑ si~ghÈÔakena si~ghÈÔakaÑ
parinetvÈ dakkhiÓena dvÈrena nikkhÈmetvÈ dakkhiÓato nagarassa sÊsaÑ
______________________________________________________________
1. JÊvitaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
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chindissanti, so vatassÈhaÑ1 evar|paÑ pÈpakammaÑ2 na kareyyaÑ3
gÈrayhaÑ sÊsacchejjan”ti. EvamevaÑ kho bhikkhave yassa kassaci
bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ evaÑ tibbÈ bhayasaÒÒÈ paccupaÔÔhitÈ hoti
pÈrÈjikesu dhammesu. TassetaÑ pÈÔika~khaÑ “anÈpanno vÈ pÈrÈjikaÑ
dhammaÑ na Èpajjissati, Èpanno vÈ pÈrÈjikaÑ dhammaÑ yathÈdhammaÑ
paÔikarissati”.
SeyyathÈpi bhikkhave puriso kÈÄavatthaÑ4 paridhÈya kese pakiritvÈ
musalaÑ khandhe ÈropetvÈ mahÈjanakÈyaÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadeyya
“ahaÑ bhante pÈpakammaÑ akÈsiÑ gÈrayhaÑ mosallaÑ. Yena me
Èyasmanto attamanÈ honti, taÑ karomÊ”ti. TatraÒÒatarassa thalaÔÔhassa
purisassa evamassa “pÈpakaÑ vata bho ayaÑ puriso kammaÑ akÈsi
gÈrayhaÑ mosallaÑ, yatra hi nÈma kÈÄavatthaÑ paridhÈya kese pakiritvÈ
musalaÑ khandhe ÈropetvÈ mahÈjanakÈyaÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vakkhati
‘ahaÑ bhante pÈpakammaÑ akÈsiÑ gÈrayhaÑ mosallaÑ, yena me
Èyasmanto attamanÈ honti, taÑ karomÊ’ti. So vatassÈhaÑ evar|paÑ
pÈpakammaÑ na kareyyaÑ gÈrayhaÑ mosallan”ti. EvamevaÑ kho
bhikkhave yassa kassaci bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ evaÑ tibbÈ
bhayasaÒÒÈ paccupaÔÔhitÈ hoti saÑghÈdisesesu dhammesu. TassetaÑ
pÈÔika~khaÑ “anÈpanno vÈ saÑghÈdisesaÑ dhammaÑ na Èpajjissati, Èpanno
vÈ saÑghÈdisesaÑ dhammaÑ yathÈdhammaÑ paÔikarissati”.
SeyyathÈpi bhikkhave puriso kÈÄavatthaÑ paridhÈya kese pakiritvÈ
bhasmapuÔaÑ5 khandhe ÈropetvÈ mahÈjanakÈyaÑ upasa~kamitvÈ evaÑ
vadeyya ‘ahaÑ bhante pÈpakammaÑ akÈsiÑ gÈrayhaÑ bhasmapuÔaÑ, yena
me Èyasmanto attamanÈ honti, taÑ karomÊ”ti. TatraÒÒatarassa thalaÔÔhassa
purisassa evamassa “pÈpakaÑ vata bho ayaÑ puriso kammaÑ akÈsi
gÈrayhaÑ bhasmapuÔaÑ, yatra hi nÈma kÈÄavatthaÑ paridhÈya kese
pakiritvÈ bhasmapuÔaÑ khandhe ÈropetvÈ mahÈjanakÈyaÑ upasa~kamitvÈ
evaÑ vakkhati ‘ahaÑ bhante pÈpakammaÑ akÈsiÑ gÈrayhaÑ bhasmapuÔaÑ,
yena me Èyasmanto attamanÈ honti, taÑ karomÊ’ti. So vatassÈhaÑ evar|paÑ
pÈpakammaÑ na kareyyaÑ
______________________________________________________________
1. So vatassÈyaÑ (SÊ)
2. PÈpaÑ kammaÑ (SÊ, I)
3. Na kareyya (SÊ) DÊ 1. 56 piÔÔhe PÈÄiyÈ tadaÔÔhakathÈya ca saÑsandetabbaÑ.
4. KÈÄakaÑ vatthaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
5. AssapuÔaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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gÈrayhaÑ bhasmapuÔan”ti. EvamevaÑ kho bhikkhave yassa kassaci
bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ evaÑ tibbÈ bhayasaÒÒÈ paccupaÔÔhitÈ hoti
pÈcittiyesu dhammesu. TassetaÑ pÈÔika~khaÑ “anÈpanno vÈ pÈcittiyaÑ
dhammaÑ na Èpajjissati, Èpanno vÈ pÈcittiyaÑ dhammaÑ yathÈdhammaÑ
paÔikarissati”.
SeyyathÈpi bhikkhave puriso kÈÄavatthaÑ paridhÈya kese pakiritvÈ
mahÈjanakÈyaÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadeyya “ahaÑ bhante pÈpakammaÑ
akÈsiÑ gÈrayhaÑ upavajjaÑ, yena me Èyasmanto attamanÈ honti, taÑ
karomÊ”ti. TatraÒÒatarassa thalaÔÔhassa purisassa evamassa “pÈpakaÑ vata
bho ayaÑ puriso kammaÑ akÈsi gÈrayhaÑ upavajjaÑ, yatra hi nÈma
kÈÄavatthaÑ paridhÈya kese pakiritvÈ mahÈjanakÈyaÑ upasa~kamitvÈ evaÑ
vakkhati ‘ahaÑ bhante pÈpakammaÑ akÈsiÑ gÈrayhaÑ upavajjaÑ, yena me
Èyasmanto attamanÈ honti, taÑ karomÊ’ti. So vatassÈhaÑ evar|paÑ
pÈpakammaÑ na kareyyaÑ gÈrayhaÑ upavajjan”ti. EvamevaÑ kho
bhikkhave yassa kassaci bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ evaÑ tibbÈ
bhayasaÒÒÈ paccupaÔÔhitÈ hoti pÈÔidesanÊyesu dhammesu. TassetaÑ
pÈÔika~khaÑ “anÈpanno vÈ pÈÔidesanÊyaÑ dhammaÑ na Èpajjissati, Èpanno
vÈ pÈÔidesanÊyaÑ dhammaÑ yathÈdhammaÑ paÔikarissati”. ImÈni kho
bhikkhave cattÈri ÈpattibhayÈnÊti. . DutiyaÑ.
3. SikkhÈnisaÑsasutta
245. SikkhÈnisaÑsamidaÑ bhikkhave brahmacariyaÑ vussati
paÒÒuttaraÑ vimuttisÈraÑ satÈdhipateyyaÑ. KathaÒca bhikkhave
sikkhÈnisaÑsaÑ hoti? Idha bhikkhave mayÈ sÈvakÈnaÑ ÈbhisamÈcÈrikÈ
sikkhÈ paÒÒattÈ appasannÈnaÑ pasÈdÈya pasannÈnaÑ bhiyyobhÈvÈya. YathÈ
yathÈ bhikkhave mayÈ sÈvakÈnaÑ ÈbhisamÈcÈrikÈ sikkhÈ paÒÒattÈ
appasannÈnaÑ pasÈdÈya pasannÈnaÑ bhiyyobhÈvÈya, tathÈ tathÈ so tassÈ
sikkhÈya akhaÓÉakÈrÊ hoti acchiddakÈrÊ asabalakÈrÊ akammÈsakÈrÊ,
samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu.
Puna caparaÑ bhikkhave mayÈ sÈvakÈnaÑ ÈdibrÈhmacariyikÈ sikkhÈ
paÒÒattÈ sabbaso sammÈ dukkhakkhayÈya. YathÈ yathÈ bhikkhave mayÈ
sÈvakÈnaÑ ÈdibrahmacariyikÈ sikkhÈ paÒÒattÈ sabbaso sammÈ
dukkhakkhayÈya, tathÈ tathÈ so tassÈ sikkhÈya akhaÓÉakÈrÊ

566

CatukkanipÈtapÈÄi

hoti acchiddakÈrÊ asabalakÈrÊ akammÈsakÈrÊ, samÈdÈya sikkhati
sikkhÈpadesu. EvaÑ kho bhikkhave sikkhÈnisaÑsaÑ hoti.
KathaÒca bhikkhave paÒÒuttaraÑ hoti? Idha bhikkhave mayÈ
sÈvakÈnaÑ dhammÈ desitÈ sabbaso sammÈ dukkhakkhayÈya. YathÈ yathÈ
bhikkhave mayÈ sÈvakÈnaÑ dhammÈ desitÈ sabbaso sammÈ
dukkhakkhayÈya, tathÈ tathÈssa te dhammÈ paÒÒÈya samavekkhitÈ honti.
EvaÑ kho bhikkhave paÒÒuttaraÑ hoti.
KathaÒca bhikkhave vimuttisÈraÑ hoti? Idha bhikkhave mayÈ
sÈvakÈnaÑ dhammÈ desitÈ sabbaso sammÈ dukkhakkhayÈya. YathÈ yathÈ
bhikkhave mayÈ sÈvakÈnaÑ dhammÈ desitÈ sabbaso sammÈ
dukkhakkhayÈya, tathÈ tathÈssa te dhammÈ vimuttiyÈ phusitÈ honti. EvaÑ
kho bhikkhave vimuttisÈraÑ hoti.
KathaÒca bhikkhave satÈdhipateyyaÑ hoti? “Iti aparip|raÑ vÈ
ÈbhisamÈcÈrikaÑ sikkhaÑ parip|ressÈmi, parip|raÑ vÈ ÈbhisamÈcÈrikaÑ
sikkhaÑ tattha tattha paÒÒÈya anuggahessÈmÊ”ti ajjhattaÑyeva sati
s|paÔÔhitÈ hoti. “Iti aparip|raÑ vÈ ÈdibrahmacariyikaÑ sikkhaÑ
parip|ressÈmi, parip|raÑ vÈ ÈdibrahmacariyikaÑ sikkhaÑ tattha tattha
paÒÒÈya anuggahessÈmÊ”ti ajjhattaÑyeva sati s|paÔÔhitÈ hoti. “Iti
asamavekkhitaÑ vÈ dhammaÑ paÒÒÈya samavekkhissÈmi, samavekkhitaÑ
vÈ dhammaÑ tattha tattha paÒÒÈya anuggahessÈmÊ”ti ajjhattaÑyeva sati
s|paÔÔhitÈ hoti. “Iti aphusitaÑ vÈ dhammaÑ vimuttiyÈ phusissÈmi, phusitaÑ
vÈ dhammaÑ tattha tattha paÒÒÈya anuggahessÈmÊ”ti ajjhattaÑyeva sati
s|paÔÔhitÈ hoti. EvaÑ kho bhikkhave satÈdhipateyyaÑ hoti.
“SikkhÈnisaÑsamidaÑ bhikkhave brahmacariyaÑ vussati paÒÒuttaraÑ
vimuttisÈraÑ satÈdhipateyyan”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca
vuttanti. . TatiyaÑ.
4. SeyyÈsutta
246. Catasso imÈ bhikkhave seyyÈ. KatamÈ catasso? PetaseyyÈ
kÈmabhogiseyyÈ sÊhaseyyÈ TathÈgataseyyÈ.
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KatamÈ ca bhikkhave petaseyyÈ? Yebhuyyena bhikkhave petÈ uttÈnÈ senti.
AyaÑ vuccati bhikkhave petaseyyÈ.
KatamÈ ca bhikkhave kÈmabhogiseyyÈ? Yebhuyyena bhikkhave
kÈmabhogÊ vÈmena passena senti. AyaÑ vuccati bhikkhave
kÈmabhogiseyyÈ.
KatamÈ ca bhikkhave sÊhaseyyÈ? SÊho bhikkhave migarÈjÈ dakkhiÓena
passena seyyaÑ kappeti pÈde pÈdaÑ accÈdhÈya antarasatthimhi na~guÔÔhaÑ
anupakkhipitvÈ, so paÔibujjhitvÈ purimaÑ kÈyaÑ abbhunnÈmetvÈ
pacchimaÑ kÈyaÑ anuviloketi. Sace bhikkhave sÊho migarÈjÈ kiÒci passati
kÈyassa vikkhittaÑ vÈ visaÔaÑ vÈ, tena bhikkhave sÊho migarÈjÈ anattamano
hoti. Sace pana bhikkhave sÊho migarÈjÈ na kiÒci passati kÈyassa vikkhittaÑ
vÈ visaÔaÑ vÈ, tena bhikkhave sÊho migarÈjÈ attamano hoti. AyaÑ vuccati
bhikkhave sÊhaseyyÈ.
KatamÈ ca bhikkhave TathÈgataseyyÈ? Idha bhikkhave TathÈgato
vivicceva kÈmehi -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. AyaÑ
vuccati bhikkhave TathÈgataseyyÈ. ImÈ kho bhikkhave catasso seyyÈti. .
CatutthaÑ.
5. Th|pÈrahasutta
247. CattÈrome bhikkhave th|pÈrahÈ. Katame cattÈro? TathÈgato
ArahaÑ SammÈsambuddho th|pÈraho, Paccekabuddho th|pÈraho,
TathÈgatasÈvako th|pÈraho, rÈjÈ cakkavattÊ th|pÈraho. Ime kho bhikkhave
cattÈro th|pÈrahÈti. . PaÒcamaÑ.
6. PaÒÒÈvuddhisutta
248. CattÈrome bhikkhave dhammÈ paÒÒÈvuddhiyÈ saÑvattanti. Katame
cattÈro? SappurisasaÑsevo saddhammasavanaÑ yonisomanasikÈro
dhammÈnudhammappaÔipatti. Ime kho bhikkhave cattÈro dhammÈ
paÒÒÈvuddhiyÈ saÑvattantÊti. . ChaÔÔhaÑ.
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7. BahukÈrasutta
249. CattÈrome bhikkhave dhammÈ manussabh|tassa bahukÈrÈ honti.

Katame cattÈro? SappurisasaÑsevo saddhammasavanaÑ yonisomanasikÈro
dhammÈnudhammappaÔipatti. Ime kho bhikkhave cattÈro dhammÈ
manussabh|tassa bahukÈrÈ hontÊti. . SattamaÑ.
8. PaÔhamavohÈrasutta
250. CattÈrome bhikkhave anariyavohÈrÈ. Katame cattÈro? AdiÔÔhe
diÔÔhavÈditÈ, asute sutavÈditÈ, amute mutavÈditÈ, aviÒÒÈte viÒÒÈtavÈditÈ. Ime
kho bhikkhave cattÈro anariyavohÈrÈti. . AÔÔhamaÑ.
9. DutiyavohÈrasutta
251. CattÈrome bhikkhave ariyavohÈrÈ. Katame cattÈro? AdiÔÔhe
adiÔÔhavÈditÈ, asute asutavÈditÈ, amute amutavÈditÈ, aviÒÒÈte aviÒÒÈtavÈditÈ.
Ime kho bhikkhave cattÈro ariyavohÈrÈti. . NavamaÑ.
10. TatiyavohÈrasutta
252. CattÈrome bhikkhave anariyavohÈrÈ. Katame cattÈro? DiÔÔhe
adiÔÔhavÈditÈ, sute asutavÈditÈ, mute amutavÈditÈ, viÒÒÈte aviÒÒÈtavÈditÈ.
Ime kho bhikkhave cattÈro anariyavohÈrÈti. . DasamaÑ.
11. CatutthavohÈrasutta
253. CattÈrome bhikkhave ariyavohÈrÈ. Katame cattÈro? DiÔÔhe
diÔÔhavÈditÈ, sute sutavÈditÈ, mute mutavÈditÈ, viÒÒÈte viÒÒÈtavÈditÈ. Ime
kho bhikkhave cattÈro ariyavohÈrÈti. . EkÈdasamaÑ.
Œpattibhayavaggo paÒcamo.

(25) 5. Œpattibhayavagga
TassuddÈnaÑ
Bheda-Èpatti SikkhÈ ca, SeyyÈ Th|pÈrahena ca.
PaÒÒÈvuddhi BahukÈrÈ, VohÈrÈ caturo ÔhitÈti.

PaÒcamo paÓÓÈsako samatto.
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(26) 6. AbhiÒÒÈvagga
1. AbhiÒÒÈsutta

254. CattÈrome bhikkhave dhammÈ. Katame cattÈro? Atthi bhikkhave
dhammÈ abhiÒÒÈ pariÒÒeyyÈ, atthi bhikkhave dhammÈ abhiÒÒÈ pahÈtabbÈ,
atthi bhikkhave dhammÈ abhiÒÒÈ bhÈvetabbÈ, atthi bhikkhave dhammÈ
abhiÒÒÈ sacchikÈtabbÈ.
Katame ca bhikkhave dhammÈ abhiÒÒÈ pariÒÒeyyÈ?
PaÒcupÈdÈnakkhandhÈ1. Ime vuccanti bhikkhave dhammÈ abhiÒÒÈ
pariÒÒeyyÈ.
Katame ca bhikkhave dhammÈ abhiÒÒÈ pahÈtabbÈ? AvijjÈ ca
bhavataÓhÈ ca. Ime vuccanti bhikkhave dhammÈ abhiÒÒÈ pahÈtabbÈ.
Katame ca bhikkhave dhammÈ abhiÒÒÈ bhÈvetabbÈ? Samatho ca
vipassanÈ ca. Ime vuccanti bhikkhave dhammÈ abhiÒÒÈ bhÈvetabbÈ.
Katame ca bhikkhave dhammÈ abhiÒÒÈ sacchikÈtabbÈ? VijjÈ ca vimutti
ca. Ime vuccanti bhikkhave dhammÈ abhiÒÒÈ sacchikÈtabbÈ. Ime kho
bhikkhave cattÈro dhammÈti. . PaÔhamaÑ.
2. PariyesanÈsutta
255. Catasso imÈ bhikkhave anariyapariyesanÈ. KatamÈ catasso? Idha
bhikkhave ekacco attanÈ jarÈdhammo samÈno jarÈdhammaÑyeva pariyesati,
attanÈ byÈdhidhammo samÈno byÈdhidhammaÑyeva pariyesati, attanÈ
maraÓadhammo samÈno maraÓadhammaÑyeva pariyesati, attanÈ
saÑkilesadhammo samÈno saÑkilesadhammaÑyeva pariyesati. ImÈ kho
bhikkhave catasso anariyapariyesanÈ.
Catasso imÈ bhikkhave ariyapariyesanÈ. KatamÈ catasso? Idha
bhikkhave ekacco attanÈ jarÈdhammo samÈno jarÈdhamme ÈdÊnavaÑ viditvÈ
ajaraÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ pariyesati, attanÈ byÈdhidhammo
samÈno byÈdhidhamme ÈdÊnavaÑ viditvÈ abyÈdhiÑ anuttaraÑ
______________________________________________________________
1. PaÒcupÈdÈnakkhandhÈtissa vacanÊyaÑ (Ka)
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yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ pariyesati, attanÈ maraÓadhammo samÈno
maraÓadhamme ÈdÊnavaÑ viditvÈ amataÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ
nibbÈnaÑ pariyesati, attanÈ saÑkilesadhammo samÈno saÑkilesadhamme
ÈdÊnavaÑ viditvÈ asaÑkiliÔÔhaÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ
pariyesati. ImÈ kho bhikkhave catasso ariyapariyesanÈti.
3. Sa~gahavatthusutta
256. CattÈrimÈni bhikkhave sa~gahavatth|ni. KatamÈni cattÈri? DÈnaÑ
peyyavajjaÑ1 atthacariyÈ samÈnattatÈ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri
sa~gahavatth|nÊti.
4. MÈlukyaputtasutta
257. Atha kho ÈyasmÈ MÈlukyaputto2 yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho ÈyasmÈ MÈlukyaputto BhagavantaÑ etadavoca–
SÈdhu me bhante BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ desetu, yamahaÑ
Bhagavato dhammaÑ sutvÈ eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto
vihareyyanti. Ettha idÈni MÈlukyaputta kiÑ dahare bhikkh| vakkhÈma.
Yatra hi nÈma tvaÑ jiÓÓo vuddho mahallako TathÈgatassa saÑkhittena
ovÈdaÑ yÈcasÊti. Desetu me bhante BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ, desetu
Sugato saÑkhittena dhammaÑ, appevanÈmÈhaÑ Bhagavato bhÈsitassa
atthaÑ ÈjÈneyyaÑ, appeva nÈmÈhaÑ Bhagavato bhÈsitassa dÈyÈdo3 assanti.
CattÈrome MÈlukyaputta taÓhuppÈdÈ yattha bhikkhuno taÓhÈ
uppajjamÈnÈ uppajjati. Katame cattÈro? CÊvarahetu vÈ MÈlukyaputta
bhikkhuno taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, piÓÉapÈtahetu vÈ MÈlukyaputta
bhikkhuno taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, senÈsanahetu vÈ MÈlukyaputta
bhikkhuno taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, itibhavÈbhavahetu vÈ MÈlukyaputta
bhikkhuno taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati. Ime kho MÈlukyaputta cattÈro
taÓhuppÈdÈ yattha bhikkhuno taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati. Yato kho
______________________________________________________________
1. PiyavÈcÈ (Ka) heÔÔhÈ 341 piÔÔhepi passitabbaÑ.
2. MÈlu~kyaputto (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

3. Bhagavato sÈvako (Ka)
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MÈlukyaputta bhikkhuno taÓhÈ pahÊnÈ hoti ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ
anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. AyaÑ vuccati MÈlukyaputta
bhikkhu acchecchi taÓhaÑ vivattayi saÑyojanaÑ, sammÈ mÈnÈbhisamayÈ
antamakÈsi dukkhassÈti.
Atha kho ÈyasmÈ MÈlukyaputto BhagavatÈ iminÈ ovÈdena ovadito
uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. Atha
kho ÈyasmÈ MÈlukyaputto eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto
viharanto nacirasseva yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ
anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihÈsi, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti abbhaÒÒÈsi.
AÒÒataro ca panÈyasmÈ MÈlukyaputto arahataÑ ahosÊti. . CatutthaÑ.
5. Kulasutta
258. YÈni kÈnici bhikkhave kulÈni bhogesu mahattaÑ pattÈni na
ciraÔÔhitikÈni bhavanti, sabbÈni tÈni cat|hi ÔhÈnehi etesaÑ vÈ aÒÒatarena.
Katamehi cat|hi? NaÔÔhaÑ na gavesanti, jiÓÓaÑ na paÔisa~kharonti,
aparimitapÈnabhojanÈ honti, dussÊlaÑ itthiÑ vÈ purisaÑ vÈ Èdhipacce
Ôhapenti. YÈni kÈnici bhikkhave kulÈni bhogesu mahattaÑ pattÈni na
ciraÔÔhitikÈni bhavanti, sabbÈni tÈni imehi cat|hi ÔhÈnehi etesaÑ vÈ
aÒÒatarena.
YÈni kÈnici bhikkhave kulÈni bhogesu mahattaÑ pattÈni ciraÔÔhitikÈni
bhavanti, sabbÈni tÈni cat|hi ÔhÈnehi etesaÑ vÈ aÒÒatarena. Katamehi
cat|hi? NaÔÔhaÑ gavesanti, jiÓÓaÑ paÔisa~kharonti, parimitapÈnabhojanÈ
honti, sÊlavantaÑ itthiÑ vÈ purisaÑ vÈ Èdhipacce Ôhapenti. YÈni kÈnici
bhikkhave kulÈni bhogesu mahattaÑ pattÈni ciraÔÔhitikÈni bhavanti, sabbÈni
tÈni imehi cat|hi ÔhÈnehi etesaÑ vÈ aÒÒatarenÈti. . PaÒcamaÑ.
6. PaÔhama-ÈjÈnÊyasutta
259. Cat|hi bhikkhave a~gehi samannÈgato raÒÒo bhadro assÈjÈnÊyo
rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo, raÒÒo a~ganteva
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sa~khaÑ gacchati. Katamehi cat|hi? Idha bhikkhave raÒÒo bhadro
assÈjÈnÊyo vaÓÓasampanno ca hoti balasampanno ca javasampanno ca
ÈrohapariÓÈhasampanno ca. Imehi kho bhikkhave cat|hi a~gehi
samannÈgato raÒÒo bhadro assÈjÈnÊyo rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo, raÒÒo
a~ganteva sa~khaÑ gacchati.
EvamevaÑ kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato bhikkhu
Èhuneyyo hoti -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katamehi cat|hi?
Idha bhikkhave bhikkhu vaÓÓasampanno ca hoti balasampanno ca
javasampanno ca ÈrohapariÓÈhasampanno ca.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu vaÓÓasampanno hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu sÊlavÈ hoti -pa- samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu vaÓÓasampanno hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu balasampanno hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya thÈmavÈ daÄhaparakkamo
anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu
balasampanno hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu javasampanno hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu javasampanno hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu ÈrohapariÓÈhasampanno hoti? Idha
bhikkhave bhikkhu lÈbhÊ hoti
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu ÈrohapariÓÈhasampanno hoti.
Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo
hoti -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈti. . ChaÔÔhaÑ.
7. Dutiya-ÈjÈnÊyasutta
260. Cat|hi bhikkhave a~gehi samannÈgato raÒÒo bhadro assÈjÈnÊyo
rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo, raÒÒo a~ganteva
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sa~khaÑ gacchati. Katamehi cat|hi? Idha bhikkhave raÒÒo bhadro
assÈjÈnÊyo vaÓÓasampanno ca hoti balasampanno ca javasampanno ca
ÈrohapariÓÈhasampanno ca. Imehi kho bhikkhave cat|hi a~gehi
samannÈgato raÒÒo bhadro assÈjÈnÊyo rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo, raÒÒo
a~ganteva sa~khaÑ gacchati.
EvamevaÑ kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato bhikkhu
Èhuneyyo hoti -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katamehi cat|hi?
Idha bhikkhave bhikkhu vaÓÓasampanno ca hoti balasampanno ca
javasampanno ca ÈrohapariÓÈhasampanno ca.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu vaÓÓasampanno hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu sÊlavÈ hoti -pa- samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu vaÓÓasampanno hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu balasampanno hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya thÈmavÈ daÄhaparakkamo
anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu
balasampanno hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu javasampanno hoti? Idha bhikkhave
bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ -pa- sacchikatvÈ upasampajja viharati. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu javasampanno hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu ÈrohapariÓÈhasampanno hoti? Idha
bhikkhave bhikkhu lÈbhÊ hoti
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ. EvaÑ kho
bhikkhave bhikkhu ÈrohapariÓÈhasampanno hoti.
Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato bhikkhu Èhuneyyo
hoti -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈti. . SattamaÑ.
8. Balasutta
261. CattÈrimÈni bhikkhave balÈni. KatamÈni cattÈri? VÊriyabalaÑ
satibalaÑ samÈdhibalaÑ paÒÒÈbalaÑ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri balÈnÊti.
. AÔÔhamaÑ.
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9. AraÒÒasutta
262. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu nÈlaÑ
araÒÒavanappatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevituÑ. Katamehi cat|hi?
KÈmavitakkena, byÈpÈdavitakkena, vihiÑsÈvitakkena, duppaÒÒo hoti jaÄo
elam|go. Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato bhikkhu
nÈlaÑ araÒÒavanappatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevituÑ.
Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu alaÑ
araÒÒavanappatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevituÑ. Katamehi cat|hi?
Nekkhammavitakkena, abyÈpÈdavitakkena, avihiÑsÈvitakkena, paÒÒavÈ hoti
ajaÄo anelam|go. Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato
bhikkhu alaÑ araÒÒavanappatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevitunti. .
NavamaÑ.
10. Kammasutta
263. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato bÈlo abyatto asappuriso
khataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca hoti sÈnuvajjo viÒÒ|naÑ,
bahuÒca apuÒÒaÑ pasavati. Katamehi cat|hi? SÈvajjena kÈyakammena,
sÈvajjena vacÊkammena, sÈvajjena manokammena, sÈvajjÈya diÔÔhiyÈ. Imehi
kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato bÈlo abyatto asappuriso
khataÑ upahataÑ attÈnaÑ pariharati, sÈvajjo ca hoti sÈnuvajjo viÒÒ|naÑ,
bahuÒca apuÒÒaÑ pasavati.
Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato paÓÉito viyatto sappuriso
akkhataÑ anupahataÑ attÈnaÑ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo
viÒÒ|naÑ, bahuÒca puÒÒaÑ pasavati. Katamehi cat|hi? Anavajjena
kÈyakammena, anavajjena vacÊkammena, anavajjena manokammena,
anavajjÈya diÔÔhiyÈ. Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato
paÓÉito viyatto sappuriso akkhataÑ anupahataÑ attÈnaÑ pariharati, anavajjo
ca hoti ananuvajjo viÒÒ|naÑ, bahuÒca puÒÒaÑ pasavatÊti. . DasamaÑ.
AbhiÒÒÈvaggo chaÔÔho.
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TassuddÈnaÑ
AbhiÒÒÈ PariyesanÈ, Sa~gahaÑ MÈlukyaputto.
KulaÑ dve ca ŒjÈnÊyÈ, BalaÑ AraÒÒakammunÈti.
_____
(27) 7. Kammapathavagga
1. PÈÓÈtipÈtÊsutta
264. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto

evaÑ niraye. Katamehi cat|hi? AttanÈ ca pÈÓÈtipÈtÊ hoti, paraÒca pÈÓÈtipÈte
samÈdapeti, pÈÓÈtipÈte ca samanuÒÒo hoti, pÈÓÈtipÈtassa ca vaÓÓaÑ bhÈsati.
Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto
evaÑ niraye.
Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
sagge. Katamehi cat|hi? AttanÈ ca pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, paraÒca
pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti, pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiyÈ ca samanuÒÒo
hoti, pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiyÈ ca vaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi kho bhikkhave cat|hi
dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ saggeti. . PaÔhamaÑ.
2. AdinnÈdÈyÊsutta
265. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto
evaÑ niraye. Katamehi cat|hi? AttanÈ ca adinnÈdÈyÊ hoti, paraÒca
adinnÈdÈne samÈdapeti, adinnÈdÈne ca samanuÒÒo hoti, adinnÈdÈnassa ca
vaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi kho -pa-.
AttanÈ ca adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, paraÒca adinnÈdÈnÈ veramaÓiyÈ
samÈdapeti, adinnÈdÈnÈ veramaÓiyÈ ca samanuÒÒo hoti, adinnÈdÈnÈ
veramaÓiyÈ ca vaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi kho bhikkhave. . DutiyaÑ.
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3. MicchÈcÈrÊsutta
266. -pa-. AttanÈ ca kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, paraÒca kÈmesumicchÈcÈre
samÈdapeti, kÈmesumicchÈcÈre ca samanuÒÒo hoti, kÈmesumicchÈcÈrassa ca
vaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi kho -pa-.
AttanÈ ca kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, paraÒca kÈmesumicchÈcÈrÈ
veramaÓiyÈ samÈdapeti, kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓiyÈ ca samanuÒÒo hoti,
kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓiyÈ ca vaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi kho -pa-. .
TatiyaÑ.
4. MusÈvÈdÊsutta
267. -pa-. AttanÈ ca musÈvÈdÊ hoti, paraÒca musÈvÈde samÈdapeti,
musÈvÈde ca samanuÒÒo hoti, musÈvÈdassa ca vaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi kho
-pa-.
AttanÈ ca musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, paraÒca musÈvÈdÈ veramaÓiyÈ
samÈdapeti, musÈvÈdÈ veramaÓiyÈ ca samanuÒÒo hoti, musÈvÈdÈ
veramaÓiyÈ ca vaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi -pa-. . CatutthaÑ.
5. PisuÓavÈcÈsutta
268. -pa-. AttanÈ ca pisuÓavÈco hoti, paraÒca pisuÓÈya vÈcÈya
samÈdapeti, pisuÓÈya vÈcÈya ca samanuÒÒo hoti, pisuÓÈya vÈcÈya ca
vaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi -pa-.
AttanÈ ca pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, paraÒca pisuÓÈya vÈcÈya
veramaÓiyÈ samÈdapeti, pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓiyÈ ca samanuÒÒo hoti,
pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓiyÈ ca vaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi -pa-. . PaÒcamaÑ.
6. PharusavÈcÈsutta
269. -pa-. AttanÈ ca pharusavÈco hoti, paraÒca pharusÈya vÈcÈya
samÈdapeti, pharusÈya vÈcÈya ca samanuÒÒo hoti, pharusÈya vÈcÈya ca
vaÓÓaÑ bhÈsati -pa-.
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AttanÈ ca pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, paraÒca pharusÈya vÈcÈya
veramaÓiyÈ samÈdapeti, pharusÈya vÈcÈya veramaÓiyÈ ca samanuÒÒo hoti,
pharusÈya vÈcÈya veramaÓiyÈ ca vaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi kho -pa-. .
ChaÔÔhaÑ.
7. SamphappalÈpasutta
270. -pa-. AttanÈ ca samphappalÈpÊ hoti, paraÒca samphappalÈpe
samÈdapeti, samphappalÈpe ca samanuÒÒo hoti, samphappalÈpassa ca
vaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi -pa-.
AttanÈ ca samphappalÈpÈ paÔivirato hoti, paraÒca samphappalÈpÈ
veramaÓiyÈ samÈdapeti, samphappalÈpÈ veramaÓiyÈ ca samanuÒÒo hoti,
samphappalÈpÈ veramaÓiyÈ ca vaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi kho bhikkhave -pa-. .
SattamaÑ.
8. AbhijjhÈlusutta
271. -pa-. AttanÈ ca abhijjhÈlu hoti, paraÒca abhijjhÈya samÈdapeti,
abhijjhÈya ca samanuÒÒo hoti, abhijjhÈya ca vaÓÓaÑ bhÈsati -pa-.
AttanÈ ca anabhijjhÈlu hoti, paraÒca anabhijjhÈya samÈdapeti,
anabhijjhÈya ca samanuÒÒo hoti, anabhijjhÈya ca vaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi kho
-pa-. . AÔÔhamaÑ.
9. ByÈpannacittasutta
272. -pa-. AttanÈ ca byÈpannacitto hoti, paraÒca byÈpÈde samÈdapeti,
byÈpÈde ca samanuÒÒo hoti, byÈpÈdassa ca vaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi -pa-.
AttanÈ ca abyÈpannacitto hoti, paraÒca abyÈpÈde samÈdapeti, abyÈpÈde
ca samanuÒÒo hoti, abyÈpÈdassa ca vaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi -pa-. .
NavamaÑ.
10. MicchÈdiÔÔhisutta
273. -pa-. AttanÈ ca micchÈdiÔÔhiko hoti, paraÒca micchÈdiÔÔhiyÈ
samÈdapeti, micchÈdiÔÔhiyÈ ca samanuÒÒo hoti, micchÈdiÔÔhiyÈ ca vaÓÓaÑ
bhÈsati. Imehi -pa-.
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AttanÈ ca sammÈdiÔÔhiko hoti, paraÒca sammÈdiÔÔhiyÈ samÈdapeti,
sammÈdiÔÔhiyÈ ca samanuÒÒo hoti, sammÈdiÔÔhiyÈ ca vaÓÓaÑ bhÈsati. Imehi
kho bhikkhave cat|hi dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ
saggeti. . DasamaÑ.
Kammapathavaggo sattamo.
_____
(28) 8. RÈgapeyyÈla
1. SatipaÔÔhÈnasutta
274. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya cattÈro dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame
cattÈro? Idha bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno
satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-.
Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke
abhijjhÈdomanassaÑ. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya ime cattÈro dhammÈ
bhÈvetabbÈti. . PaÔhamaÑ.
2. SammappadhÈnasutta
275. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya cattÈro dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame
cattÈro? Idha bhikkhave bhikkhu anuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ anuppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati, vÊriyaÑ Èrabhati, cittaÑ
paggaÓhÈti padahati. UppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ
pahÈnÈya -pa- anuppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ uppÈdÈya -pauppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ÔhitiyÈ asammosÈya bhiyyobhÈvÈya
vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ chandaÑ janeti vÈyamati, vÊriyaÑ Èrabhati,
cittaÑ paggaÓhÈti padahati. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya ime cattÈro
dhammÈ bhÈvetabbÈti. . DutiyaÑ.
3. IddhipÈdasutta
276. RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya cattÈro dhammÈ bhÈvetabbÈ. Katame
cattÈro? Idha bhikkhave bhikkhu
chandasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ
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iddhipÈdaÑ bhÈveti, vÊriyasamÈdhi -pa- cittasamÈdhi -pavÊmaÑsÈsamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti.
RÈgassa bhikkhave abhiÒÒÈya ime cattÈro dhammÈ bhÈvetabbÈti. . TatiyaÑ.
4-30. PariÒÒÈdisutta
277-303. RÈgassa bhikkhave pariÒÒÈya -pa- parikkhayÈya. PahÈnÈya.
KhayÈya. VayÈya. VirÈgÈya. NirodhÈya. CÈgÈya. PaÔinissaggÈya cattÈro
dhammÈ bhÈvetabbÈ -pa-. . TiÑsatimaÑ.
31-510. Dosa-abhiÒÒÈdisutta
304-783. Dosassa -pa-. Mohassa. Kodhassa. UpanÈhassa. Makkhassa.
PaÄÈsassa. IssÈya. Macchariyassa. MÈyÈya. SÈÔheyyassa. Thambhassa.
SÈrambhassa. MÈnassa. AtimÈnassa. Madassa. PamÈdassa abhiÒÒÈya
pariÒÒÈya parikkhayÈya pahÈnÈya khayÈya vayÈya virÈgÈya nirodhÈya
cÈgÈya paÔinissaggÈya ime cattÈro dhammÈ bhÈvetabbÈti. .
DasuttarapaÒcasatimaÑ.
RÈgapeyyÈlaÑ niÔÔhitaÑ.
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A~guttaranikÈye paÔhamaganthe

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

AkÈliko
157
Akusalam|lÈni
202
AkusalÈ dhammÈ
32
AkkhaÓavedhÊ
288
AkkhataÑ
103, 309
AgatigamanÈni
325
AggapaÒÒattiyo
324
AggapasÈdÈ
343
AggavatÊ
71, 245
Aggimutto
99
AccÈyikÈni tÊÓi
241
AcinteyyÈni
392
AccharÈsa~ghÈtamattampi
41, 9
AcchariyÈ cattÈro
446, 449
AjaÄÈ
37
AjjhattasaÑyojano
64
AjeÄakÈ
351
AÒÒataro
57
AÒÒatitthiyÈ
199
AÔÔhÈnametaÑ
28
Attantapo
526
AttahitÈya paÔipanno
(Abhi 4. 13 piÔÔhepi)
408
AttÈpi attÈnaÑ
59
AtthapaÔisambhidÈ
479
AtthapaÔisaÑvedÊ
149

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

AtthisukhaÑ
AdhammakammÈni
AdhammavÈdinÊ
AdhammaÑ dhammoti
Andho
AnaggavatÊ
AnanubodhÈ
AnabhijjhÈ
AnnabhÈro
AnariyÈ
AnavajjasukhaÑ
AnÈthapiÓÉiko
AnÈpattiÑ ÈpattÊti
AnissukÊ
AnunnaÄÈ
Anupalitto lokena
(Abhi 4. 406)
Anubuddho
AnusotagÈmÊ
AnekadhÈtu
AppaÔibhayo
AppaÔivÈnitÈ
ApaÓÓakappaÔipadaÑ
Appapatito
AparibhuttÈ
AppicchatÈ

380
74
75
18
126
71
307
337
338
72
381
27
20
104
70
347
307
311
46
100
52
111, 388
308
47
11
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

AbyÈpÈdo
337
Abhayo
221
AbbhÈ
362
AbhiÒÒÈyÈhaÑ ... desemi
(Abhi 4. 407)
280
AmataÑ na paribhuÒjanti
(Abhi 4. 123)
47
AmÈtÈputtikÈni
178
Ayoniso
3, 101
ArakkhitÈ
264
Arati
3
AriyavaÑsÈ
336
AriyÈ
72
Aruk|pamacitto
121
AvakujjapaÒÒo
128
AvijjÈpaccayÈ cetanÈ
(Abhi 4. 218)
476
Asa~khatalakkhaÓÈni
(Abhi 4. 54)
150
AssakhaÄu~kÈ
291
AsantasannivÈso
77
AsantuÔÔhitÈ
11, 52
AsaddhammÈ
356
AssatarÊ
385
AssaparassÈ
293
Asappurisataro
542
Asappurisabh|mi
63
Asappuriso
309, 389
AssÈjÈnÊyÈ
294
AssÈjÈnÊyo
76

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]
AssÈdapariyesanaÑ
AssÈdÈnupassitÈ
AhirÈjakulÈni
Ahu pubbe lobho
(Abhi 4. 114)

260
52
384
197

[Œ]
ŒjÈnÊya
ŒjÊvakasÈvako
Œdicco
ŒdhipateyyÈni
ŒnaÓyasukhaÑ
Œnando
ŒnisaÑsÈ
ŒpadÈ
ŒbhÈ
ŒmavaÓÓÊ
Œmisagaru
ŒmisasanthÈro
ŒyÈceyya
ŒraddhavÊriyo
ŒrambhadhÈtu
ŒrÈmadaÓÉo
ŒlokÈ
ŒsÊvisÈ
ŒsaÑso
ŒhÈrasambh|to
[I]
Itipi so BhagavÈ
ItthannÈmÈ

246, 248
218
244
146
381
25, 59
504
379
456
421
73
91
87, 482
36
4
66
456
425
106
463
2, 367
462
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PiÔÔha~ko

[I-U]
ItthannÈmo
Itthir|pÈdi
ItthÊ ArahaÑ
ItthÊ sakkattaÑ
Iddhimanto
IssukÊ
Ukk|lavik|laÑ
Uggo gahapati
Uccha~gapaÒÒo
Ucchinnam|lo
Ujjayo
UttarÈ
UttÈnÈ
UdakarahadÈ
UdakÈÄhakÈni
UdÈyÊ
UnnaÄÈ
UpakkilesÈ
UpavÈÓo
UpanÈho
UpÈyÈsabahulo
UpÈli
Ummaggo
Uruvelakassapo

[O]
107
1
30
30
146
103, 394
37
27
128
219
351
27
70
419
366
352
70
13, 362
482
95
121
25
497
25

[E]
Ekacakkhu
Ekadhammo
Ekapuggalo (Abhi 4. 57)
EkissÈ lokadhÈtuyÈ
Ehipassiko

126
44, 32
21, 34
29
208

OkkantiyÈ
OkkÈcitavinÊtÈ
OkoÔimako
OÓatoÓato
OtiÓÓo
Opaneyyiko
ObhÈsÈ
OrambhÈgiyÈni
Ovadito
OvÈdapatikaro
OhitabhÈro
OÄÈrikÈ

177
72
106
398
146
147, 208
457
450
283
41
142
255

[ Ka ]
KaÔukÈ
KaÔuviyakataÑ
KathÈvatth|ni (Abhi 4. 372)
KathÈpavattinÊ
KadalÊ
KandarÈyano
Kappassa asa~khyeyyÈni
KammakÈraÓÈ
KammavipÈko
KaraÓÊyÈni
KalyÈÓamittatÈ
Kassako
Kassapagotto
KÈmacchando
KÈyagatÈsati

139
283
197
149
385
68
460
140
392
231
12
231
238
2
44
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[ Ka - Kha ]
KÈyaduccaritÈ
KÈyava~ko
KÈyasucaritassa
KÈlÈ
KÈlÈmÈ
KÈÄudÈyÊ
Kittisaddo
KukkuÔas|karÈ
KuÓÉadhÈno
KumbhÈ
KumÈrakassapo
KulÈni
KusalÈ
KuhÈ
Kesakambalo
KesamuttaÑ
Kesi
Kodhagaru
Kodho
KosajjaÑ
KoliyadhÊtÈ
KiÑpurisÈ
KhaÒjo
Khattiyo
KhataÑ
KharÈ
KhÊÓÈsavo
KhÊrodakÊbh|tÈ
KhettaÑ
KhemÈ

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ga ]

30
111
30
457
190
25
59
351
25
418
25
381
32
335
290
189
427
396
95
16
374
77
106
105
103, 309
139
76
71, 245
224
87

GandhajÈtÈni
Gadrabho
Gandhabbo
GabbhassÈvakkanti
GambhÊrÈ
GahaÔÔhakÈni
Gahananissito
GahapatÈnÊ
Gahapati
GÈthÈ duggÊtÈ
GÈvo
GilÈn|pamÈ
GilÈno
GihisÈmÊcipaÔipadaÑ
GihisukhaÑ
GuÓÈguÓÔhito
GuttadvÈro
G|thabhÈÓÊ
GoÓakatthato

226
230
347
177
70
344
152
372
136
143
351
119
119
376
79
532
111, 348
125
136

[ Gha ]
GhaÔÔito
GhÈsacchÈdo
Ghoraviso
GhosaÑ
GhosappamÈÓo

122
106
425
229
382

[ Ca ]
CakkavattÊ
CakkasamÈr|ÄhÈ
CakkÈni

29, 107
179
341
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PiÔÔha~ko

[ Ca ]
CakkhunÈ r|paÑ disvÈ
(Abhi 4. 312, 416)
348
CattÈro assÈsÈ
192
CattÈro puggalÈ
313, 355
CattÈro viyattÈ
314
Catu-iriyÈpathena jhÈnaÑ
183
CatumahÈrÈjÈ anuvicaranti
141
Cat|hi dhammehi
345
CaraÑ
320
CÈgasampadÈ
377
CittapÈrisuddhi
516
Cittavipatti
271
CittasampadÈ
272
CittaÑ adantaÑ
6
CittaÑ abhÈvitaÑ
4
C|ÄanikÈ
228
C|Äapanthako
24
Cetaso av|pasamo
3
Cetaso v|pasamo
4
Codako
56
CorÈ
69
[ Cha ]
ChandasamÈdhi
ChandÈgatiÑ
Channo
ChavivaÓÓo
Chavo chavÈya
Chavo deviyÈ
ChavÈlÈtaÑ

41
72
216
182
368
368
408
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[ Ja ]

JanakuhanatthaÑ

334

JanapadÈ

160

JambÈlÊ

485

JÈgariyaÑ

349

JÈÓumaÓÉalaÑ
JÈÓussoÓi

67
58, 493

JÈnatÈ

68

JÈnipatayo

373

Jigucchitabbo

124

JiÓÓÈ

144, 154, 330

JÊvitaÑ

225

JÊvitamadamatto

145

JÊvitamado

145

JeÔÔhÈpacÈyino

141

JotiparÈyaÓo

397
[ Jha ]

JhÈnavisayo

392
[ ©a ]

©ÈtiparihÈni

13

©Ètivuddhi

13

©Èto

104
[ ®ha ]

®hÈnÈni

374

®hÈnaÑ

315

®hitatto

311

®hitÈva sÈ dhÈtu

289

®hito

320
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PiÔÔha~ko

[ Ta ]
TaÓhÈsambh|to
TaÓhuppÈdÈ
TathÈgato
TapussabhallikÈ
TamaparÈyaÓo
Tayo uposathÈ
Tayo puggalÈ
TikaÓÓo
TiÓÓo
TittakÈlÈbubÊjaÑ
Titti natthi
TitthÈyatanÈni
TiracchÈnayoni
TiracchÈnayoniyÈ
TÊÓi nimittÈni
TÊÓi pÈÔihÈriyÈni
Tevijjo
TÊÓi nidÈnÈni
(Khu 8. 47 piÔÔhepi)

463
316
332, 342
27
397
206
106, 116
163
312
34
263
174
61
39
258
170
163
266
335
161
166
76
331
240

[ Da ]
DakkhiÓÈ
DakkhiÓeyyÈ

PiÔÔha~ko
[ Da ]

[ Tha ]
ThaddhÈ
ThÈlidhovanaÑ
ThÈlipÈko
Th|pÈrahÈ
TherakaraÓÈ
Thero

PadÈnukkamo

392
64

Dakkho
DadamÈno
Dabbo
DamÈ paÔipadÈ
Daharabh|mi
DÈnÈni dve
DiÔÔhipÈrisuddhi
DiÔÔhisampanno
Dukkhanirodho
DucintitacintÊ
DuÔÔho
Duppameyyo
DunnikkhittaÑ
Dullabho
DurabhisambhavÈni
DussÊlo
D|re pÈtÊ
Devad|tÈni
Devappatto
DevaparivÈro
DevÈ cutÈ
Devo
Devo chavÈya
Devo deviyÈ
DoÓo
Dosantaro
Dvicakkhu
Dve atthavase
Dve ÈsÈ
Dve dhammÈ

336
375
25
470
68
90
516
28
72
100
61
269
60
22, 269
51
103
288
137
503
404
39
347
369
369
346
61
127
97
86
53, 81
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PiÔÔha~ko

[ Da ]
Dve dhammÈ sukkÈ
Dve paÓÉitÈ
Dve puggalÈ
Dve bÈlÈ
Dve sukhÈni

53
61, 83
76, 86
60, 82
79
357
455
74
90
55
108
115
149
337
75
91
91
51
8, 337
233
362

[ Na ]
NakulamÈtÈ
Namo tassa
NaÄÈgÈrÈ
NaÄo
NÈgo
NÈnÈdhÈtu

PiÔÔha~ko
[ Na ]

[ Dha ]
Dhanuggaho
DhammakathikÈ
DhammakammÈni
DhammadÈnaÑ
DhammadesanÈ
Dhammaddhajo
DhammadharÈ
DhammappaÔisaÑvedÊ
DhammapadÈni
DhammavÈdinÊ
DhammasanthÈro
DhammÈnukampÈ
DhammÈ tapanÊyÈ
DhÊro
DhuvasÊlo
Dh|mo

PadÈnukkamo
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372
68
99
385
431
46

NikaÔÔhakÈyo
454
NigaÓÔho
221
NidÈnÈni
133, 266
NimbabÊjaÑ
34
NibbidÈnupassitÈ
52
Nimitta
111, 258
NirayapÈlÈ (Abhi 4. 431)
139
NirayÈ cutÈ
39
NirÈso
106
Nisinno
320
NÊtatthaÑ
61
NeyyatthaÑ
61
NerayikÈ
269
[ Pa ]
PaÒÒÈsampadÈ
PaÒhabyÈkaraÓÈni
PaÔighanimittaÑ
PaÔipadÈ
PaÔisa~khÈnabalaÑ
PaÔipucchÈvinÊtÈ
PaÔisotagÈmÊ
PaÔhamÈbhisambuddho
(Abhi 4. 406)
PaÔhamaÑ jhÈnaÑ
PaÓÉitapaÒÒattÈni
PaÓÉitalakkhaÓÈni
PaÓÉito
PatilÊno
PadÈletÈ

378
355
3
300, 467
54
72
311
328
41
149
101
100
349
289
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PiÔÔha~ko
[ Pa ]

PaduÔÔhacitto
29
PadhÈnÈni
51, 323, 385
Papatito
308
PabbajitasukhaÑ
79
PabhassaramidaÑ cittaÑ
9
PamÈdo
14
Parisad|sanÈ
547
ParisÈ
72, 245
ParisÈmaÓÉo
72
ParibhuttÈ
47
PavivekÈni tÊÓi
242
PÈÔibhogo
491
PÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto
64
PÈtimokkhaÑ
97
PÈtubhÈvo
22
PÈpako
50
PÈpaÓiko
113
PÈpabhikkh|
69
PÈpamittatÈ
12
PiÔakasampadÈnena
196
Pilindavaccho
25
PuÒÒÈbhisandÈ (Abhi 4. 259) 365
PuttadÈraÑ
115
PuthupaÒÒo
129
PupphabhÈÓÊ
126
PubbadevatÈ
382
PabbÈcariyÈ
382
Pubbeva sambodhÈ
261
PurisayugÈni
343
Purisar|pÈdi
2

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Pa ]

PurisÈjÈnÊyÈ
PettivisayÈ
PetteyyÈ
PesalÈ
Potaliyo
Potthako
PaÑsudhovako

294
40
141
69
413
249
255

[ Pha ]
PhassÈ
PhassÈyatanÈni
PhuÔo
PhuÔÔho
PhegguparivÈro

121
177
159
509
425

[ Ba ]
BalavÈ
BalÈni dve
BalÊbaddÈ
BahiddhÈsaÑyojano
BahukÈrÈ
BahutarÈ
BahulÊkatÈ
BahussutÈ
Bahussuto
Bah|
BÈkulo
BÈlalakkhaÓÈni
BÈhulikÈ
BÈlo
BÊjÈni
BÊjaÑ

65
54
423
65
63, 121
37
353
115
344, 497
141
25
100
71
100
135
34, 224
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PiÔÔha~ko

Buddhavisayo
BuddhÈ dve
BrahmacÈripaÔiÒÒo
BrahmÈ
BrahmÈpi nirayaÑ gacchati
BrahmÈ Sahampati
BrÈhmaÓaparibbÈjako
BrÈhmaÓasaccÈni

392
76
107
382
441
329
157
496

[ Bha ]

[ Ma ]
MacchikÈsaÓÉiko
MajjhimikÈ
MaÓÉikÈputto

PiÔÔha~ko

[ Ma ]

[ Ba ]

Bhajitabbo
BhaÓÉanajÈtÈ
Bhattuddesako
BhaddikÈ
BhaddakaÑ
BhadrÈ
Bhadro
Bhaddiyo
BhayÈni bÈlato
BharaÓÉukÈlÈmo
Bhavo
BhÈvanÈbalaÑ
BhÈvito
Bh|ripaÒÒatÈya
BhogasukhaÑ
Bhojane mattaÒÒ|

PadÈnukkamo
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122
279
326
34
264
430
428
511
99
281
224
54
45
46
381
112, 349
27
225
501

MatteyyÈ
141
MadhubhÈÓÊ
126
ManussÈ cutÈ
39
ManopavicÈrÈ
177
Manopubba~gamÈ
10
Manova~ko
111
MallikÈ
523
MahallakÈ
155
MahÈ-aggiÉÈho
179
MahÈkoÔÔhiko
116, 479
MahÈcoro
152
MahÈnÈmo
220, 280
MahÈpadesÈ
487
MahÈbh|tÈnaÑ aÒÒathattaÑ
natthi
223
MahÈmegho
179
MahÈmoggallÈno
23
MahikÈ
362
MahicchatÈ
11
MÈtugÈmo
77, 285
MÈnasambh|to
464
MÈnusakÈni
213
MigarÈjÈ
77, 342
MicchÈdiÔÔhikassa
(Abhi 4. 366, 367)
62, 33
MicchÈdiÔÔhiko
35
MicchÈpaÓihitena cittena
7
MicchÈpaÔipajjamÈno
89, 310
MicchÈpaÔipanno
70
MuttacÈgo
377
M|sikÈ
422
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PiÔÔha~ko
159
276
[ Ya ]

Yakkho
YathÈkÈrÊ
Yamo rÈjÈ
YÈva kÊvaÒcÈhaÑ
YuvÈ
YogÈ
YodhÈjÊvo
Yoniso
Yobbanamado

347
332
137
261
330
316
287, 490
102
144

[ Ra ]
RaÔÔhapÈlo
Ratto attabyÈbÈdhÈya
RathakÈro
RÈgo
RÈjÈ cakkavattÊ
RÈjÈno
RÈjÈraho
RÈmaputto
RÈhu
RÈhulo
RukkhÈ
RuÓÓaÑ gÊtaÑ
R|pappamÈÓo
RogÈ
Rohitasso

PiÔÔha~ko
[ La ]

[ Ma ]
M|Äho
MoneyyÈni

PadÈnukkamo

25
156,
190, 217
110
184
449
152, 386
246
500
362
24, 483
424
263
382
460
357

LapÈ
LahuparivattaÑ cittaÑ
(Abhi 4. 157)
Lekh|pamo
LokacintÈ
Loko
LoÓakapallaÑ
LobhajÈ

335
9
286
392
331
251
205

[ Va ]
Va~gÊso
VacÊva~ko
VacÊsaÑsÈro
Vacchagotto
VajjabhÊruno
VajjÈni dve
Vajjiputtako
Vajir|pamacitto
VanarÈmaÓeyyakaÑ
VaÓijjÈ
VadhukÈ
Vappo
ValÈhakÈ
VassakÈro
VassasatajÊvÊ
Vass|panÈyikÈ dve
VÈdÊ
VigatÈbhijjho
VigatÈso
VicikicchÈ
VijjÈbhÈgiyÈ

25
111
78
161
50
49
231
121
37
393
390
517
416
344, 499
63
53
455
197
106
3
62
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[ Va ]
Vijitasa~gÈmo
Vijj|pamacitto
Vidhuro
Vipattiyo
VimuttÈsÈ
VimuttipÈrisuddhi
VirÈgo
VividhÈ
VisamapÈkÈni
VisÈkhÈ
VisÈkho
VÊriyÈrambho
VÊsatikappasahassÈni
Vuddhabh|mi
VenÈgapurikÈ
VesÈrajjÈni
VeÄu
VeÄukaÓÉakiyÈ
VokiÓÓo
Vosaggarato

[ Sa ]
105
121
114
271, 273
107
516
343
49
387
27
360
11
270
68
181
315
385
88
147
149

[ Sa ]
SakadÈgÈmÊ
Sa~kavÈ
Sa~khatalakkhaÓÈni
Sa~gahavatth|ni
Sa~gÈmo
Sa~gÈravo
Sacetano
SaÒÒÈvipallÈsÈ
SantasannivÈso

233
238
150
341
109
7, 168
109
361
78

SantuÔÔhitÈ
11
SanthÈrÈ dve
91
SandiÔÔhikaÑ
158
SaddhammaÑ antaradhÈpenti 70
Saddhammagaru
73
Saddhammassa ÔhitiyÈ
17
SaddhammÈ
356
SaddhÈsampadÈ
377
SanimittÈ
80
SappaÔibhayo
100
Sappurisabh|mi
63
Sappuriso
88, 309
Sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ
289
SamacittÈ
65
Samatikkanto
67
SamaÓamacalo
399
SamaÓapadumo
399
SamaÓapuÓÉarÊko
399
SamaÓasukhumÈlo
399
SamaÓiyÈni
230
SamÈdhibhÈvanÈ
353
SamÈpattikusalatÈ
93
SampajaÒÒaÑ
12
SampannasÊlÈ
321
SammÈpaÔipajjamÈno
89, 310
SammÈpaÔipanno
70
SammÈpaÓihitaÑ
7
SammÈdiÔÔhiko
35
SammÈsati
338
SammÈsamÈdhi
338
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[ Sa ]

Samiddho
SammukhÊbhÈvÈ
SayÈno
Sarabho
Sasa~khÈraparinibbÈyÊ
Saha dassanuppÈdÈ
(Abhi 4. 91)
SahassilokadhÈtu
(Abhi 4. 155)
SÈmugaÑ
SÈraÓÊyÈni tÊÓi
SÈlimaÑsodano
SÈÄho
SikkhÈ tisso
SikkhÈsÈjÊvasamÈpanno
SÊlasampadÈ
SÊlasampanno
SÊlapÈrisuddhi
SÊlavanto
Sugatavinayo

116
148
320
185
473
244
228
515
105
144
194, 520
233, 4, 6
529
377
348
516
150
464
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PiÔÔha~ko
[ Sa ]

SukhumÈlo
SucintitacintÊ
SuppaÔipanno
SuppavÈsÈ
SubhanimittaÑ
Suvid|ravid|rÈni
Sekho
SokhummÈni
SoceyyÈni
SotÈnugata
SotÈpanno
Sobhito
SaÑvÈsÈ
SvÈkkhÈto

143
101
223, 367
27
2
359
232
324
275
504
233
25
368, 370
367

[ Ha ]
Hatthako
HatthÈjÈnÊyo
Hadaya~gamÈ
HimapÈtasamayo

27, 135, 282
76
530
136
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NÈnÈpÈÔhÈ
PaÔhamo m|lapÈÔho, SÊ = SÊhaÄapotthakaÑ, SyÈ = SyÈmapotthakaÑ,
KaÑ = KambojapotthakaÑ, I = I~galisapotthakaÑ, Ka = kesuci
Marammapotthakesu dissamÈnapÈÔho, Ka-SÊ = kesuci SÊhaÄapotthakesu
dissamÈnapÈÔho, ®Ôha = AÔÔhakathÈ.
EkakanipÈtÈdipÈÄiyÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[A]
AkaÓha-asukkaÑ = AkaÓhaÑ asukkaÑ (SÊ, SyÈ, I)
AkataÒÒutÈ-akataveditÈ = AkataÒÒutÈ-akataveditÈya (SÊ)
AkÈsikaÑ candanaÑ dhÈremi = KÈsikaÑ candanaÑ
dhÈremi (SyÈ, KaÑ, Ka)
AkÈsikaÑ dhÈremi (?)
AkuppÈ me vimutti = AkuppÈ me cetovimutti (SÊ, I, Ka)
AkusalaÒca hidaÑ bhikkhave = AkusalaÑ bhikkhave (Ka)
Agadhito = Agathito (SÊ, I)
AgÈrasmÈ = SaddhÈ agÈrasmÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ)
Aggi mutto = Aggimukko (SÊ) Aggi mukko (SyÈ, KaÑ, I)
Acalappatto = Macalappatto (SÊ, I)
Acchanti = Bhajanti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Acchecchi = Acchejji (SyÈ, KaÑ, Ka)
AjjhosannÈ = AjjhosÈnÈ (Ka) TikanipÈte KusinÈravagge
paÔhamasuttaÔÊkÈ oloketabbÈ.
Ajjhosanno = AjjhÈpanno (SÊ, Ka) ®ÊkÈ oloketabbÈ.
AÒÒamaÒÒaÑ = AÒÒamaÒÒassa (sabbattha)
AÒÒÈtavÈde = AÒÒavÈde (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) AÒÒÈtavÈre (Ka)
AÒÒÈvimuttassa = AÒÒÈvimuttiyÈ (Ka)

PiÔÔha~kÈ
553
548

143
261
60
336
438
99
106
69
133
74
278
160
198
232

594
NÈnÈpÈÔhÈ

A~guttaranikÈye paÔhamaganthe
PiÔÔha~kÈ

[A]
AÒÒÈsikoÓÉaÒÒo = AÒÒÈtakoÓÉaÒÒoti (Ka)
AÒÒÈkoÓÉaÒÒo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
AÒÒaÑ jÈtiÑ = AÒÒÈya jÈtiyÈ (SyÈ)
AÔÔhiÑ katvÈ = AÔÔhikatvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
AttakÈmena = AtthakÈmena (SÊ, Ka)
Ativijjha = Abhinivijjha (Ka)
AntimadehinaÑ = AntimasÈrÊraÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Attha~gamaÒca = AtthagamaÒca (SÊ, I)
Attha~gamo = Atthagamo (SÊ, I)
AthÈhaÑ = ®hÈnamahaÑ (SÊ, I) ®hÈnametaÑ yenÈhaÑ (SyÈ, KaÑ)
AthÈhaÑ = IdhÈhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
AtthÈnanda kiÒci gandhajÈtaÑ = AtthÈnanda
gandhajÈtaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
AdhippayÈso (Adhi + pa + yasu + Óa) = AdhippÈyo (SÊ)
AdhippÈyÈso (SyÈ, KaÑ, I)
AdhisallikhatevÈyaÑ = AdhisallekhatevÈyaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)
AnabhÈvaÑkatÈni = AnabhÈvakatÈni (SÊ, I)
AnabhiratisaÒÒÊ = AnabhiratasaÒÒÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
AnabhiratisaÒÒaÑ = AnabhiratasaÒÒaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
AnÊgho = Anigho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) Anagho (?)
AnutappÈ = ŒnutappÈ (SÊ)
Anupajagghati = AnusaÑjagghati (Ka)
Anuyantesu = Anuyuttesu (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
AnvÈhiÓÉanto = ŒhiÓÉanto (SyÈ, KaÑ)
ApaÓÓakapaÔipadaÑ = ApaÓÓakataÑ paÔipadaÑ (SÊ, I)
®ÊkÈya pana sameti.
ApadÈnasobhanÊ = ApadÈne sobhati (SyÈ, KaÑ, I)
AppajÈnato = NappajÈnato (SyÈ, KaÑ, Ka)
Appiyato vÈ dÈyÈdato vÈ = Appiyato vÈ dÈyÈdato (?)
AmbukasaÒcarÊ = AmbakamaddarÊ (SÊ)
Abyatto = Avyatto (SÊ, I)
AbyÈpajjena = AbyÈpajjhena (sabbattha)

23
525
431
329
268
165
316
354
192
193
226
200
238
135
468
43
132
22
198
108
280
111
100
317
379
188
309
184

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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PiÔÔha~kÈ

[A]
AbhikkantÈ = AbhikkantatarÈ (Ka)
414
AbhijjamÈne = AbhijjamÈno (SÊ, I, Ka)
256
AbhinivijjhitvÈ = AbhivirÈjetvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
268
Abhisambuddhoti = Abhisambuddho (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka)
261
AbbhutÈ dhammÈ = AbbhutadhammÈ (SyÈ, KaÑ, Ka)
446
Abbhuto dhammo = Abbhutadhammo (SyÈ, KaÑ, Ka)
446
AbbhussakkamÈno = AbbhussukkamÈno (SÊ, I)
244
AmukasmiÑ = AsukasmiÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
227
AraÒÒavanapatthÈni = AraÒÒe pavanapatthÈni (SÊ, I)
62
ArahaÑ = ArahÈ (SyÈ, KaÑ) ArahantaÑ (Ka)
557
Asa~khyeyyo = Asa~kheyyo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
366
AsamantapaÒÒatÈya = AsamatthapaÒÒatÈya (SyÈ, KaÑ)
AsamattapaÒÒatÈya (Ka)
46
Assaparasse = Assasadasse (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
292
AsammuÔÔhÈ = ApammuÔÔhÈ (SÊ) ApamuÔÔhÈ (SyÈ, KaÑ)
285
AhaÒceva = AhaÒce (?)
50, 144, 436
Ahampi dammo ahampi dammo”ti = Ahampi go amhÈ ahampi go
amhÈti (SÊ) Ahampi amhÈ ahampi
amhÈti (SyÈ, KaÑ, I)
Ahampi go ahampi goti (?)
230
Ahetu-appaccayaÑ = AhetuÑ (SÊ) Ahetu (SyÈ, KaÑ)
Ahetu-appaccayÈ (I) AhetuÑ appaccayaÑ (Ka)
176
[Œ]
ŒnaÓyako = AnaÓako (SÊ, I) AnaÓyako (Ka)
ŒnaÓyasukhaÑ = AÓaÓasukhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Œnandacetiye = Œnande cetiye (DÊ 2. 103 piÔÔhe)
ŒpÈtadaso = ŒpÈthadaso (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Œmagandhena = Œmagandhe (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
ŒmÈ”ti = Œmoti (SÊ)
Œyataneva = Œyatane ca (Ma 2. 193 piÔÔhe)

388
380
486
378
283
174
219
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NÈnÈpÈÔhÈ
[Œ]
ŒyatiÑ = Œyati (SÊ)
(ŒyasmantaÑ udÈyiÑ) = BhagavantaÑ (SÊ)
( ) natthi SyÈ-KaÑ-potthakesu
AÔÔhakathÈya sameti.
ŒraÒÒikattaÑ = AraÒÒakattaÑ (sabbattha)
ŒrÈcÈrÊ = AnÈcÈrÊ (I)
ŒlayÈrÈmÈ = ŒlayarÈmÈ (aÒÒasuttesu)
ŒvaÔÔaniÑ mÈyaÑ = ŒvaÔÔanÊmÈyaÑ (SÊ)
ŒvaÔÔanimÈyaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)
ŒvaÔÔeyyuÑ = ŒvaÔÔeyya (?)
Œvahanti = Vahanti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
ŒvutÈ = AdhamÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
ŒsÊvisÈ = ŒsivisÈ (Ka)
[I]
IccÈyapi = IccÈyante (Ka)
Iti hetaÑ = Iti hidaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka)
Idheva = Idha ceva (SÊ)
IssÈmanikÈ = IssÈmanako (SyÈ)

PiÔÔha~kÈ
224

229
40
212
447
511
515
286
383
425
169
487
131, 311
524

[U]
Ujjubh|tÈ = Ujubh|tÈ (SyÈ, KaÑ, Ka)
64
UÉÉeyya = OÉÉeyya (SÊ)
35, 290
Uttari = UttariÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
197
Udakamallake = Udakakapallake (Ka)
251
UdakaÑ = Udakamallake udakaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
251
Udakorohantassa = Udakorohante (Ma 2. 122 piÔÔhe)
438
Udayo”ti = Uddayoti (SÊ)
114
UdÈyÊ = UdÈyi (sabbattha)
352
Upapajja vÈ = Upapajje vÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ)
UpapajjitvÈti (Ma 3. 257 piÔÔhe) PÈÄiyÈ saÑvaÓÓanÈ.
133
UpasaÑhari = UpasaÑhÈsi (SyÈ, KaÑ, I) UpasaÑharati (Ka)
286

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[U]
Uppajjati = UdapÈdi (sabbattha)
UppÈdayati = Upadahati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
UpÈrambhabhayÈti = UpavÈdabhayÈti (Ka) Ma 3. 121 piÔÔhe,
SaÑ 2. 60 piÔÔhe ca passitabbaÑ.
UbbahÈpeyya = UbbÈhÈpeyya (SyÈ, KaÑ)
Ummaggo = Umma~go (SyÈ, Ka)
UsmaÒca = saÒca (SyÈ, KaÑ) AÔÔhakathÈyampi pÈÔhantaraÑ.
SaÑ 2. 107 piÔÔhe KhemakasuttapÈÄiyÈpi sameti.
UsumaÒca (SÊ)
UsÊranÈÄimattÈnipi = UsÊranÈÄamattÈnipi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
[E]
Ekodi kÈtabbaÑ = EkodikattabbaÑ (I)
Ekodi hoti = EkodibhÈvaÑ gacchati (SÊ) EkodibhÈvo
hoti (SyÈ, KaÑ, Ka) Ekodi hoti (I)
EvaÑ = EtaÑ (Ka)
EtaÑ = EkaÑ (Ka)
EtamahaÑ = EtampahaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Etha = EtaÑ (Ka)
Evamassa = Evamassu (SÊ) Evassu (Ka)
EvaÑdiÔÔhi = EvaÑdiÔÔhÊ (sabbattha)
EvaÑ Èditto kho = EvaÑ ÈdÊpito (SÊ, I) EvaÑ Èdittako
(SyÈ, KaÑ) SaÑ 1. 29 piÔÔhepi.
EvaÑsmÊ”ti = Evamasmi (SÊ) Evasmi (SyÈ, KaÑ, I)
[O]
Otaranti = Osaranti (DÊ 2. 103 piÔÔhe)
Opaneyyiko = Opanayiko (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) PaÒcama
suttassa ®ÊkÈ oloketabbÈ.
OphuÓeyya = Opuneyya (SÊ, I)
OmakkhiÑ = OpapakkhiÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) OmakkhikaÑ (Ka)
Ossajjanti = Ossajanti (SÊ)

597
PiÔÔha~kÈ
244
202
340
244
497

209
205, 519
407
256
352
213
315
169
205
492
155
533
487
156
135
189
160
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NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[O]
OsÊdatimeva saÑsÊdatimeva = OsÊdati ceva saÑsÊdati ca (SÊ, I)
OsÊdati saÑsÊdati (SyÈ, KaÑ)
[ Ka ]
Ka~khanÊyeva pana = Ka~khanÊyeva ca pana (SaÑ 2. 5 piÔÔhe)
KaÒci = KiÒci (Ka)
KaÒcideva = KiÒcideva (Ka)
KaÔhalÈya = KathalÈya (SyÈ, KaÑ, Ka)
KaÔhalena - kathalena (AÔÔhakathÈ)
KataÒÒutÈkataveditÈ = KataÒÒutÈkataveditÈya (SÊ)
KathaÑ vÈ = KathaÑ vÈ vo (?)
KadalimigapavarapaccattharaÓo = KÈdalimigapavarapaccattharaÓo (SÊ)
KandarÈyano = KaÓÉarÈyano (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Kamattha = Kimattha (SyÈ, KaÑ) Katamattha (Ka)
KammasaccÈyaÑ = KammasaccÈyÊ (Ka)
KaritvÈ = HaritvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ)
KaÄopimukhÈ = KhaÄopimukhÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ)
KalyÈÓÊ = KalyÈÓÈ (Ka)
KavitÈ = KavikatÈ (sabbattha) ®ÊkÈ oloketabbÈ.
KaÄevare = KaÄebare (SÊ, I)
KÈmanandÊ = KÈmanandi (SÊ, SyÈ, KaÑ)
KÈmarÈgÈbhinivesavinibandha = KÈmarÈganivesavinibaddha
(SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
KÈla~kato = KÈlakato (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
KÈlena sammasanÈ = KÈlena samatho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
KÈÄakÈrÈme = KoÄikÈrÈme (Ka)
KÈÄako = KoÄiko (Ka)
KiÒcanatasmiÑ = KiÒcanatasmi (?)
Kima~gaÑ = Kima~ga (SÊ, I)
KimassÈhaÑ = KathamassÈhaÑ (Ka)
KuÔhÈriÑ = KudhÈriÑ (Ka)

282
189
28
56
122
548
190
136
68
62
555
115
300
497
73
357
317
67
430
457
333
340
207
464
429
521

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

599
PiÔÔha~kÈ

[ Ka ]
KudÈlapiÔakaÑ = KuddÈlapiÔakaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
KulagharikÈ = KuraragharikÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Kusobbhe = Kussubbhe (SÊ, I) Kusubbhe (SyÈ, KaÑ, Ka)
Kena naÑ paÓÉitÈ jÈneyyuÑ = Tena naÑ paÓÉitÈ na jÈneyyuÑ (Ka)
Na naÑ paÓÉitÈ jÈneyyuÑ (?)
KevalÊ = KevalaÑ (SyÈ) Kevalo (Ka)
KesamuttaÑ = KesaputtaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Kvacani = Kvacana (SÊ, SyÈ)

100
316
189
497

[ Kha ]
KhallitasiraÑ = KhalitaÑ siro (SÊ, I) KhalitasiraÑ (SyÈ, KaÑ)
Ma 3. 218 piÔÔhepi.
KhÈÓukaÓÔakaÔÔhÈnaÑ = KhÈnukaÓÉakadhÈnaÑ (SÊ, I)
KhÈrÈpatacchikampi = KhÈrÈpaÔicchakampi (SyÈ, KaÑ, Ka)
KhippaÑ = KhipaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

137
37
50
35

[ Ga ]
GaÓheyyapi = Gayheyyapi (?)
GathitÈ = GadhitÈ (Ka)
Gathito = Gadhito (SyÈ, KaÑ, Ka)
GaruÑ katvÈ = GarukatvÈ (SÊ, I)
GaruÑ karonto = Garukaronto (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Gahitampissa = GahitaÑ hissa (SyÈ, KaÑ)
GahetuÑ = GaÓetuÑ (Ka)
GilÈnavuÔÔhito (SaddanÊtiyÈ sameti) = GilÈnÈ vuÔÔhito (sabbattha)
GÊveyyake = GÊveyyakena (Ka) GÊveyyakÈya (?)
GulÈguÓÔhikajÈto = KulÈguÓÔhikajÈto (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
GoyogapilakkhasmiÑ = GoyogamilakkhasmiÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)

484
74
278
328
108
130
365
220
255
532
283

[ Gha ]
GhaÔÔito = GhaÔÔitÈ (SÊ)

122

205
28
245
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PiÔÔha~kÈ

[ Ca ]
Catasso ca = Tasseva (Ka)
CatutthaÑ = CatutthiÑ (SÊ)
CatuddisÈ = CatuddisaÑ (?)
Candimas|riyÈ = CandimasuriyÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Ca pana maÑ = Ca pana maÑ te (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
CatunnaÑ = CatassannaÑ (SyÈ, KaÑ) SaddanÊtipadamÈlÈ passitabbÈ.
CatunnaÑ paÔipadÈnaÑ = CatassannaÑ paÔipadÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ)
CÈtumahÈrÈjikÈ = CÈtummahÈrÈjikÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
CittassekaggataÑ = CittassekaggaÑ (SÊ)
C|Äapanthako = Cullapanthako (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
[ Cha ]
ChandÈ dosÈ mohÈ ca bhayÈ gÈmino = ChadÈ ca dosÈ ca bhayÈ ca
gÈmino (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
( ) = ChaÔÔhaÑ uttÈnatthamevÈti AÔÔhakathÈyaÑ dassitaÑ,
PÈÄipotthakesu pana katthacipi na dissati.

136
184
342
228
161
456
472
210
38
24

327
422

[ Ja ]
JÈnussoÓi = JÈÓusoÓi (Ka)
PajÈnanti = JÈnanti (Ka)
JÊvikaÑ = JÊvitaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)
Juhati = Juhanti (SÊ, I)

58
146
274
528

[ Jha ]
JhÈyeyya = JÈleyya (Ka)

136

[ ©a ]
©Èto = ©Ètako (SyÈ, KaÑ)

116

[ ®ha ]
®hapanÊyaÑ paÒhaÑ na Ôhapeti = ThapanÊyaÑ paÒhaÑ na thapeti (Ka) 198
®hapentÊti = ThapentÊti (Ka)
19
®hitasÊlo = ThitasÊlÊ (SÊ)
233

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Ta ]
TagaramallikÈ = TaggaramallikÈ (I)
Taggha taÑ = Taggha tvaÑ (SÊ, I)
Tatuttari = TatuttariÑ (SÊ, I)

601
PiÔÔha~kÈ
227
240
210

TathattÈya = TadatthÈya (Ka)
190, 512
TathÈr|paÑ panassa = TathÈr|pampissa (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
127
TatthupapannÈ = TatthuppannÈ (SÊ, I)
210
Tadariyo kathanÈcare = Tadariyo na kathaÑ vade (Ka)
199
Tadabhinivatteti, tadabhinivattetvÈ = Tadabhinivajjeti,
tadabhinivajjetvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 268
Tandi = TandÊ (I)
3
TapussabhallikÈ = TapassubhallikÈ (SÊ, I)
27
Tasseva = Tassameva (SÊ, Ka) Tassa ceva (SyÈ, KaÑ, Ka)
171
TÈdimhÈ = TÈditamhÈ (SÊ, I)
334
TÈdÊyeva tÈdÊ = TÈdisova tÈdÊ (SyÈ, KaÑ) TÈdise yeva tÈdÊ (I)
TÈdÊyeva tÈdÊyevekÈ (Ka)
334
TibbÈ = TippÈ (SÊ)
139
TibbÈhi = TippÈhi (SÊ, I)
431
TisahassimahÈsahassilokadhÈtuÑ = TisahassiÑ mahÈsahassiÑ
lokadhÈtuÑ (SyÈ, KaÑ) TisahassÊ
mahÈsahassÊ lokadhÈtuÑ (I)
229
Te appamattÈ = Te khoppamattÈ (SÊ) Te khemappattÈ (SyÈ, KaÑ, I)
(Ma 3. 225 piÔÔhepi)
141
Te ca me = Te ce me (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
174
TesaÑ = NesaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ)
355
TaÑ kho pana te etaÑ = TaÑ kho panetaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
138
TaÑ passa = TaÑ pissa (SyÈ, KaÑ) TaÑ mamassa (Ka)
333
Tyassa = TyÈssa (I)
399
Tveva = Teva (SÊ, I)
330

602
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NÈnÈpÈÔhÈ
[ Tha ]
ThinamiddhaÑ = ThÊnamiddhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Th|lavÈlukÈ = Th|lavÈlikÈ (SÊ, I) ThullavÈlikÈ (SyÈ, KaÑ)
[ Da ]
DakÈ dakÈsayÈ = UdakÈ udakÈsayÈ (Ka)
DaÓÉaparÈyaÓaÑ = DaÓÉaparÈyanaÑ (SyÈ, KaÑ, I)
DantavidaÑsakahasitaÑ = DantavidaÑsakaÑ hasitaÑ (SÊ, I)
DaÄhadhammÈ = DaÄhadhammo (sabbattha) ®ÊkÈ ca
MoggallÈnabyÈkaraÓaÑ ca oloketabbaÑ.
DiÔÔhijjhosÈnaÑ = DiÔÔhi-ajjhosÈnaÑ (SÊ, I)
DiÔÔhippatto = DiÔÔhappatto (Ka)
DiÔÔhi hissa = DiÔÔhi hi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
DiyaÉÉhasikkhÈpadasataÑ = DiyaÉÉhaÑ sikkhÈpadasataÑ (SÊ)
DukkhanirodhaÑ = Dukkhanirodho (SyÈ, KaÑ)
DukkhasamudayaÑ = Dukkhasamudayo (SyÈ, KaÑ)
Duggahitena = DuggahÊtena (SÊ)
DuÔÔhÈruko = DuÔÔhÈrukÈ (SÊ)
DubbaÓÓÈ ca -pa- supÈpikÈ = SyÈ-I-potthakesu “dubbaÓÓo ca hoti
dur|po supÈpako”ti evamÈdinÈ
pulli~gikavasena dissati.
DaÑsati = aÑsati (SÊ, SyÈ) assati (I)
DvipadÈ = DipadÈ (SÊ, I)
[ Dha ]
DhantaÑ sandhantaÑ = AdhantaÑ asandhantaÑ (SyÈ, KaÑ)
DhammavitakkÈvasissanti = Dhammavitakkovassissati (Ka)
DhÈtÈ = DhatÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
DhÈtÈnaÑ = DhatÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
DhÈrakajÈtiko = DhÈraÓajÈtiko (Ka)
DhÊraÑ = VÊraÑ (SÊ)
DhutavÈdÈnaÑ = Dhuta~gadharÈnaÑ (katthaci)
DhuvasÊlo = DhuvasÊlÊ (SÊ)
Dhoveyya = Dhopeyya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

PiÔÔha~kÈ
3
255
342
137
263
357
317
116
33
231
178
178
61
122

523
124
343
255
256
331
38
410
337
23
233
521

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

603
PiÔÔha~kÈ

[ Na ]
Na kareyyaÑ = Na kareyya (SÊ) DÊ 1. 56 piÔÔhe PÈÄiyÈ tadaÔÔhakathÈya
ca saÑsandetabbaÑ.
564
Na ca paradhammÈpasÈdanÈ = Na paradhammÈpasÈdanÈ (SÊ, I)
Na paradhammavambhanÈ
Ma 2. 193 piÔÔhe.
219
Na cetasikaÑ = Na cetasikampi (Ka)
156
Nacchinnam|lako = Acchinnam|lako (SyÈ, KaÑ)
466
Na paÔiseneti = Na paÔisseneti (SÊ, I)
535
NappaÔippassaddhiladdho = NappaÔippassaddhaladdho (aÒÒasuttesu)
256
Na phÈsuÑ = Na phÈsu (Ka)
56
NaragaÓasaÑghasevitÈ = MacchagaÓasaÑghasevitÈ (SyÈ, KaÑ)
366
Na sampajjhÈyati = Na apajjhÈyati (SÊ) Na pajjhÈyati (SyÈ, KaÑ, I)
535
Na haÒÒe = Na hÈne (SÊ, I) Na hane (Ka)
215
NaÄÈgÈrÈ vÈ tiÓÈgÈrÈ vÈ = NaÄÈgÈraÑ vÈ tiÓÈgÈraÑ vÈ (SÊ)
99
NÈÔaputto = NÈthaputto (SÊ, I)
221
NÈbbhaÒÒÈsuÑ = NÈbbhaÒÒaÑsu (SaÑ 2. 26 piÔÔhe)
262
NÈsÊsatÊ = NÈsiÑsatÊ (SÊ)
358
NÈnvÈssabhavissantÊti = NÈnubandhissanti (Ka)
283
Nikujjo = Nikkujjo (SÊ, I)
128
NikkujjitaÑ = NikujjitaÑ (Ka)
57
NiddhantakasÈvaÑ = NihitaÑ ninnÊtakasÈvaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
255
NiddhantaÑ aniddhantakasÈvaÑ = AniddhantaÑ anihitaÑ
aninnÊtakasÈvaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 255
NekkhaÑ = NikkhaÑ itipi (Ma 3. 143 piÔÔhe)
182
Nupalippati = Nupalimpati (Ka)
348
NupalippÈmi = NupalimpÈmi (Ka)
348
No cedaÑ = No cetaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
SaÑ 2. 25 piÔÔhe passitabbaÑ.
59, 262
NhÈpanena = NahÈpanena (SÊ)
131
NhÈru = NahÈru (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
52
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A~guttaranikÈye paÔhamaganthe
PiÔÔha~kÈ

[ Pa ]
Pakkamanti = Papatanti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
69
PaÒcÈlaputto = PaÒcÈliputto (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
360
PajjanikaÑ = SajjanelaÑ (SÊ, I) PajjanelaÑ (SyÈ, KaÑ)
373
PaÒjalikova = PaÒjaliko (Ka)
254
PaÒÒÈto assadammasÈrathÊti = SaÒÒÈto assadammasÈrathi
(SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
427
PaÒÒÈsampanno = HÈsapaÒÒo (Ka)
378
PaÒcupÈdÈnakkhandhÈ = PaÒcupÈdÈnakkhandhÈtissa vacanÊyaÑ (Ka) 570
PaÔikacca = PaÔigacca (SÊ, I)
334
PaÔikacceva = PaÔigacceva (SÊ, I)
231
PaÔik|lasaÒÒÊ = PaÔikk|lasaÒÒÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
468
PaÔikataÒcÈti = PaÔikataÒca atikataÒcÈti (SÊ, I)
63
PaÔipadaÑ = PÈÔipadaÑ (?) Ma 2. 19 piÔÔhe.
238
PaÔisanthÈrÈ = PaÔisandhÈrÈ (Ka)
92
PathaviyÈ = PaÔhaviyÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
34
PadittaÑ = ŒdittaÑ (Ka)
408
PanuÓÓapaccekasacco = PaÓunnapaccekasacco (?)
349
PanuÓÓaÑ = PaÓunnaÑ (?)
337
Pabbajitassa = Pabbajato (SÊ)
438
PamÈdatÈya = PamÈdavatÈya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) Ma 3. 218 piÔÔhepi.
138
PamuttaÑ = MuttaÑ (SÊ, I, Ka)
182
ParadhammÈpasÈdanÈ = ParadhammavambhanÈ (Ma 2. 193 piÔÔhe)
219
ParamasaccaÑ = ParamatthasaccaÑ (Ka) Ma 2. 145 piÔÔhe passitabbaÑ.430
ParÈdhippÈyÈ = ParÈdhippÈyaÑ (Ka)
394
ParÈmÈsÈ = ParÈmassa (SÊ, I)
75
ParicÈrayamÈno = ParicÈriyamÈno (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
144
ParibbÈjakÈ = ParibbÈjako (I, Ka)
187
PariyodapanÈ = PariyodÈpanÈ (?)
207
Parisati = ParisatiÑ (SÊ, I)
185
ParisÈkasaÔo = ParisakkasÈvo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
327

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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PiÔÔha~kÈ

[ Pa ]
ParisÈ cassa = ParisÈ ca (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
455
Pare vÈ, ssa = Pare vÈ tassa (Ka)
476
ParoparÈni = ParovarÈni (SÊ, I)
132
PalÈlapÊÔhakampi = PalÈlapiÔÔhikampi (SÊ)
50
PavattinÊ = PavattanÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
123
PavisÈmi = PacÈrayÈmi (SÊ, SyÈ, KaÑ)
183
PasÊdanti bah| janÈ = PasÊdati bahujjano (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
346
Pah|tarattaratanÈya = Pah|tasattaratanÈya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
TikanipÈte MahÈvagge dasamasuttaÔÊkÈyaÑ
dassitapÈÄiyÈ sameti.
63
PÈÔipado = PaÔipado (SyÈ, KaÑ, I) Ma 2 SekhasuttavaÓÓanÈ
oloketabbÈ.
399
PÈpakammaÑ = PÈpaÑ kammaÑ (SÊ, I)
138, 251
PÈmokkho = Mokkho (I) SaÑ 2. 224; AÑ 2. 193 piÔÔhepi.
408
PÈra~gato = PÈragato (SÊ, SyÈ, KaÑ)
311
PÈrÈyane = PÈrÈyaÓe (SÊ)
133
PitÈ = PitaraÑ (Ka)
557
PubbadevatÈti = PubbadevÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ)
382
Pubbe sudaÑ = PubbassudaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
159
PurisakaravitaÑ = PhussakaravitaÑ (SÊ), PussakaravitaÑ (SyÈ, KaÑ, I) 188
Purisaparasse = Purisasadasse (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
292
PuÄavakasaÒÒaÑ = PuÄuvakasaÒÒaÑ (Ka)
43
PeyyavajjaÑ = PiyavÈcÈ (Ka)
571
Ponobhavikehi = Ponobbhavikehi (Ka)
317
PaÑsuvÈlukÈ = PaÑsuvÈlikÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
255
[ Pha ]
PharasuppahÈrÈnaÑ = PharasuppahÈrÈnanti idaÑ padaÑ SyÈmapotthake
natthi, Ma 3. 174 piÔÔhepi passitabbaÑ.
432
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A~guttaranikÈye paÔhamaganthe

NÈnÈpÈÔhÈ
[ Pha ]
PhÈtiÑ kareyya = PhÈtikareyya (SÊ)
PhÈsukaÑ = PhÈsattaÑ (SÊ) VÈsatthaÑ (I)
PhÈsuÑ = PhÈsu (Ka)
PhiyÈrittaÑ = PiyÈrittaÑ (SÊ, I)
PhusitvÈ = PhassitvÈ (SÊ, I)

PiÔÔha~kÈ
126
370
78
522
399

[ Ba ]
BakulÈ = SakulÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
26
Bajjheyyapi = Khajjheyyapi (SÊ)
484
BadarapaÓÉuÑ = MaÓÉaÑ (Ka)
182
BaddhÈ = BandhÈ (Ka)
383
BarihisatthÈyÈ”ti = ParikammatthÈyÈti (Ka)
528
BalÊbaddÈ = BalivaddÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) BalibaddhÈ (Ka)
423
BavhÈbÈdhÈ = BahvÈbÈdhÈ (Ka)
387
BahukÈrÈ = Bah|pakÈrÈ (Ka)
63
BahulamakaÑsu = BahulÊmakaÑsu (SyÈ, KaÑ, I)
279
Bah|naÑ = BahunnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
290, 329
BÈkulo = Bakkulo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
25
BÈhulikÈ = BÈhullikÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) ®ÊkÈ oloketabbÈ.
71
BÊjaÑ hissa = VÊjaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
34
ByantÊkaroti = Byantikaroti (I) ByantiÑ karoti (Ka)
319
( ) = (ByÈdhipi dukkho) (SÊ, I, Ka) AÔÔhakathÈya saÑsandetabbaÑ.
177
[ Bha ]
Bhagavato bhÈsitassa dÈyÈdo = Bhagavato sÈvako (Ka)
BhagavÈ, ti = BhagavÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) IdaÑ suttavaÓÓanÈya
AÔÔhakathÈya saÑsandetabbaÑ.
BhatÈ bhaccÈ = GatÈ bh|tÈ (Ka) BhaÔÈ bhaccÈ (SyÈ, KaÑ)
BhaddasÈritÊre = KaddamadahatÊre (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
BhasmapuÔaÑ = AssapuÔaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
BhayadassivÈ = BhayadassÈvÊ (Ka)

571
181
380
66
564
349

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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PiÔÔha~kÈ

[ Bha ]
Bhadro = Bhaddo (Ka)
BhusÈgÈraÑ = SuÒÒÈgÈraÑ (Ka)
Bhecchati = Bhijjissati (SyÈ, KaÑ, Ka) Bhejjati (SÊ)
BheraÓÉakaÑyeva nadati = BhedaÓÉakaÑ (Ka)
BhesakaÄÈvane = BhesakalÈvane (SÊ, I, Ka)

246
243
7
188
372

[ Ma ]
MacchÈnaÑ = MaccÈnaÑ (Ka)
MaÒÒati = PaÒÒÈyati (?)
MantavÈcÈ = MantÈ vÈcÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
MahatÈ vÈdapÈsena = MahatÈ pÈsena (Ka)
Mahantehi = Mahattebhi (Ka)
Mahatto = MahattÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
MahÈkoÔÔhiko = MahÈkoÔÔhito (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
MahÈsÈvajjÈnÊti = VajjÈnÊti (SÊ, SyÈ, KaÑ)
MÈtÈpit|naÑ = MÈtÈpitunnaÑ (SÊ, I)
MÈlukyaputto = MÈlu~kyaputto (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Milakkhesu = Milakkh|su (Ka)
MuÔÔhassacce = MuÔÔhasacce (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
MuÔÔhassati = MuÔÔhassatÊ (SÊ)
MettÈcittaÑ = MettacittaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
Moggallo = Puggalo (Ka)

213
433
550
501
334
251
116
35
382
571
37
540
505
9
500

[ Ya ]
YaÒca khvÈssa = YaÒhissa (Ka) YathÈr|paÒca khvÈssa (?)
YaÒÒassa = PuÒÒassa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
YaÒhissa = YathÈr|paÑ hissa (?)
Ma 3. 94 piÔÔhe sevitabbÈsevitabbasuttÈnur|paÑ.
YatamenaÑ = Yatameva naÑ (SÊ) YatametaÑ (SyÈ, KaÑ)
Yatameva (?)

226
352
225
322
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A~guttaranikÈye paÔhamaganthe
PiÔÔha~kÈ

[ Ya ]
YathayidaÑ bhikkhave cittaÑ = YathayidaÑ cittaÑ (SÊ, I) evamuparipi. 4
YatthapimesaÑ = YatthimesaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ)
446
YathÈdhippÈyÈ = YathÈdhippÈyaÑ (SÊ)
393
YathÈdhippÈyÈ = YathÈdhippÈyaÑ (SÊ, Ka)
394
YadidaÑ gatiyÈ upapattiyÈ sati = YadidaÑ cutiyÈ upapattiyÈ cÈti (Ka) 441
YadidaÑ = YamidaÑ (SyÈ, KaÑ, I)
171
YampidaÑ = YadidaÑ (Ka)
433
YamariyagarahÊ = YamariyaÑ garahÊya (SyÈ, KaÑ)
310
YamidaÑ = YadidaÑ (SyÈ, KaÑ)
434
YamidaÑ = YampidaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
554
YÈ n|nÈhaÑ = SÈ n|nÈhaÑ (SyÈ) YaÑ n|nÈhaÑ (Ka)
525
YÈvatÈ vinÊtÈ = YÈvatajjhÈ vinÊtÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
AÔÔhakathÈyampi pÈÔhantaraÑ.
289
YÈvÈpi = YÈvampi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
360
Ye ca r|pe pamÈÓiÑsu = Ye ca r|pena pÈmiÑsu (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
383
Yopissa = Yopassa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
142
Yo ceva yajati = Yo ceva yaÒÒaÑ yajati (SyÈ, KaÑ)
168
YaÑ’sa = YaÑ tassa (Ka) Anantarasutte pana “yaÑ’sa” itveva
sabbatthapi dissati.
190
[ Ra ]
RatanavarÈnamÈlayaÑ = RatanagaÓÈnamÈlayaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
RattindivÈ = RattidivÈ (Ka)
Rattindivo = Rattidivo (Ka)
RattindivaÑ = RattidivaÑ (Ka)
RÈgatanuttaÑ = RÈgatanuttanaÑ (Ka)
RÈgavepullattaÑ = RÈgavepullataÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
RÈjapurisÈnaÑ = RÈjaparisÈyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Rukkham|laÑ susÈnaÑ = Rukkham|laÑ bhusÈgÈraÑ susÈnaÑ (Ka)
RodhaÑ = GedhaÑ (SÊ, I) AÑ 1. 152 piÔÔhepi.

366
386
213
144
462
461
170
243
152

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ La ]
LakuÓÉaka = LakuÓÔaka (SyÈ, KaÑ)
LaddhÈ ca pana = LaddhÈni ca (SÊ, SyÈ, KaÑ) LaddhÈ ca (I)
Labhantatthe = Labhatatthe (SÊ, I)
Limpati = Lippati (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka)
Lepagatena = LÈsagatena (SÊ, I)
LoÓakapallaÑ = LoÓaphalaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

609
PiÔÔha~kÈ
23
182
299
137
484
251

[ Va ]
VatvÈna = VatvÈ (SÊ, I) EvamÊdisesu ÔhÈnesu.
64
Vappati = Pupphati (SÊ, I)
143
VassabhaÒÒÈ = VassabhiÒÒÈ (Ka) SaÑ 2. 60 piÔÔhe passitabbaÑ.
340
VÈcÈyasannitodakena = VÈcÈsattitodakena (SÊ)
188
VÈdÈnupÈtÈ gÈrayhÈ ÔhÈnÈ = VÈdÈnuvÈdÈ gÈrayhaÑ
ÔhÈnaÑ (Ma 3. 8 piÔÔhe)
340
VÈdÈnuvÈto = VÈdÈnuvÈdo (Ka)
161
VijambhitÈ = VijambhikÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
3
VinayadharattaÑ = VinayadharakattaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
40
Vineyya = Vineyya vineyya (SÊ, SyÈ, KaÑ)
514
VimariyÈdÊkatena = VimariyÈdikatena (SÊ, I, Ka)
262
Viyatto = Vyatto (SÊ, I) Byatto (SyÈ, KaÑ)
309, 314
VivaÔacchadÈ = VivattacchadÈ (SÊ, I) VivaÔÔacchadÈ (Ka)
352
VisamapÈkÈni = VisamapÈkÊni (SÊ, SyÈ, KaÑ) VisamaÑpÈkÈni (Ka)
387
Vivattayi = VÈvattayi (SÊ, I)
133
ViheÔheyyaÑ = ViheseyyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
77
VihaÑsu = VihariÑsu (SyÈ, KaÑ)
329
VÊriyÈrambho = ViriyÈrambho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
11
VÊriyaÑ = ViriyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
41
V|pasamissati = V|pasammissati (?)
562
Vediyati = Vedayati (Ka)
554
VeÄukaÓÉakiyÈ = VeÄukaÓÉakÊ (AÑ 2. 295 piÔÔhe)
88
Voropito = VoropitÈ (Ka)
557
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A~guttaranikÈye paÔhamaganthe
PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
SaÑvesetvÈ = SaÑkaÉÉhitvÈ (Ka)
140
Sa~kavÈ = Pa~kadhÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
238
Sa~kasÈyanti = Sa~kamma jhÈyanti (Ka) SaÒjhÈyanti (SÊ-®Ôha)
69
Sa~khyaÑ = Sa~khaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
246, 366
SaggaÒca kamatiÔÔhÈnaÑ = SaggaÒca sappatiÔÔhÈnaÑ (Ka)
376
Sa~gahabalaÑ = Sa~gÈhabalaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
459
Sa~gahÈ = Sa~gahe (AÔÔhakathÈyaÑ pÈÔhantaraÑ)
DÊ 3. 156 piÔÔhepi passitabbaÑ.
341
Sagge pamodatÊti = Sagge ca modatÊti (SÊ)
131, 311
Sa~ghÈtuÑ = SaÑhÈtuÑ (SyÈ)
127
Sajotibh|tÈya = SaÒjotibh|tÈya (SyÈ, KaÑ)
140
SaÒjambharimakaÑsu = SaÒjhambharimakaÑsu (DÊ 1. 175 piÔÔhepi)
188
SaÔho so = SaÑsaÔÔho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) SaÔhoti (Ka)
127
Santatavutti = Satatavutti (SyÈ, KaÑ)
508
Sati-upaÔÔhÈne = SatipaÔÔhÈne (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
541
SanthÈrÈ = SandhÈrÈ (Ka)
91
SappimhÈ sappimaÓÉo, sappimaÓÉo = SappimhÈ sappimaÓÉo (Ka)
408
SapubbadevatÈni = SapubbadevÈni (SyÈ, KaÑ)
382
SampamohaÑ = SasammohaÑ (Ka)
199
SabbacetasÈ = SabbaÑ cetaso (sabbattha)
431
SabbacelÈni = SabbaverÈni (Ka)
207
Sabbo so = Sabbaso (SÊ, I)
501
SabbaÑ saÒÒaÑ = SabbÈ saÒÒÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
288
SabbaÑ vedanaÑ = SabbÈ vedanÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
288
SabyÈbajjhaÑ = SabyÈpajjhaÑ (sabbattha) evamuparipi.
120, 553
Sabhaggato vÈ parisaggato vÈ = SabhÈgato vÈ
parisÈgato vÈ (SyÈ, KaÑ)
125
SamaÓabrÈhmaÓavÈdÈnaÑ = SamaÓappavÈdÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
290
SamaÓebhi aÒÒehÊti = SamaÓehi aÒÒeti (SÊ, I, Ka)
560
Samathamattano = Samamattano (SÊ, SyÈ, KaÑ) Sammamattano (I)
284

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
SamanugÈhiyamÈnÈni = SamanuggÈhiyamÈnÈni (SyÈ, KaÑ, Ka)
174
SamÈdapako = SamÈdÈpako (?)
410
SamÈdapetabbÈ = SamÈdÈpetabbÈ (?)
223
SamÈdapeti = SamÈdÈpeti (?)
35
SamÈdhiggaÑ = SamÈdhaggaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ)
390
SamÈdinnÈ = SammÈdiÓÓÈ (Ka)
190
SammÈdiÔÔhi = SammÈdiÔÔhiko (SÊ, SyÈ, KaÑ)
558
SammÈsati = SammÈsatÊ (SÊ,Ka)
402
SammÈsamÈdhi = SammÈsamÈdhÊ (SÊ, Ka)
402
SammÈvimutti = SammÈvimuttÊ (SÊ, Ka)
402
SammÈpÈsaÑ -pa- mahÈrambhÈ = SammÈpÈsaÑ vÈjapeyyaÑ.
NiraggaÄaÑ mahÈrambhÈ (I) SaÑ 1. 76 piÔÔhepi.
351
SamiÒjitaÑ = SammiÒjitaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
65, 329
Samiddho = SaviÔÔho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
116
SamuddaÑ = SamuddaÑ sÈgaraÑ (SÊ, I, Ka)
SamuddasÈgaraÑ (SyÈ, KaÑ)
458
SamuddaÑ = SamuddasÈgare (Ka)
246
Sammodatimeva = Sammodatiyeva (SyÈ, KaÑ) Sammodati ceva (I)
287
SavÈhiniÑ = SavÈhanaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
323
Sasa~khÈraniggayhavÈritagato = Sasa~khÈraniggayhavÈritavato
(SÊ, SyÈ, KaÑ, I) Sasa~khÈraniggayhavÈrivÈvato (Ka)
Sasa~khÈraniggayhavÈriyÈdigato (?)
256
SahapaÑsukÊÄikÈ = SahapaÑsukiÄakÈ (SyÈ, KaÑ)
507
SahassilokadhÈtuÑ = SahassÊlokadhÈtuÑ (I)
228
SÈÓo ca sekhuniyanattÈ = RohaÓo ca pekhuÓiyanattÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 194
SÈtthaÑ sabyaÒjana = SÈtthÈ sabyaÒjanÈ (SÊ, I)
331
SÈnuvajjo ca = SÈnuvajjo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) evamuparipi.
103
SÈmugaÑ nÈma = SÈp|gaÑ nÈma (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
515

612
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A~guttaranikÈye paÔhamaganthe
PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
Si~gÈlakamÈtÈti = SigÈlamÈtÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Si~gÈlakaÑyeva = SegÈlakaÑyeva (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Sippisambukampi = Sippikasambukampi (Ka)
SÊghaÑ sÊghaÑ = SÊghasÊghaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
SukatadukkaÔÈnaÑ = SukaÔadukkaÔÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
SukatÈ”ti = SugatÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Sukhino = SukhitÈ (SÊ, SyÈ)
SukhaÑ balaÑ dado = SukhaÑ vaÓÓaÑ dado (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Sukhabaladado (Ka)
SudullabhÈ = DullabhÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
SunÊhataÑ = SunibbhataÑ (Ka)
SuppattaÑ = SampattaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)
SumatikataÑ = SumattikataÑ (Ka) Ettha matisaddo -pa- AÔÔhakathÈya
sameti.
Surabandho = S|ro ambaÔÔho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
SuvaÓÓasikatÈvasissanti = SuvaÓÓajÈtar|pakÈvasissanti (Ka)
SuvisuddhÈ nÈvÈkatÈ = SuvisuddhakatÈ (Ka)
SusumÈragire = SuÑsumÈragire (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
SuhuÔÔhitaÑ = SuvuÔÔhitaÑ (SÊ, I)
SekhÈnametaÑ = SekhametaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ)
SekhabalÈni = SekkhabalÈni (SyÈ, KaÑ)
Sneho = Sineho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
SeniyadhÊtÈ = SenÈnÊdhÊtÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
SokaparidevÈnaÑ = SokapariddavÈnaÑ (SÊ)
SovatassÈhaÑ = SovatassÈyaÑ (SÊ)
SaÑsÈdeti = SaÑhÊreti (Ka)
SaÑghasobhano = SaÑghasobhaÓo (Ka)
SaÑyatindriyaÑ = YatindriyaÑ (Vi 3. 285 piÔÔhe)
SvÈssa = SvÈyaÑ (SyÈ, KaÑ, I) SoyaÑ (Ka)

26
188
8
243
192
218
141
375
460
155
353
231
27
255
522
372
299
54
468
224
27
515
564
292
314
347
118

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Ha ]
HatthÈpalekhano = HatthÈvalekhano (SyÈ, KaÑ)
Hanati = Hanti (SÊ, I)
(hanati) = ( ) natthi SÊ-SyÈ-I-potthakesu.
HabyaÑ = HavyaÑ (SÊ, I) HuÒÒaÑ (SyÈ, KaÑ)
HirimatÈya = HirisampadÈya (Ka)
HirÊ = Hiri (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
HÈsapaÒÒatÈya = HÈsupaÒÒatÈya (SÊ, I)

613
PiÔÔha~kÈ
300
190
432
352
541
53
46

A~guttaranikÈye paÔhamabhÈge

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

AjapÈlanigrodho

328, 330

AÒÒÈsikoÓÉaÒÒo

23
1, 27, 64, 99,
116, 264, 265,
374, 376, 380

AnnabhÈro

338

Anuruddho

23, 284, 285, 562

Abhayo

221, 520

ArahaÑ

21, 23, 30, 76,
108-9, 142

AvÊci

159

Asurindo

324
[Œ]

Œnando

216, 218, 221, 217,
391, 394, 448, 462,
475, 480, 486, 515, 562
66

ŒvaÔÔabhayaÑ (adhivacanaÑ) 440
Œhuneyya (adhivacanaÑ) 131, 382
ŒÄavÊ

135
[I]

Isipatane

UkkaÔÔhaÑ
346
Uggo gahapati
27
Ujjayo
351
UttarÈ
27
UdÈyÊ
352
Upako
501
UppalavaÓÓÈ
26, 87, 483
UpavÈÓo
482
Upaseno
25
UpÈli
25
UruveÄakassapo
25
UruvelÈyaÑ
328, 330
mibhayaÑ (adhivacanaÑ)
439
[ Ka ]

25, 59, 131, 169,

ŒrÈmadaÓÉo

PiÔÔha~ko

[U-]

[A]

AnÈthapiÓÉiko

NÈmÈnukkamo

109

Ka~khÈrevato
KandarÈyano
Kapilavatthu
Kassapagotto
KÈtiyÈnÊ
KÈpilÈnÊ (BhaddÈ)
KÈlÈmÈ
KÈÄakÈrÈma
KÈÄÊ
KÈÄudÈyÊ
KisÈgotamÊ

24
68
220, 280, 517
238-9
28
26
189
333
28
25
26
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NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ka ]
KuÓÉadhÈno
25
KuÓÉalakesÈ (BhaddÈ)
26
KumbhÊlabhayaÑ
(adhivacanaÑ)
440
KumÈrakassapo
25
KusinÈrÈyaÑ
391
KesamuttaÑ
189
Kesi
427
KosambÊ
218, 394, 462,
475, 562
Koliyesu
373, 515
Kosalesu
181, 189, 238, 280
[ Kha ]
KhÊÓÈsavo
KhujjuttarÈ
KhemÈ

142
27, 88, 483
26, 87, 483

[ Ga ]
Gijjhak|Ôe
185, 385, 496, 501
Gundavane
68
Gotama
57, 161, 172, 181,
189, 344, 352,
493, 511, 555
Gotamakacetiya
280
[ Gha ]
GhositÈrÈma

218, 394,
462, 475, 562
[ Ca ]

CakkavattÊ
Citto gahapati
C|Äapanthako

76, 107
27, 87, 483
24

NÈmÈnukkamo
[ Cha ]
Channo (paribbÈjako)

PiÔÔha~ko
216

[ Ja ]
JÈÓussoÓi

58, 158,
166, 493
27
1, 49, 64,
99, 116, 216

JÊvako
Jetavane
[ Ta ]
TathÈgato
TapussabhallikÈ
TÈvatiÑsÈ
TikaÓÓo

21, 23, 76,
108-9, 324
27
141
163

[ Da ]
Dabbo
Devadatta
DoÓo

25
385
346

[ Dha ]
DhammadinnÈ
Dhammadharo

26
496

[ Na ]
NakulapitÈ
27, 372
NakulamÈtÈ
28, 372
Nandako
26, 194
NandÈ
26
Nando
26
NigrodhÈrÈma
220, 517
NibbedhikapaÒÒo (vuccati)
498
NeraÒjarÈ
328, 330

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Pa ]
PajjanikaÑ (Nigamo)
373
PaÔÈcÈrÈ
26
PaÓÉito
498
PiÓÉolabhÈradvÈjo
24
Pilindavaccho
25
PuÓÓo
24
PubbadevatÈ (adhivacanaÑ) 382
PubbÈcariya
(adhivacanaÑ)
130, 382
PubbÈrÈma
64, 194, 206, 503
Potaliyo
413
[ Ba ]
BakulÈ
Bahussuto (vuccati)
BrahmÈ (adhivacanaÑ)
BÈkulo
BÈrÈÓasÊ
BÈhiyo
Buddho
Bodhisatta

26
496
130, 382
25
109, 283
25, 562
324
261

[ Bha ]
BhagavÈ
1, 49, 99, 109,
116, 131-2, 307
Bhaggesu
372
BhaÓÉagÈme
307
BhaddÈ KaccÈnÈ
26
BhaddÈ KÈpilÈnÊ
26
BhaddÈ KuÓÉalakesÈ
26
Bhaddiyo
23, 511
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PiÔÔha~ko

[ Bha ]
BharaÓÉu
BhesakaÄÈvane
Bhoganagare

281
372
486

[ Ma ]
Makkhali
290
Madhura
68, 368
MandhÈtÈ
324
MallikÈ
523
MahÈkaccÈno
24, 66, 68
MahÈkappino
26
MahÈkassapo
23
MahÈkoÔÔhiko
116, 479, 480
MahÈkoÔÔhito
25
MahÈnÈmo
27, 220, 280
MahÈpajÈpati
26
MahÈpaÒÒo (vuccati)
498
MahÈpanthako
24
MahÈmoggallÈno
23, 472-3,
517
MahÈvana
221, 231, 511
MÈro
324
MÈlukyaputto
571
MigadÈye
109
MigÈramÈtupÈsÈde
503
MogharÈjÈ
26
[ Ya - Ra ]
Yamo
RaÔÔhapÈlo

137
25
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NÈmÈnukkamo
RÈjagahaÑ

RÈdho
RÈhu
RÈhulo
Revato
Rohitasso

PiÔÔha~ko

[ Ra ]
185, 238-9, 334,
338, 344, 385, 491,
496, 499, 501
26
324
24, 483
24
356, 358

[ La ]
LakuÓÉakabhaddiyo
LokantarikÈ

23
446

[ Va ]
Vakkali
Va~gÊso
Vacchagotto
VajjÊ
Vappo (Sakko)
VaraÓÈ (nagaraÑ)
Varadharo
VassakÈra
VisÈkhÈ
VisÈkho
VenÈgapulaÑ
VeraÒjaÑ
VesÈlÊ
VeÄukaÓÉakiyÈ
VeÄuvana

24
25
161, 181
307
517
66
338
344, 491, 499
27, 206
360
181
368
221, 231,
280, 511, 520
88, 483
344, 499

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Sa ]
Sa~kavÈ
SakuludÈyÊ
Sakkesu
Sakko
Sa~gÈravo
Sacetano
SammÈsambuddho

238
338
220, 517
142
168
109
21, 23, 30,
76, 108
Samiddho
116
Sarabho
185
Sahampati
329
SÈketa
333
SÈgata
26
SÈmÈvatÊ
27
SÈmuga
515
SÈriputto
23, 64, 116, 132,
285, 393, 461,
472-3, 479, 482-3, 486
SÈriputtamoggallÈnÈ
87, 483
SÈvatthÊ
1, 49, 64, 99, 116,
206, 216, 282, 327,
356, 360, 365, 383,
416, 503, 523
SÈÄho
194, 520
SikhÈmoggallÈno
555
Si~gÈlakamÈtÈ
26
SiÑsapÈvane
135
SippinikÈ
338
SÊvali
24
SujÈtÈ
27
SutavÈ (vuccati)
498

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
NÈmÈnukkamo
[ Sa ]

PiÔÔha~ko

Sudatto
27
SudhammÈ
141
SuppavÈsÈ
27, 374
SuppiyÈ
28
Subh|ti
24
SusukÈbhayaÑ (adhivacanaÑ) 441
SusumÈragire
372
S|rambaÔÔho
27
S|ro ambaÔÔho (Ka)
27
Sekho
232
Setabya
346
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NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Sa ]
SoÓÈ
SoÓo (KuÔikaÓÓo)
SoÓo (KoÄiviso)
Sobhito

26
24
24
25

[ Ha ]
Hatthako
Hatthako (ŒÄavako)
HatthigÈmako
HimavantaÑ

87, 282
27, 135, 483
27
150

A~guttaranikÈye paÔhamabhÈge

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
AguttaÑ cakkhusotasmiÑ
284
Aggato ve pasannÈnaÑ
344
AggasmiÑ dÈnaÑ dadataÑ
344
Aggassa dÈtÈ medhÈvÊ
344
Agge dhamme pasannÈnaÑ
344
AjeÄakÈ ca gÈvo ca
351
AjjhattaÒca na jÈnÈti
383
AjjhattaÒca pajÈnÈti
383
AÒÒÈtatthaÑ pasÈdatthaÑ
199
AÔÔha~gupetassa uposathassa 216
AtthÈsaÑ pacurÈ honti 370, 371
AthÈparÈsaÑ akkhÈto
127
AdhisÊlaÑ adhicittaÑ
238
AdhisÊlaÑ sikkhamÈno
283
Anattani anattÈti
362
AnatthaÑ parivajjeti
355
AnabhijjÈlu vihareyya
338
Anavajjena tuÔÔhassa
335
Anicce niccasaÒÒino
362
AnuccÈvacasÊlassa
165
Anus|yÈyamÈno so
199
AndhakÈrena onaddhÈ
364
AndhaÒca ekacakkhuÒca
127
Annena atha pÈnena
131
ApÈdakehi me mettaÑ
384
Appamatto ayaÑ kali
309

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
AppamÈdarato bhikkhu
Appassutopi ce hoti
AbyÈpanno sadÈ sato
AbyÈyiko hoti sataÑ
Abhisa~khataÑ nirÈrambhaÑ
AvakujjapaÒÒo puriso
AvijjÈnivutÈ posÈ
AvÊtivattÈ sakkÈyaÑ
AssamedhaÑ purisamedhaÑ
AhaÒcetaÑ jiguccheyyaÑ

349
313
340
360
352
129
383
343
351
145

[Œ]
ŒdittasmiÑ ÈgÈrasmiÑ
155
ŒdiÑ kathÈya majjhaÒca 129, 130
ŒnaÓyasukhaÑ ÒatvÈna
381
[I-U]
Iti kaÓhÈsu setÈsu
162
Iti devÈ manussÈ ca
332
Iti Buddho abhiÒÒÈya
308
Iti hetaÑ namassanti
333
Idha dhammaÑ
caritvÈna
151, 370, 371
Uccha~gapaÒÒo puriso
130
UddhaÑ tiriyaÑ
apÈcÊnaÑ
322, 324
UpanÊyati jÊvitamappamÈyu
154
UpÈdÈne bhayaÑ disvÈ
141
UpÈrambhaÑ na sikkheyya
199

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[U]
UpekkhÈsatisaÑsuddhaÑ
133
Ubho ca honti dussÊlÈ
369
Ubho saddhÈ vadaÒÒ| ca 370, 371
[E]
EkaÑsavacanaÑ ekaÑ
355
EtaÒca sallaÑ paÔikacca disvÈ 334
EtasmiÑ yaÑ vijjati
215
EtaÑ anussaraÑ macco
380
EtaÑ yajitvÈ medhÈvÊ
353
EtaÑ yajetha medhÈvÊ
352
EtÈdisaÑ yaÒÒamanussarantÈ 374
EtÈhi tÊhi vijjÈhi
166, 168
Ete upakkilesÈ vuttÈ
364
Ete ca sa~gahÈ nÈssu
341
EvamÈdÊnavaÑ ÒatvÈ
316
Evameva manussesu 162, 387, 388
EvaÑ Èditto kho loko
155
EvaÑ naraÑ
annadapÈnavatthadaÑ
366
EvaÑ vihÈrÊ ÈtÈpÊ
349
EvaÑ hi vuttaÑ samaÓena
327
Esa khÊÓÈsavo Buddho
332
Esa so BhagavÈ Buddho
332
[ Ka ]
KaÔuviyakato bhikkhu
KalyÈÓaÑ vata bho sakkhi
KÈmayogena saÑyuttÈ
KÈmesanÈ bhavesanÈ

284
148
319
350

PaÔhamapÈdÈ
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[ Ka ]
KÈyasuciÑ vacÊsuciÑ
276, 277
KummaggappaÔipanno so
321
KuhÈ laddhÈ lapÈ si~gÊ
335
Kodhamakkhagaru bhikkhu 356
Kodhamakkhagar| bhikkh| 355
[ Ga ]
Gamanena na pattabbo
GÈme vÈ yadi vÈraÒÒe
GihisÈmÊcipaÔipadaÑ
GunnaÑ ce taramÈnÈnaÑ

357
284
376
387

[ Ca ]
CatukkaÓÓo catudvÈro
140
Cando ca s|riyo ca
215
CaraÑ vÈ yadi vÈ tiÔÔhaÑ
321
CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ 142, 143
CutÈ patanti patitÈ
308
CetosamathasÈmÊciÑ
322
CoditÈ devad|tehi
141
[ Cha ]
ChandÈ dosÈ bhayÈ
mohÈ

325, 326

[ Ta ]
TaÓhÈdutiyo puriso
Tato aÒÒÈvimuttassa
Tatheva sÊlasampannaÑ
TamahaÑ vadÈmi theroti
TamÈhu sekhaÑ paÔipadaÑ
TasmÈ lobhaÒca dosaÒca

316
232
151
331
238
135
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PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ta ]
TasmÈ saddhaÒca sÊlaÒca
TasmÈ have lokavid|

368
358,
359
TasmÈ hi atthakÈmena
329
TasmÈ hi dhÊro
312
TasmÈ hi nÈrÊ ca naro
216
TasmÈ hi ne namasseyya
382
Tassa ayomayÈ bh|mi
140
TaÑ kathaÑ kathaye dhÊro
199
TaÑ ve tamonudaÑ dhÊraÑ 165
TÈya naÑ adhammacariyÈya 311
TÈya naÑ dhammacariyÈya
311
TÈya naÑ pÈricariyÈya 131, 382
TÊhi vijjÈhi sampannaÑ
165
Te atthaladdhÈ sukhitÈ
299
Te appamattÈ sukhino
141
Te yogayuttÈ mÈrassa
362
TesaÑ divÈ ca ratto ca
376
TesaÑ sutvÈna sappaÒÒÈ
362
TyÈssa sÊlavato sÊlaÑ
151
[ Tha - Da ]
Theyyena k|Ôakammena
DadÈti seÔÔhasa~kappo
Danto damayataÑ seÔÔho
DassanakÈmo sÊlavataÑ
DÈnaÒca peyyavajjaÒca
DiÔÔhiyogaÑ sam|hacca
DubbhÈsitaÑ vikkhalitaÑ
DurÈsakho duppasaho

127
127
332
149
340
319
199
355

PaÔhamapÈdÈ
[ Da ]
DevalokaÒca te yanti
Dvicakkhu pana akkhÈto

PiÔÔha~kÈ
163
127

[ Dha - Na ]
DhÈreti seÔÔhasa~kappo
130
Na ceva bhogÈ tathÈr|pÈ
127
Natthi loke raho nÈma
147
Na pupphagandho paÔivÈtameti 227
NabhaÒca d|re pathavÊ ca
360
NÈrati sahati dhÊraÑ
337
NÈbhÈsamÈnaÑ jÈnanti
361
NÈhaÑ Bhagavato dassanassa 283
NÈhaÑ bhabbo etarahi
145
Nikk|hÈ nillapÈ dhÊrÈ
335
NihÊyati puriso
123, 125
[ Pa ]
Patir|po vase dese
341
PadakkhiÓaÑ kÈyakammaÑ 299
ParoparÈ yassa samecca
dhammÈ
312
Pasayha mÈraÑ abhibhuyya 148
Passanti devÈ ca
148
PahÈnaÑ kÈmasaÒÒÈnaÑ
133
PahÊnajÈtimaraÓo
162
PÈÓÈtipÈto adinnÈdÈnaÑ
382
PÈÓaÑ na haÒÒe na ca
215
PÈrag| sabbadhammÈnaÑ 162, 331
PuÓÉarÊkaÑ pathÈ vaggu
348
PuthupaÒÒo ca puriso
130
PubbenivÈsaÑ yo vedÊ 166, 168

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Pha - Ba ]
PhalaÑ ve kadaliÑ hanti
385
BahussutaÑ dhammadharaÑ 314
Bahussutopi ce hoti
314
BÈlÈ ca avijÈnantÈ
163
ByÈdhidhammÈ jarÈdhammÈ 145
BrahmÈti mÈtÈpitaro
131, 382
[ Bha ]
BhÈsaye jotaye dhammaÑ
Bhikkhu ca sÊlasampanno
BhuttÈ bhogÈ bhatÈ bhaccÈ

361
314
380

[ Ma ]
MaggÈmaggassa kusalo
MahodadhiÑ aparimitaÑ
MÈtari pitari cÈpi
MÈ maÑ apÈdako hiÑsi
MÈlaÑ na dhÈre

346
366
311
384
215

[ Ya ]
YaÒÒe vÈ yadi vÈ saddhe
YataÑ care yataÑ tiÔÔhe
YathÈ divÈ tathÈ rattiÑ
YathÈpi pabbato selo
YathÈ pure tathÈ pacchÈ
YadatthaÑ bhogaÑ iccheyya
YadÈ ca BuddhÈ lokasmiÑ
YadÈ Buddho abhiÒÒÈya
YasmÈ ca sa~gahe ete
Yassa saddhÈ tathÈgate
YaÑ kiÒci diÔÔhaÑ sutaÑ
mutaÑ vÈ
YÈsu kÈsuci etÈsu

352
322
238
151
238
380
362
342
341
368
334
162

PaÔhamapÈdÈ
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[ Ya ]
Ye keci kÈmesu
asaÒÒatÈ
321, 327
Ye kecime vÈdapathÈ
316
Ye ca atÊtÈ SambuddhÈ
329
Ye ca taÑ paÔipajjanti
334
Ye ca kho devad|tehi
141
Ye ca yaÒÒÈ nirÈrammÈ
351
Ye ca r|pe pamÈÓiÑsu
383
Ye ca saddhammagaruno
356
Ye ca sante upÈsanti
163
Ye ca sÊlena sampannÈ
284
Ye cassa dhammÈ akkhÈtÈ
335
Yena dev|papatyassa
348
Yepi dÊghÈyukÈ devÈ
343
Ye viruddhÈ sallapanti
199
Ye vedajÈtÈ vicaranti
374
Yo uddhatena cittena
331
Yo ca caraÑ vÈ tiÔÔhaÑ vÈ
321
Yo ca tesaÑ tattha tattha
355
Yo ca sÊlena sampanno
331
Yodha kÈyena saÑyamo 154, 155
Yo dhammacakkaÑ
abhibhuyya
316
Yo nindiyaÑ pasaÑsati
309
Yo ve kilesÈni pahÈ
312
Yo vedi sabbasattÈnaÑ
346
Yo saÒÒatÈnaÑ paradattabhojinaÑ
375
Yo sÊlabbatasampanno
168
Yo hoti viyatto ca
314
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PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ra ]
RÈgadosaparikkiÔÔhÈ
RÈgajaÑ dosajaÒcÈpi
RÈhuggaÑ attabhÈvÊnaÑ
R|pasokhummataÑ ÒatvÈ

363
383
324
325

[ La - Va ]
LobhajaÑ dosajaÑ
ViÒÒÈÓassa nirodhena
VipassamÈno jÈnÈti
Vir|pakkhehi me mettaÑ
VivaÔÔacchadÈ ye loke

135
238
381
384
352

[ Sa ]
SakkÈyaÒca nirodhaÒca
Sa~khÈya lokasmiÑ
Sa~khÈya lokasmiÑ
paroparÈni
Sace cassa kathÈkÈmo
SattÈ gacchanti saÑsÈraÑ
Santo vidh|mo anÊgho
SataÑ etÈni ÔhÈnÈni
SataÑ sahassÈnaÑ
nirabbudÈnaÑ
SabbakammavihÈyÊnaÑ
SabbadÈ ve sukhaÑ seti
(Vi 4. 304; SaÑ 1. 214)
SabbarÈgavirattassa
SabbaÑ lokaÑ abhiÒÒÈya
SabbÈ Èsattiyo chetvÈ
(Vi 4. 304; SaÑ 1. 214)

343
132
354
199
319
132
150
310
337
137
350
332
137

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
Sabbe made abhibhosmi
145
Sabbe sattÈ sabbe pÈÓÈ
384
Sabbe saddhammagaruno
329
Sabbhi dÈnaÑ upaÒÒattaÑ
150
SammappadhÈnÈ
mÈradheyyÈbhibh|tÈ
323
Save santo sato bhikkhu
350
Save sabbÈbhibh| dhÊro
332
Save sammaddaso bhikkhu
325
SaÑghe pasÈdo yassatthi
368
SaÑvaratthaÑ pahÈnatthaÑ
334
SaÑvaro ca pahÈnaÒca 324, 386
SÈrattÈ rajanÊyesu
383
SÈmiko sÊlavÈ hoti
370
SÈmiko hoti dussÊlo
370
SÊlaÑ samÈdhi paÒÒÈ ca
308
SÊle patiÔÔhito bhikkhu
349
SunakkhattaÑ suma~galaÑ
299
SuraÑ pivanti merayaÑ
363
Susa~khataÑ bhojanaÑ yÈ
dadÈti
374
SuhutaÑ suyiÔÔhaÑ suppattaÑ 353
Sekhassa sikkhamÈnassa
232
Sekho asekho ca
64
So ÈyudÈya vaÓÓadÈyÊ
375
SohaÑ evaÑ viharanto
145

