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NidÈnakathÈ 
_____ 

 
 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~gÊti-
ovÈdÈcariyasaÑghanÈyakasabhaÑ” 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. 
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Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
  

1. M|lapariyÈyavagga 
 

1. M|lapariyÈyasutta 

 1. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ UkkaÔÔhÈyaÑ viharati 
Subhagavane SÈlarÈjam|le. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi 
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca “sabbadhammam|lapariyÈyaÑ vo bhikkhave desessÈmi, taÑ 
suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha bhÈsissÈmÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho te 
bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 
 
 2. Idha bhikkhave assutavÈ puthujjano ariyÈnaÑ adassÈvÊ 
ariyadhammassa akovido ariyadhamme avinÊto sappurisÈnaÑ adassÈvÊ 
sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinÊto pathaviÑ1 pathavito 
saÒjÈnÈti, pathaviÑ pathavito saÒÒatvÈ pathaviÑ maÒÒati, pathaviyÈ 
maÒÒati, pathavito maÒÒati, pathaviÑ meti maÒÒati, pathaviÑ abhinandati. 
TaÑ kissa hetu, apariÒÒÈtaÑ tassÈti vadÈmi. 

  ŒpaÑ Èpato saÒjÈnÈti, ÈpaÑ Èpato saÒÒatvÈ ÈpaÑ maÒÒati, ÈpasmiÑ 
maÒÒati, Èpato maÒÒati, ÈpaÑ meti maÒÒati, ÈpaÑ abhinandati. TaÑ kissa 
hetu, apariÒÒÈtaÑ tassÈti vadÈmi. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔhaviÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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  TejaÑ tejato saÒjÈnÈti, tejaÑ tejato saÒÒatvÈ tejaÑ maÒÒati, tejasmiÑ 
maÒÒati, tejato maÒÒati, tejaÑ meti maÒÒati, tejaÑ abhinandati. TaÑ kissa 
hetu, apariÒÒÈtaÑ tassÈti vadÈmi. 

  VÈyaÑ vÈyato saÒjÈnÈti, vÈyaÑ vÈyato saÒÒatvÈ vÈyaÑ maÒÒati, 
vÈyasmiÑ maÒÒati, vÈyato maÒÒati, vÈyaÑ meti maÒÒati, vÈyaÑ 
abhinandati. TaÑ kissa hetu, apariÒÒÈtaÑ tassÈti vadÈmi. 
 
 3. Bh|te bh|tato saÒjÈnÈti, bh|te bh|tato saÒÒatvÈ bh|te maÒÒati, 
bh|tesu maÒÒati, bh|tato maÒÒati, bh|te meti maÒÒati, bh|te abhinandati. 
TaÑ kissa hetu, apariÒÒÈtaÑ tassÈti vadÈmi. 

  Deve devato saÒjÈnÈti, deve devato saÒÒatvÈ deve maÒÒati, devesu 
maÒÒati, devato maÒÒati, deve meti maÒÒati, deve abhinandati. TaÑ kissa 
hetu, apariÒÒÈtaÑ tassÈti vadÈmi. 

  PajÈpatiÑ pajÈpatito saÒjÈnÈti, pajÈpatiÑ pajÈpatito saÒÒatvÈ pajÈpatiÑ 
maÒÒati, pajÈpatismiÑ maÒÒati, pajÈpatito maÒÒati, pajÈpatiÑ meti maÒÒati, 
pajÈpatiÑ abhinandati. TaÑ kissa hetu, apariÒÒÈtaÑ tassÈti vadÈmi. 

  BrahmaÑ brahmato saÒjÈnÈti, brahmaÑ brahmato saÒÒatvÈ brahmaÑ 
maÒÒati, brahmasmiÑ maÒÒati, brahmato maÒÒati, brahmaÑ meti maÒÒati, 
brahmaÑ abhinandati. TaÑ kissa hetu, apariÒÒÈtaÑ tassÈti vadÈmi. 

  Œbhassare Œbhassarato saÒjÈnÈti, Œbhassare Œbhassarato saÒÒatvÈ 
Œbhassare maÒÒati, Œbhassaresu maÒÒati, Œbhassarato maÒÒati, Œbhassare 
meti maÒÒati, Œbhassare abhinandati. TaÑ kissa hetu, apariÒÒÈtaÑ tassÈti 
vadÈmi. 

  SubhakiÓhe SubhakiÓhato saÒjÈnÈti, SubhakiÓhe SubhakiÓhato saÒÒatvÈ 
SubhakiÓhe maÒÒati, SubhakiÓhesu maÒÒati, SubhakiÓhato maÒÒati, 
SubhakiÓhe meti maÒÒati, SubhakiÓhe abhinandati. TaÑ kissa hetu, 
apariÒÒÈtaÑ tassÈti vadÈmi. 
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  Vehapphale Vehapphalato saÒjÈnÈti, Vehapphale Vehapphalato 
saÒÒatvÈ Vehapphale maÒÒati, Vehapphalesu maÒÒati, Vehapphalato 
maÒÒati, Vehapphale meti maÒÒati, Vehapphale abhinandati. TaÑ kissa 
hetu, apariÒÒÈtaÑ tassÈti vadÈmi. 

  AbhibhuÑ Abhibhuto saÒjÈnÈti, AbhibhuÑ Abhibhuto saÒÒatvÈ 
AbhibhuÑ maÒÒati, AbhibhusmiÑ maÒÒati, Abhibhuto maÒÒati, AbhibhuÑ 
meti maÒÒati, AbhibhuÑ abhinandati. TaÑ kissa hetu, apariÒÒÈtaÑ tassÈti 
vadÈmi.  
 
 4. ŒkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ ŒkÈsÈnaÒcÈyatanato saÒjÈnÈti, 
ŒkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ ŒkÈsÈnaÒcÈyatanato saÒÒatvÈ ŒkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
maÒÒati, ŒkÈsÈnaÒcÈyatanasmiÑ maÒÒati, ŒkÈsÈnaÒcÈyatanato maÒÒati, 
ŒkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ meti maÒÒati, ŒkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ abhinandati. TaÑ 
kissa hetu, apariÒÒÈtaÑ tassÈti vadÈmi. 

  ViÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ ViÒÒÈÓaÒcÈyatanato saÒjÈnÈti, ViÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
ViÒÒÈÓaÒcÈyatanato saÒÒatvÈ ViÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ maÒÒati, 
ViÒÒÈÓaÒcÈyatanasmiÑ maÒÒati, ViÒÒÈÓaÒcÈyatanato maÒÒati, 
ViÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ meti maÒÒati, ViÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ abhinandati. TaÑ 
kissa hetu, apariÒÒÈtaÑ tassÈti vadÈmi.  

  ŒkiÒcaÒÒÈyatanaÑ ŒkiÒcaÒÒÈyatanato saÒjÈnÈti, ŒkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
ŒkiÒcaÒÒÈyatanato saÒÒatvÈ ŒkiÒcaÒÒÈyatanaÑ maÒÒati, 
ŒkiÒcaÒÒÈyatanasmiÑ maÒÒati, ŒkiÒcaÒÒÈyatanato maÒÒati, 
ŒkiÒcaÒÒÈyatanaÑ meti maÒÒati, ŒkiÒcaÒÒÈyatanaÑ abhinandati. TaÑ 
kissa hetu, apariÒÒÈtaÑ tassÈti vadÈmi. 

  NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanato saÒjÈnÈti, 
NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanato saÒÒatvÈ 
NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ maÒÒati, NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasmiÑ 
maÒÒati, NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanato maÒÒati, NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
meti maÒÒati, NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ abhinandati. TaÑ kissa hetu, 
apariÒÒÈtaÑ tassÈti vadÈmi. 
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 5. DiÔÔhaÑ diÔÔhato saÒjÈnÈti, diÔÔhaÑ diÔÔhato saÒÒatvÈ diÔÔhaÑ 
maÒÒati, diÔÔhasmiÑ maÒÒati, diÔÔhato maÒÒati, diÔÔhaÑ meti maÒÒati, 
diÔÔhaÑ abhinandati. TaÑ kissa hetu, apariÒÒÈtaÑ tassÈti vadÈmi. 

  SutaÑ sutato saÒjÈnÈti, sutaÑ sutato saÒÒatvÈ sutaÑ maÒÒati, sutasmiÑ 
maÒÒati, sutato maÒÒati, sutaÑ meti maÒÒati, sutaÑ abhinandati. TaÑ kissa 
hetu, apariÒÒÈtaÑ tassÈti vadÈmi. 

  MutaÑ mutato saÒjÈnÈti, mutaÑ mutato saÒÒatvÈ mutaÑ maÒÒati, 
mutasmiÑ maÒÒati, mutato maÒÒati, mutaÑ meti maÒÒati, mutaÑ 
abhinandati. TaÑ kissa hetu, apariÒÒÈtaÑ tassÈti vadÈmi. 

  ViÒÒÈtaÑ viÒÒÈtato saÒjÈnÈti, viÒÒÈtaÑ viÒÒÈtato saÒÒatvÈ viÒÒÈtaÑ 
maÒÒati, viÒÒÈtasmiÑ maÒÒati, viÒÒÈtato maÒÒati, viÒÒÈtaÑ meti maÒÒati, 
viÒÒÈtaÑ abhinandati. TaÑ kissa hetu, apariÒÒÈtaÑ tassÈti vadÈmi. 
 
 6. EkattaÑ ekattato saÒjÈnÈti, ekattaÑ ekattato saÒÒatvÈ ekattaÑ 
maÒÒati, ekattasmiÑ maÒÒati, ekattato maÒÒati, ekattaÑ meti maÒÒati, 
ekattaÑ abhinandati. TaÑ kissa hetu, apariÒÒÈtaÑ tassÈti vadÈmi.  

  NÈnattaÑ nÈnattato saÒjÈnÈti, nÈnattaÑ nÈnattato saÒÒatvÈ nÈnattaÑ 
maÒÒati, nÈnattasmiÑ maÒÒati, nÈnattato maÒÒati, nÈnattaÑ meti maÒÒati, 
nÈnattaÑ abhinandati. TaÑ kissa hetu, apariÒÒÈtaÑ tassÈti vadÈmi.  

  SabbaÑ sabbato saÒjÈnÈti, sabbaÑ sabbato saÒÒatvÈ sabbaÑ maÒÒati, 
sabbasmiÑ maÒÒati, sabbato maÒÒati, sabbaÑ meti maÒÒati, sabbaÑ 
abhinandati. TaÑ kissa hetu, apariÒÒÈtaÑ tassÈti vadÈmi.  

  NibbÈnaÑ nibbÈnato saÒjÈnÈti, nibbÈnaÑ nibbÈnato saÒÒatvÈ nibbÈnaÑ 
maÒÒati, nibbÈnasmiÑ maÒÒati, nibbÈnato maÒÒati, nibbÈnaÑ meti maÒÒati, 
nibbÈnaÑ abhinandati. TaÑ kissa hetu, apariÒÒÈtaÑ tassÈti vadÈmi. 
 

Puthujjanavasena paÔhamanayabh|miparicchedo niÔÔhito. 
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 7. Yopi so bhikkhave bhikkhu sekkho1 appattamÈnaso anuttaraÑ 
yogakkhemaÑ patthayamÈno viharati, sopi pathaviÑ pathavito abhijÈnÈti, 
pathaviÑ pathavito abhiÒÒÈya2 pathaviÑ mÈ maÒÒi3, pathaviyÈ mÈ maÒÒi, 
pathavito mÈ maÒÒi, pathaviÑ meti mÈ maÒÒi, pathaviÑ mÈbhinandi4. TaÑ 
kissa hetu, pariÒÒeyyaÑ tassÈti vadÈmi.  

  ŒpaÑ -pa-. TejaÑ. VÈyaÑ. Bh|te. Deve. PajÈpatiÑ. BrahmaÑ. 
Œbhassare. SubhakiÓhe. Vehapphale. AbhibhuÑ. ŒkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ. 
ViÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ. ŒkiÒcaÒÒÈyatanaÑ. NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ. 
DiÔÔhaÑ. SutaÑ. MutaÑ. ViÒÒÈtaÑ. EkattaÑ. NÈnattaÑ. SabbaÑ. NibbÈnaÑ 
nibbÈnato abhijÈnÈti, nibbÈnaÑ nibbÈnato abhiÒÒÈya nibbÈnaÑ mÈ maÒÒi, 
nibbÈnasmiÑ mÈ maÒÒi, nibbÈnato mÈ maÒÒi, nibbÈnaÑ meti mÈ maÒÒi, 
nibbÈnaÑ mÈbhinandi. TaÑ kissa hetu, pariÒÒeyyaÑ tassÈti vadÈmi. 
 

Sekkhavasena dutiyanayabh|miparicchedo niÔÔhito. 
 
 8. Yopi so bhikkhave bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ katakaraÓÊyo 
ohitabhÈro anuppattasadattho parikkhÊÓabhavasaÑyojano sammadaÒÒÈ 
vimutto, sopi pathaviÑ pathavito abhijÈnÈti, pathaviÑ pathavito abhiÒÒÈya 
pathaviÑ na maÒÒati, pathaviyÈ na maÒÒati, pathavito na maÒÒati, pathaviÑ 
meti na maÒÒati, pathaviÑ nÈbhinandati. TaÑ kissa hetu, pariÒÒÈtaÑ tassÈti 
vadÈmi. 

  ŒpaÑ -pa-. TejaÑ. VÈyaÑ. Bh|te. Deve. PajÈpatiÑ. BrahmaÑ. 
Œbhassare. SubhakiÓhe. Vehapphale. AbhibhuÑ. ŒkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ. 
ViÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ. ŒkiÒcaÒÒÈyatanaÑ. NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ. 
DiÔÔhaÑ. SutaÑ. MutaÑ. ViÒÒÈtaÑ. EkattaÑ. NÈnattaÑ. SabbaÑ. NibbÈnaÑ 
nibbÈnato abhijÈnÈti, nibbÈnaÑ nibbÈnato abhiÒÒÈya nibbÈnaÑ na maÒÒati, 
nibbÈnasmiÑ na maÒÒati, nibbÈnato na maÒÒati, nibbÈnaÑ meti na maÒÒati, 
nibbÈnaÑ nÈbhinandati. TaÑ kissa hetu, pariÒÒÈtaÑ tassÈti vadÈmi. 
 

KhÊÓÈsavavasena tatiyanayabh|miparicchedo niÔÔhito. 
______________________________________________________________ 
 1. Sekho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. AbhiÒÒatvÈ (Ka) 
 3. VÈ maÒÒati,  4. VÈ abhinandati (SÊ) ®ÊkÈ oloketabbÈ.  
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 9. Yopi so bhikkhave bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ katakaraÓÊyo 
ohitabhÈro anuppattasadattho parikkhÊÓabhavasaÑyojano sammadaÒÒÈ 
vimutto, sopi pathaviÑ pathavito abhijÈnÈti, pathaviÑ pathavito abhiÒÒÈya 
pathaviÑ na maÒÒati, pathaviyÈ na maÒÒati, pathavito na maÒÒati, pathaviÑ 
meti na maÒÒati, pathaviÑ nÈbhinandati. TaÑ kissa hetu, khayÈ rÈgassa 
vÊtarÈgattÈ. 

  ŒpaÑ -pa-. TejaÑ. VÈyaÑ. Bh|te. Deve. PajÈpatiÑ. BrahmaÑ. 
Œbhassare. SubhakiÓhe. Vehapphale. AbhibhuÑ. ŒkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ. 
ViÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ. ŒkiÒcaÒÒÈyatanaÑ. NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ. 
DiÔÔhaÑ. SutaÑ. MutaÑ. ViÒÒÈtaÑ. EkattaÑ. NÈnattaÑ. SabbaÑ. NibbÈnaÑ 
nibbÈnato abhijÈnÈti, nibbÈnaÑ nibbÈnato abhiÒÒÈya nibbÈnaÑ na maÒÒati, 
nibbÈnasmiÑ na maÒÒati, nibbÈnato na maÒÒati, nibbÈnaÑ meti na maÒÒati, 
nibbÈnaÑ nÈbhinandati. TaÑ kissa hetu, khayÈ rÈgassa vÊtarÈgattÈ. 
 

KhÊÓÈsavavasena catutthanayabh|miparicchedo niÔÔhito. 
 
 10. Yopi so bhikkhave bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ 
katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho parikkhÊÓabhavasaÑyojano 
sammadaÒÒÈ vimutto, sopi pathaviÑ pathavito abhijÈnÈti, pathaviÑ 
pathavito abhiÒÒÈya pathaviÑ na maÒÒati, pathaviyÈ na maÒÒati, pathavito 
na maÒÒati, pathaviÑ meti na maÒÒati, pathaviÑ nÈbhinandati. TaÑ kissa 
hetu, khayÈ dosassa vÊtadosattÈ. 

  ŒpaÑ -pa-. TejaÑ. VÈyaÑ. Bh|te. Deve. PajÈpatiÑ. BrahmaÑ. 
Œbhassare. SubhakiÓhe. Vehapphale. AbhibhuÑ. ŒkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ. 
ViÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ. ŒkiÒcaÒÒÈyatanaÑ. NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ. 
DiÔÔhaÑ. SutaÑ. MutaÑ. ViÒÒÈtaÑ. EkattaÑ. NÈnattaÑ. SabbaÑ. NibbÈnaÑ 
nibbÈnato abhijÈnÈti, nibbÈnaÑ nibbÈnato abhiÒÒÈya nibbÈnaÑ na maÒÒati, 
nibbÈnasmiÑ na maÒÒati, nibbÈnato na maÒÒati, nibbÈnaÑ meti na maÒÒati, 
nibbÈnaÑ nÈbhinandati. TaÑ kissa hetu, khayÈ dosassa vÊtadosattÈ. 
 

KhÊÓÈsavavasena paÒcamanayabh|miparicchedo niÔÔhito. 
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 11. Yopi so bhikkhave bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ 
katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho parikkhÊÓabhavasaÑyojano 
sammadaÒÒÈ vimutto, sopi pathaviÑ pathavito abhijÈnÈti, pathaviÑ 
pathavito abhiÒÒÈya pathaviÑ na maÒÒati, pathaviyÈ na maÒÒati, pathavito 
na maÒÒati, pathaviÑ meti na maÒÒati, pathaviÑ nÈbhinandati. TaÑ kissa 
hetu, khayÈ mohassa vÊtamohattÈ. 

  ŒpaÑ -pa-. TejaÑ. VÈyaÑ. Bh|te. Deve. PajÈpatiÑ. BrahmaÑ. 
Œbhassare. SubhakiÓhe. Vehapphale. AbhibhuÑ. ŒkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ. 
ViÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ. ŒkiÒcaÒÒÈyatanaÑ. NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ. 
DiÔÔhaÑ. SutaÑ. MutaÑ. ViÒÒÈtaÑ. EkattaÑ. NÈnattaÑ. SabbaÑ. NibbÈnaÑ 
nibbÈnato abhijÈnÈti, nibbÈnaÑ nibbÈnato abhiÒÒÈya nibbÈnaÑ na maÒÒati, 
nibbÈnasmiÑ na maÒÒati, nibbÈnato na maÒÒati, nibbÈnaÑ meti na maÒÒati, 
nibbÈnaÑ nÈbhinandati. TaÑ kissa hetu, khayÈ mohassa vÊtamohattÈ. 
 

KhÊÓÈsavavasena chaÔÔhanayabh|miparicchedo niÔÔhito. 
 
 12. TathÈgatopi bhikkhave ArahaÑ SammÈsambuddho pathaviÑ 
pathavito abhijÈnÈti, pathaviÑ pathavito abhiÒÒÈya pathaviÑ na maÒÒati, 
pathaviyÈ na maÒÒati, pathavito na maÒÒati, pathaviÑ meti na maÒÒati, 
pathaviÑ nÈbhinandati. TaÑ kissa hetu, pariÒÒÈtantaÑ TathÈgatassÈti 
vadÈmi. 

  ŒpaÑ -pa-. TejaÑ. VÈyaÑ. Bh|te. Deve. PajÈpatiÑ. BrahmaÑ. 
Œbhassare. SubhakiÓhe. Vehapphale. AbhibhuÑ. ŒkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ. 
ViÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ. ŒkiÒcaÒÒÈyatanaÑ. NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ. 
DiÔÔhaÑ. SutaÑ. MutaÑ. ViÒÒÈtaÑ. EkattaÑ. NÈnattaÑ. SabbaÑ. NibbÈnaÑ 
nibbÈnato abhijÈnÈti, nibbÈnaÑ nibbÈnato abhiÒÒÈya nibbÈnaÑ na maÒÒati, 
nibbÈnasmiÑ na maÒÒati, nibbÈnato na maÒÒati, nibbÈnaÑ meti na maÒÒati, 
nibbÈnaÑ nÈbhinandati. TaÑ kissa hetu, pariÒÒÈtantaÑ TathÈgatassÈti 
vadÈmi. 
 

TathÈgatavasena1 sattamanayabh|miparicchedo niÔÔhito. 
______________________________________________________________ 
 1. SatthÈravasena (SÊ), Satthuvasena (SyÈ, Ka) 
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 13. TathÈgatopi bhikkhave ArahaÑ SammÈsambuddho pathaviÑ 
pathavito abhijÈnÈti, pathaviÑ pathavito abhiÒÒÈya pathaviÑ na maÒÒati, 
pathaviyÈ na maÒÒati, pathavito na maÒÒati, pathaviÑ meti na maÒÒati, 
pathaviÑ nÈbhinandati. TaÑ kissa hetu. ‘NandÊ1 dukkhassa m|lan’ti iti 
viditvÈ ‘bhavÈ jÈti, bh|tassa jarÈmaraÓan’ti. TasmÈ tiha bhikkhave 
TathÈgato sabbaso taÓhÈnaÑ khayÈ virÈgÈ nirodhÈ cÈgÈ paÔinissaggÈ 
anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambuddhoti vadÈmi. 

  ŒpaÑ -pa-. TejaÑ. VÈyaÑ. Bh|te. Deve. PajÈpatiÑ. BrahmaÑ. 
Œbhassare. SubhakiÓhe. Vehapphale. AbhibhuÑ. ŒkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ. 
ViÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ. ŒkiÒcaÒÒÈyatanaÑ. NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ. 
DiÔÔhaÑ. SutaÑ. MutaÑ. ViÒÒÈtaÑ. EkattaÑ. NÈnattaÑ. SabbaÑ. NibbÈnaÑ 
nibbÈnato abhijÈnÈti, nibbÈnaÑ nibbÈnato abhiÒÒÈya nibbÈnaÑ na maÒÒati, 
nibbÈnasmiÑ na maÒÒati, nibbÈnato na maÒÒati, nibbÈnaÑ meti na maÒÒati, 
nibbÈnaÑ nÈbhinandati. TaÑ kissa hetu, ‘nandÊ dukkhassa m|lan’ti iti 
viditvÈ ‘bhavÈ jÈti, bh|tassa jarÈmaraÓan’ti. TasmÈ tiha bhikkhave 
TathÈgato sabbaso taÓhÈnaÑ khayÈ virÈgÈ nirodhÈ cÈgÈ paÔinissaggÈ 
anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambuddhoti vadÈmÊti. 
 

TathÈgatavasena aÔÔhamanayabh|miparicchedo niÔÔhito. 
 

 Idamavoca BhagavÈ. Na te bhikkh|2 Bhagavato bhÈsitaÑ abhinandunti. 
 

M|lapariyÈyasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. SabbÈsavasutta 

 14. 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 “sabbÈsavasaÑvarapariyÈyaÑ vo bhikkhave desessÈmi, taÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Nandi (SÊ, SyÈ) 2. Na attamanÈ tebhikkh| (SyÈ), te bhikkh| (I, Ka)
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suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha bhÈsissÈmÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho te 
bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 
 
 15. JÈnato ahaÑ bhikkhave passato ÈsavÈnaÑ khayaÑ vadÈmi, no 
ajÈnato no apassato. KiÒca bhikkhave jÈnato kiÒca passato ÈsavÈnaÑ 
khayaÑ vadÈmi. Yoniso ca manasikÈraÑ ayoniso ca manasikÈraÑ. Ayoniso 
bhikkhave manasikaroto anuppannÈ ceva ÈsavÈ uppajjanti, uppannÈ ca ÈsavÈ 
pavaÉÉhanti. Yoniso ca kho bhikkhave manasikaroto anuppannÈ ceva ÈsavÈ 
na uppajjanti, uppannÈ ca ÈsavÈ pahÊyanti. 
 
 16. Atthi bhikkhave ÈsavÈ dassanÈ pahÈtabbÈ, atthi ÈsavÈ saÑvarÈ 
pahÈtabbÈ, atthi ÈsavÈ paÔisevanÈ pahÈtabbÈ, atthi ÈsavÈ adhivÈsanÈ 
pahÈtabbÈ, atthi ÈsavÈ parivajjanÈ pahÈtabbÈ, atthi ÈsavÈ vinodanÈ 
pahÈtabbÈ, atthi ÈsavÈ bhÈvanÈ pahÈtabbÈ. 
 

DassanÈpahÈtabba-Èsava 

 17. Katame ca bhikkhave ÈsavÈ dassanÈ pahÈtabbÈ. Idha bhikkhave 
assutavÈ puthujjano ariyÈnaÑ adassÈvÊ ariyadhammassa akovido 
ariyadhamme avinÊto sappurisÈnaÑ adassÈvÊ sappurisadhammassa akovido 
sappurisadhamme avinÊto manasikaraÓÊye dhamme nappajÈnÈti, 
amanasikaraÓÊye dhamme nappajÈnÈti. So manasikaraÓÊye dhamme 
appajÈnanto amanasikaraÓÊye dhamme appajÈnanto ye dhammÈ na 
manasikaraÓÊyÈ, te dhamme manasi karoti. Ye dhammÈ manasikaraÓÊyÈ, te 
dhamme na manasi karoti. 

  Katame ca bhikkhave dhammÈ na manasikaraÓÊyÈ, ye dhamme manasi 
karoti. Ya’ssa bhikkhave dhamme manasikaroto anuppanno vÈ kÈmÈsavo 
uppajjati, uppanno vÈ kÈmÈsavo pavaÉÉhati. Anuppanno vÈ bhavÈsavo 
uppajjati, uppanno vÈ bhavÈsavo pavaÉÉhati. Anuppanno vÈ avijjÈsavo 
uppajjati, uppanno vÈ avijjÈsavo pavaÉÉhati. Ime dhammÈ na 
manasikaraÓÊyÈ, ye dhamme manasi karoti. 
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  Katame ca bhikkhave dhammÈ manasikaraÓÊyÈ, ye dhamme na manasi 
karoti. Ya’ssa bhikkhave dhamme manasikaroto anuppanno vÈ kÈmÈsavo na 
uppajjati, uppanno vÈ kÈmÈsavo pahÊyati. Anuppanno vÈ bhavÈsavo na 
uppajjati, uppanno vÈ bhavÈsavo pahÊyati. Anuppanno vÈ avijjÈsavo na 
uppajjati, uppanno vÈ avijjÈsavo pahÊyati. Ime dhammÈ manasikaraÓÊyÈ, ye 
dhamme na manasi karoti.  

  Tassa amanasikaraÓÊyÈnaÑ dhammÈnaÑ manasikÈrÈ 
manasikaraÓÊyÈnaÑ dhammÈnaÑ amanasikÈrÈ anuppannÈ ceva ÈsavÈ 
uppajjanti, uppannÈ ca ÈsavÈ pavaÉÉhanti. 
 
 18. So evaÑ ayoniso manasi karoti “ahosiÑ nu kho ahaÑ 
atÊtamaddhÈnaÑ, na nu kho ahosiÑ atÊtamaddhÈnaÑ, kiÑ nu kho ahosiÑ 
atÊtamaddhÈnaÑ, kathaÑ nu kho ahosiÑ atÊtamaddhÈnaÑ, kiÑ hutvÈ kiÑ 
ahosiÑ nu kho ahaÑ atÊtamaddhÈnaÑ. BhavissÈmi nu kho ahaÑ 
anÈgatamaddhÈnaÑ, na nu kho bhavissÈmi anÈgatamaddhÈnaÑ, kiÑ nu kho 
bhavissÈmi anÈgatamaddhÈnaÑ, kathaÑ nu kho bhavissÈmi 
anÈgatamaddhÈnaÑ, kiÑ hutvÈ kiÑ bhavissÈmi nu kho ahaÑ 
anÈgatamaddhÈnan”ti. Etarahi vÈ paccuppannamaddhÈnaÑ1 ajjhattaÑ 
kathaÑkathÊ hoti “ahaÑ nu khosmi, no nu khosmi, kiÑ nu khosmi, kathaÑ 
nu khosmi, ayaÑ nu kho satto kuto Ègato, so kuhiÑ gÈmÊ bhavissatÊ”ti.  
 
 19. Tassa evaÑ ayoniso manasikaroto channaÑ diÔÔhÊnaÑ aÒÒatarÈ 
diÔÔhi uppajjati. “Atthi me attÈ”ti vÈ assa2 saccato thetato diÔÔhi uppajjati, 
“natthi me attÈ”ti vÈ assa saccato thetato diÔÔhi uppajjati, “attanÈva attÈnaÑ 
saÒjÈnÈmÊ”ti vÈ assa saccato thetato diÔÔhi uppajjati, “attanÈva anattÈnaÑ 
saÒjÈnÈmÊ”ti vÈ assa saccato thetato diÔÔhi uppajjati, “anattanÈva attÈnaÑ 
saÒjÈnÈmÊ”ti vÈ assa saccato thetato diÔÔhi uppajjati. Atha vÈ panassa evaÑ 
diÔÔhi hoti “yo me ayaÑ attÈ vado vedeyyo tatra tatra kalyÈÓapÈpakÈnaÑ 
kammÈnaÑ vipÈkaÑ paÔisaÑvedeti, so kho pana me ayaÑ attÈ nicco dhuvo 
sassato  
______________________________________________________________ 
 1. PaccuppannamaddhÈnaÑ Èrabbha (SyÈ) 2. VÈssa (SÊ, SyÈ, I) 
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avipariÓÈmadhammo sassatisamaÑ tatheva ÔhassatÊ”ti. IdaÑ vuccati 
bhikkhave diÔÔhigataÑ diÔÔhigahanaÑ diÔÔhikantÈraÑ diÔÔhivis|kaÑ 
diÔÔhivipphanditaÑ diÔÔhisaÑyojanaÑ. DiÔÔhisaÑyojanasaÑyutto bhikkhave 
assutavÈ puthujjano na parimuccati jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi 
paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, na parimuccati dukkhasmÈti 
vadÈmi. 
 
 20. SutavÈ ca kho bhikkhave ariyasÈvako ariyÈnaÑ dassÈvÊ 
ariyadhammassa kovido ariyadhamme suvinÊto sappurisÈnaÑ dassÈvÊ 
sappurisadhammassa kovido sappurisadhamme suvinÊto manasikaraÓÊye 
dhamme pajÈnÈti, amanasikaraÓÊye dhamme pajÈnÈti. So manasikaraÓÊye 
dhamme pajÈnanto amanasikaraÓÊye dhamme pajÈnanto ye dhammÈ na 
manasikaraÓÊyÈ, te dhamme na manasi karoti. Ye dhammÈ manasikaraÓÊyÈ, 
te dhamme manasi karoti. 

  Katame ca bhikkhave dhammÈ na manasikaraÓÊyÈ, ye dhamme na 
manasi karoti. Ya’ssa bhikkhave dhamme manasikaroto anuppanno vÈ 
kÈmÈsavo uppajjati, uppanno vÈ kÈmÈsavo pavaÉÉhati. Anuppanno vÈ 
bhavÈsavo uppajjati, uppanno vÈ bhavÈsavo pavaÉÉhati. Anuppanno vÈ 
avijjÈsavo uppajjati, uppanno vÈ avijjÈsavo pavaÉÉhati. Ime dhammÈ na 
manasikaraÓÊyÈ, ye dhamme na manasi karoti. 

  Katame ca bhikkhave dhammÈ manasikaraÓÊyÈ, ye dhamme manasi 
karoti. Ya’ssa bhikkhave dhamme manasikaroto anuppanno vÈ kÈmÈsavo na 
uppajjati, uppanno vÈ kÈmÈsavo pahÊyati. Anuppanno vÈ bhavÈsavo na 
uppajjati. Uppanno vÈ bhavÈsavo pahÊyati. Anuppanno vÈ avijjÈsavo na 
uppajjati, uppanno vÈ avijjÈsavo pahÊyati. Ime dhammÈ manasikaraÓÊyÈ, ye 
dhamme manasi karoti.  

  Tassa amanasikaraÓÊyÈnaÑ dhammÈnaÑ amanasikÈrÈ 
manasikaraÓÊyÈnaÑ dhammÈnaÑ manasikÈrÈ anuppannÈ ceva ÈsavÈ na 
uppajjanti, uppannÈ ca ÈsavÈ pahÊyanti.  
 
 21. So “idaÑ dukkhan”ti yoniso manasi karoti, “ayaÑ 
dukkhasamudayo”ti yoniso manasi karoti, “ayaÑ dukkhanirodho”ti 
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yoniso manasi karoti, “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yoniso 
manasi karoti. Tassa evaÑ yoniso manasikaroto tÊÓi saÑyojanÈni pahÊyanti 
sakkÈyadiÔÔhi vicikicchÈ sÊlabbataparÈmÈso. Ime vuccanti bhikkhave ÈsavÈ 
dassanÈ pahÈtabbÈ. 
 

SaÑvarÈpahÈtabba-Èsava 

 22. Katame ca bhikkhave ÈsavÈ saÑvarÈ pahÈtabbÈ. Idha bhikkhave 
bhikkhu paÔisa~khÈ yoniso cakkhundriyasaÑvarasaÑvuto viharati. YaÒhissa 
bhikkhave cakkhundriyasaÑvaraÑ asaÑvutassa viharato uppajjeyyuÑ ÈsavÈ 
vighÈtapariÄÈhÈ, cakkhundriyasaÑvaraÑ saÑvutassa viharato evaÑsa te 
ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ na honti. PaÔisa~khÈ yoniso 
sotindriyasaÑvarasaÑvuto viharati -pa- ghÈnindriyasaÑvarasaÑvuto 
viharati -pa- jivhindriyasaÑvarasaÑvuto 
viharati -pa- kÈyindriyasaÑvarasaÑvuto 
viharati -pa- manindriyasaÑvarasaÑvuto viharati. YaÒhissa bhikkhave 
manindriyasaÑvaraÑ asaÑvutassa viharato uppajjeyyuÑ ÈsavÈ 
vighÈtapariÄÈhÈ, manindriyasaÑvaraÑ saÑvutassa viharato evaÑsa te ÈsavÈ 
vighÈtapariÄÈhÈ na honti. 

  YaÒhissa bhikkhave saÑvaraÑ asaÑvutassa viharato uppajjeyyuÑ 
ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ, saÑvaraÑ saÑvutassa viharato evaÑsa te ÈsavÈ 
vighÈtapariÄÈhÈ na honti. Ime vuccanti bhikkhave ÈsavÈ saÑvarÈ pahÈtabbÈ. 
 

PaÔisevanÈpahÈtabba-Èsava 

 23. Katame ca bhikkhave ÈsavÈ paÔisevanÈ pahÈtabbÈ. Idha bhikkhave 
bhikkhu paÔisa~khÈ yoniso cÊvaraÑ paÔisevati, yÈvadeva sÊtassa paÔighÈtÈya, 
uÓhassa paÔighÈtÈya, ÉaÑsamakasavÈtÈtapasarÊsapa1 samphassÈnaÑ 
paÔighÈtÈya, yÈvadeva hirikopÊnappaÔicchÈdanatthaÑ. 

  PaÔisa~khÈ yoniso piÓÉapÈtaÑ paÔisevati, neva davÈya na madÈya na 
maÓÉanÈya na vibh|sanÈya, yÈvadeva imassa kÈyassa ÔhitiyÈ yÈpanÈya 
vihiÑs|paratiyÈ brahmacariyÈnuggahÈya, iti purÈÓaÒca vedanaÑ 
paÔiha~khÈmi, 
______________________________________________________________ 
 1. SiriÑsapa (SÊ, SyÈ, I) 
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navaÒca vedanaÑ na uppÈdessÈmi, yÈtrÈ ca me bhavissati anavajjatÈ ca 
phÈsuvihÈro ca1. 

  PaÔisa~khÈ yoniso senÈsanaÑ paÔisevati, yÈvadeva sÊtassa paÔighÈtÈya, 
uÓhassa paÔighÈtÈya, ÉaÑsamakasavÈtÈtapasarÊsapasamphassÈnaÑ 
paÔighÈtÈya, yÈvadeva utuparissayavinodanapaÔisallÈnÈrÈmatthaÑ. 

  PaÔisa~khÈ yoniso gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈraÑ paÔisevati, 
yÈvadeva uppannÈnaÑ veyyÈbÈdhikÈnaÑ vedanÈnaÑ paÔighÈtÈya 
abyÈbajjhaparamatÈya2. 

  YaÒhissa bhikkhave appaÔisevato uppajjeyyuÑ ÈsavÈvighÈtapariÄÈhÈ, 
paÔisevato evaÑsa te ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ na honti. Ime vuccanti 
bhikkhave ÈsavÈ paÔisevanÈ pahÈtabbÈ. 
 

AdhivÈsanÈpahÈtabba-Èsava 

 24. Katame ca bhikkhave ÈsavÈ adhivÈsanÈ pahÈtabbÈ. Idha bhikkhave 
bhikkhu paÔisa~khÈ yoniso khamo hoti sÊtassa uÓhassa jighacchÈya pipÈsÈya 
ÉaÑsamakasavÈtÈtapasarÊsapasamphassÈnaÑ duruttÈnaÑ durÈgatÈnaÑ 
vacanapathÈnaÑ, uppannÈnaÑ sÈrÊrikÈnaÑ vedanÈnaÑ dukkhÈnaÑ 
tibbÈnaÑ3 kharÈnaÑ kaÔukÈnaÑ asÈtÈnaÑ amanÈpÈnaÑ pÈÓaharÈnaÑ 
adhivÈsakajÈtiko hoti.  

  YaÒhissa bhikkhave anadhivÈsayato uppajjeyyuÑ ÈsavÈ 
vighÈtapariÄÈhÈ, adhivÈsayato evaÑsa te ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ na honti. Ime 
vuccanti bhikkhave ÈsavÈ adhivÈsanÈ pahÈtabbÈ.  
 

ParivajjanÈpahÈtabba-Èsava 

 25. Katame ca bhikkhave ÈsavÈ parivajjanÈ pahÈtabbÈ. Idha bhikkhave 
bhikkhu paÔisa~khÈ yoniso caÓÉaÑ hatthiÑ parivajjeti, caÓÉaÑ assaÑ 
parivajjeti, caÓÉaÑ goÓaÑ parivajjeti, caÓÉaÑ kukkuraÑ parivajjeti, ahiÑ 
khÈÓuÑ kaÓÔakaÔÔhÈnaÑ sobbhaÑ papÈtaÑ candanikaÑ oÄigallaÑ. 
YathÈr|pe anÈsane 
______________________________________________________________ 
 1. CÈti (SÊ)    2. AbyÈpajjhaparamatÈya (SÊ, SyÈ, I), abyÈpajjaparamatÈya (Ka)     
 3. TippÈnaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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nisinnaÑ yathÈr|pe agocare carantaÑ yathÈr|pe pÈpake mitte bhajantaÑ 
viÒÒ| sabrahmacÈrÊ pÈpakesu ÔhÈnesu okappeyyuÑ, so taÒca anÈsanaÑ 
taÒca agocaraÑ te ca pÈpake mitte paÔisa~khÈ yoniso parivajjeti.  

  YaÒhissa bhikkhave aparivajjayato uppajjeyyuÑ ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ, 
parivajjayato evaÑsa te ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ na honti. Ime vuccanti 
bhikkhave ÈsavÈ parivajjanÈ pahÈtabbÈ. 
 

VinodanÈpahÈtabba-Èsava 

 26. Katame ca bhikkhave ÈsavÈ vinodanÈ pahÈtabbÈ. Idha bhikkhave 
bhikkhu paÔisa~khÈ yoniso uppannaÑ kÈmavitakkaÑ nÈdhivÈseti pajahati 
vinodeti byantÊ karoti anabhÈvaÑ gameti. UppannaÑ 
byÈpÈdavitakkaÑ -pa- uppannaÑ vihiÑsÈvitakkaÑ -pa- uppannuppanne 
pÈpake akusale dhamme nÈdhivÈseti pajahati vinodeti byantÊ karoti 
anabhÈvaÑ gameti.  

  YaÒhissa bhikkhave avinodayato uppajjeyyuÑ ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ, 
vinodayato evaÑsa te ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ na honti. Ime vuccanti 
bhikkhave ÈsavÈ vinodanÈ pahÈtabbÈ.  
 

BhÈvanÈpahÈtabba-Èsava 

  27. Katame ca bhikkhave ÈsavÈ bhÈvanÈ pahÈtabbÈ. Idha bhikkhave 
bhikkhu paÔisa~khÈ yoniso satisambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. PaÔisa~khÈ yoniso 
dhammavicayasambojjha~gaÑ bhÈveti -pa- vÊriyasambojjha~gaÑ 
bhÈveti -pa- pÊtisambojjha~gaÑ bhÈveti -pa- passaddhisambojjha~gaÑ 
bhÈveti -pa- samÈdhisambojjha~gaÑ bhÈveti -pa- upekkhÈsambojjha~gaÑ 
bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. 

  YaÒhissa bhikkhave abhÈvayato uppajjeyyuÑ ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ, 
bhÈvayato evaÑsa te ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ na honti. Ime vuccanti 
bhikkhave ÈsavÈ bhÈvanÈ pahÈtabbÈ.  
 
 28. Yato kho bhikkhave bhikkhuno ye ÈsavÈ dassanÈ pahÈtabbÈ, te 
dassanÈ pahÊnÈ honti. Ye ÈsavÈ saÑvarÈ 
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pahÈtabbÈ, te saÑvarÈ pahÊnÈ honti. Ye ÈsavÈ paÔisevanÈ pahÈtabbÈ, te 
paÔisevanÈ pahÊnÈ honti. Ye ÈsavÈ adhivÈsanÈ pahÈtabbÈ, te adhivÈsanÈ 
pahÊnÈ honti. Ye ÈsavÈ parivajjanÈ pahÈtabbÈ, te parivajjanÈ pahÊnÈ honti. 
Ye ÈsavÈ vinodanÈ pahÈtabbÈ, te vinodanÈ pahÊnÈ honti. Ye ÈsavÈ bhÈvanÈ 
pahÈtabbÈ, te bhÈvanÈ pahÊnÈ honti. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu 
sabbÈsavasaÑvarasaÑvuto viharati. Acchecchi1 taÓhaÑ, vivattayi2 
saÑyojanaÑ, sammÈ mÈnÈbhisamayÈ antamakÈsi dukkhassÈti. Idamavoca 
BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ abhinandunti. 
 

SabbÈsavasuttaÑ niÔÔhitaÑ dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. DhammadÈyÈdasutta 

 29. 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– 

  DhammadÈyÈdÈ me bhikkhave bhavatha mÈ ÈmisadÈyÈdÈ. Atthi me 
tumhesu anukampÈ “kinti me sÈvakÈ dhammadÈyÈdÈ bhaveyyuÑ, no 
ÈmisadÈyÈdÈ”ti. Tumhe ca me bhikkhave ÈmisadÈyÈdÈ bhaveyyÈtha, no 
dhammadÈyÈdÈ, tumhepi tena ÈdiyÈ3 bhaveyyÈtha “ÈmisadÈyÈdÈ 
SatthusÈvakÈ viharanti, no dhammadÈyÈdÈ”ti. Ahampi tena Èdiyo 
bhaveyyaÑ “ÈmisadÈyÈdÈ SatthusÈvakÈ viharanti, no dhammadÈyÈdÈ”ti. 
Tumhe ca me bhikkhave dhammadÈyÈdÈ bhaveyyÈtha, no ÈmisadÈyÈdÈ, 
tumhepi tena na ÈdiyÈ bhaveyyÈtha “dhammadÈyÈdÈ SatthusÈvakÈ viharanti, 
no ÈmisadÈyÈdÈ”ti. Ahampi tena na Èdiyo bhaveyyaÑ “dhammadÈyÈdÈ 
SatthusÈvakÈ viharanti, no ÈmisadÈyÈdÈ”ti. TasmÈtiha me bhikkhave 
dhammadÈyÈdÈ bhavatha, mÈ ÈmisadÈyÈdÈ. Atthi 
______________________________________________________________ 
 1. Acchejji (Ka) 2. VÈvattayi (SÊ, I) 3. ŒdissÈ (SÊ, SyÈ, I) 
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me tumhesu anukampÈ “kinti me sÈvakÈ dhammadÈyÈdÈ bhaveyyuÑ, no 
ÈmisadÈyÈdÈ”ti. 
 
 30. IdhÈhaÑ bhikkhave bhuttÈvÊ assaÑ pavÈrito paripuÓÓo pariyosito 
suhito yÈvadattho, siyÈ ca me piÓÉapÈto atirekadhammo 
chaÉÉanÊyadhammo1. Atha dve bhikkh| ÈgaccheyyuÑ jighacchÈdubbalya2 
paretÈ, tyÈhaÑ evaÑ vadeyyaÑ “ahaÑ khomhi bhikkhave bhuttÈvÊ pavÈrito 
paripuÓÓo pariyosito suhito yÈvadattho, atthi ca me ayaÑ piÓÉapÈto 
atirekadhammo chaÉÉanÊyadhammo. Sace Èka~khatha bhuÒjatha, no ce 
tumhe bhuÒjissatha3, idÈnÈhaÑ appaharite vÈ chaÉÉessÈmi, appÈÓake vÈ 
udake opilÈpessÈmÊ”ti. Tatrekassa bhikkhuno evamassa “BhagavÈ kho 
bhuttÈvÊ pavÈrito paripuÓÓo pariyosito suhito yÈvadattho, atthi cÈyaÑ 
Bhagavato piÓÉapÈto atirekadhammo chaÉÉanÊyadhammo. Sace mayaÑ na 
bhuÒjissÈma, idÈni BhagavÈ appaharite vÈ chaÉÉessati, appÈÓake vÈ udake 
opilÈpessati. VuttaÑ kho panetaÑ BhagavatÈ ‘dhammadÈyÈdÈ me bhikkhave 
bhavatha, mÈ ÈmisadÈyÈdÈ’ti. ŒmisaÒÒataraÑ kho panetaÑ, yadidaÑ 
piÓÉapÈto. YaÑn|nÈhaÑ imaÑ piÓÉapÈtaÑ abhuÒjitvÈ iminÈva 
jighacchÈdubbalyena evaÑ imaÑ rattindivaÑ4 vÊtinÈmeyyan”ti. So taÑ 
piÓÉapÈtaÑ abhuÒjitvÈ teneva jighacchÈdubbalyena evaÑ taÑ rattindivaÑ 
vÊtinÈmeyya. Atha dutiyassa bhikkhuno evamassa “BhagavÈ kho bhuttÈvÊ 
pavÈrito paripuÓÓo pariyosito suhito yÈvadattho, atthi cÈyaÑ Bhagavato 
piÓÉapÈto atirekadhammo chaÉÉanÊyadhammo. Sace mayaÑ na 
bhuÒjissÈma, idÈni BhagavÈ appaharite vÈ chaÉÉessati, appÈÓake vÈ udake 
opilÈpessati. YaÑn|nÈhaÑ imaÑ piÓÉapÈtaÑ bhuÒjitvÈ jighacchÈdubbalyaÑ 
paÔivinodetvÈ5 evaÑ imaÑ rattindivaÑ vÊtinÈmeyyan”ti. So taÑ piÓÉapÈtaÑ 
bhuÒjitvÈ jighacchÈdubbalyaÑ paÔivinodetvÈ evaÑ taÑ rattindivaÑ 
vÊtinÈmeyya. KiÒcÈpi so bhikkhave bhikkhu taÑ piÓÉapÈtaÑ bhuÒjitvÈ 
jighacchÈdubbalyaÑ paÔivinodetvÈ evaÑ taÑ rattindivaÑ vÊtinÈmeyya, atha 
kho asuyeva me purimo bhikkhu pujjataro ca pÈsaÑsataro ca. TaÑ kissa 
hetu, taÒhi tassa bhikkhave bhikkhuno 
______________________________________________________________ 
 1. ChaÉÉiyadhammo (SÊ, SyÈ, I) 2. JighacchÈdubballa (SÊ, I) 
 3. Sace tumhe na bhuÒjissatha (SÊ, SyÈ, I) 4. RattidivaÑ (Ka) 
 5. PaÔivinetvÈ (SÊ, SyÈ, I) 
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dÊgharattaÑ appicchatÈya santuÔÔhiyÈ sallekhÈya subharatÈya 

vÊriyÈrambhÈya saÑvattissati. TasmÈtiha me bhikkhave dhammadÈyÈdÈ 

bhavatha, mÈ ÈmisadÈyÈdÈ. Atthi me tumhesu anukampÈ “kinti me sÈvakÈ 

dhammadÈyÈdÈ bhaveyyuÑ, no ÈmisadÈyÈdÈ”ti. 

  Idamavoca BhagavÈ. IdaÑ vatvÈna1 Sugato uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ pÈvisi. 

 

 31. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto acirapakkantassa Bhagavato bhikkh| 

Èmantesi “Èvuso bhikkhave”ti. “Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato 

SÈriputtassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ SÈriputto etadavoca– 

  “KittÈvatÈ nu kho Èvuso Satthu pavivittassa viharato sÈvakÈ vivekaÑ 

nÈnusikkhanti, kittÈvatÈ ca pana Satthu pavivittassa viharato sÈvakÈ 

vivekamanusikkhantÊ”ti. D|ratopi kho mayaÑ Èvuso ÈgacchÈma Èyasmato 

SÈriputtassa santike etassa bhÈsitassa atthamaÒÒÈtuÑ. SÈdhu 

vatÈyasmantaÑyeva SÈriputtaÑ paÔibhÈtu etassa bhÈsitassa attho, Èyasmato 

SÈriputtassa sutvÈ bhikkh| dhÈressantÊti. Tena hÈvuso suÓÈtha sÈdhukaÑ 

manasi karotha bhÈsissÈmÊti. “EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato 

SÈriputtassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ SÈriputto etadavoca–  

  KittÈvatÈ nu kho Èvuso Satthu pavivittassa viharato sÈvakÈ vivekaÑ 

nÈnusikkhanti. IdhÈvuso Satthu pavivittassa viharato sÈvakÈ vivekaÑ 

nÈnusikkhanti, yesaÒca dhammÈnaÑ SatthÈ pahÈnamÈha, te ca dhamme 

nappajahanti, bÈhulikÈ2 ca honti sÈthalikÈ, okkamane pubba~gamÈ paviveke 

nikkhittadhurÈ. TatrÈvuso therÈ bhikkh| tÊhi ÔhÈnehi gÈrayhÈ bhavanti. 

“Satthu pavivittassa viharato sÈvakÈ vivekaÑ nÈnusikkhantÊ”ti iminÈ 

paÔhamena ÔhÈnena therÈ bhikkh| gÈrayhÈ bhavanti. “YesaÒca dhammÈnaÑ 

SatthÈ pahÈnamÈha, te ca dhamme nappajahantÊ”ti iminÈ  

______________________________________________________________ 
 1. VatvÈ (SÊ, I) evamÊdisesu ÔhÈnesu. 2. BÈhullikÈ (SyÈ)  
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dutiyena ÔhÈnena therÈ bhikkh| gÈrayhÈ bhavanti. “BÈhulikÈ ca sÈthalikÈ, 
okkamane pubba~gamÈ paviveke nikkhittadhurÈ”ti iminÈ tatiyena ÔhÈnena 
therÈ bhikkh| gÈrayhÈ bhavanti. TherÈ Èvuso bhikkh| imehi tÊhi ÔhÈnehi 
gÈrayhÈ bhavanti. TatrÈvuso majjhimÈ bhikkh| -pa- navÈ bhikkh| tÊhi 
ÔhÈnehi gÈrayhÈ bhavanti. “Satthu pavivittassa viharato sÈvakÈ vivekaÑ 
nÈnusikkhantÊ”ti iminÈ paÔhamena ÔhÈnena navÈ bhikkh| gÈrayhÈ bhavanti. 
“YesaÒca dhammÈnaÑ SatthÈ pahÈnamÈha, te ca dhamme nappajahantÊ”ti 
iminÈ dutiyena ÔhÈnena navÈ bhikkh| gÈrayhÈ bhavanti. “BÈhulikÈ ca honti 
sÈthalikÈ, okkamane pubba~gamÈ paviveke nikkhittadhurÈ”ti iminÈ tatiyena 
ÔhÈnena navÈ bhikkh| gÈrayhÈ bhavanti. NavÈ Èvuso bhikkh| imehi tÊhi 
ÔhÈnehi gÈrayhÈ bhavanti. EttÈvatÈ kho Èvuso Satthu pavivittassa viharato 
sÈvakÈ vivekaÑ nÈnusikkhanti. 
 
 32. KittÈvatÈ ca panÈvuso Satthu pavivittassa viharato sÈvakÈ 
vivekamanusikkhanti. IdhÈvuso Satthu pavivittassa viharato sÈvakÈ 
vivekamanusikkhanti, yesaÒca dhammÈnaÑ SatthÈ pahÈnamÈha, te ca 
dhamme pajahanti, na ca bÈhulikÈ honti na sÈthalikÈ, okkamane 
nikkhittadhurÈ paviveke pubba~gamÈ. TatrÈvuso therÈ bhikkh| tÊhi ÔhÈnehi 
pÈsaÑsÈ bhavanti. “Satthu pavivittassa viharato sÈvakÈ 
vivekamanusikkhantÊ”ti iminÈ paÔhamena ÔhÈnena therÈ bhikkh| pÈsaÑsÈ 
bhavanti. “YesaÒca dhammÈnaÑ SatthÈ pahÈnamÈha, te ca dhamme 
pajahantÊ”ti iminÈ dutiyena ÔhÈnena therÈ bhikkh| pÈsaÑsÈ bhavanti. “Na ca 
bÈhulikÈ na sÈthalikÈ, okkamane nikkhittadhurÈ paviveke pubba~gamÈ”ti 
iminÈ tatiyena ÔhÈnena therÈ bhikkh| pÈsaÑsÈ bhavanti. TherÈ Èvuso 
bhikkh| imehi tÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑsÈ bhavanti. TatrÈvuso majjhimÈ 
bhikkh| -pa- navÈ bhikkh| tÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑsÈ bhavanti. “Satthu 
pavivittassa viharato sÈvakÈ vivekamanusikkhantÊ”ti iminÈ paÔhamena 
ÔhÈnena navÈ bhikkh| pÈsaÑsÈ bhavanti. “YesaÒca dhammÈnaÑ SatthÈ 
pahÈnamÈha, te ca dhamme pajahantÊ”ti iminÈ dutiyena ÔhÈnena navÈ 
bhikkh| pÈsaÑsÈ bhavanti. “Na ca bÈhulikÈ na sÈthalikÈ, okkamane 
nikkhittadhurÈ paviveke pubba~gamÈ”ti iminÈ tatiyena ÔhÈnena navÈ 
bhikkh| pÈsaÑsÈ bhavanti. NavÈ Èvuso bhikkh|  
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imehi tÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑsÈ bhavanti. EttÈvatÈ kho Èvuso Satthu pavivittassa 
viharato sÈvakÈ vivekamanusikkhanti.  
 
 33. TatrÈvuso lobho ca pÈpako, doso ca pÈpako, lobhassa ca pahÈnÈya 
dosassa ca pahÈnÈya atthi majjhimÈ paÔipadÈ cakkhukaraÓÊ ÒÈÓakaraÓÊ 
upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattati. KatamÈ ca sÈ 
Èvuso majjhimÈ paÔipadÈ cakkhukaraÓÊ ÒÈÓakaraÓÊ upasamÈya abhiÒÒÈya 
sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattati. Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo, 
seyyathidaÑ1, sammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ sammÈkammanto 
sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo sammÈsati sammÈsamÈdhi. AyaÑ kho sÈ Èvuso 
majjhimÈ paÔipadÈ cakkhukaraÓÊ ÒÈÓakaraÓÊ upasamÈya abhiÒÒÈya 
sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattati.  

  TatrÈvuso kodho ca pÈpako, upanÈho ca pÈpako -pa- makkho ca 
pÈpako, paÄÈso ca pÈpako. IssÈ ca pÈpikÈ, maccheraÒca pÈpakaÑ. MÈyÈ ca 
pÈpikÈ, sÈÔheyyaÒca pÈpakaÑ. Thambho ca pÈpako, sÈrambho ca pÈpako. 
MÈno ca pÈpako, atimÈno ca pÈpako. Mado ca pÈpako, pamÈdo ca pÈpako, 
madassa ca pahÈnÈya pamÈdassa ca pahÈnÈya atthi majjhimÈ paÔipadÈ 
cakkhukaraÓÊ ÒÈÓakaraÓÊ upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya 
saÑvattati. KatamÈ ca sÈ Èvuso majjhimÈ paÔipadÈ cakkhukaraÓÊ ÒÈÓakaraÓÊ 
upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattati. Ayameva ariyo 
aÔÔha~giko maggo, seyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ 
sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo sammÈsati sammÈsamÈdhi. 
AyaÑ kho sÈ Èvuso majjhimÈ paÔipadÈ cakkhukaraÓÊ ÒÈÓakaraÓÊ upasamÈya 
abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattatÊti. 

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

DhammadÈyÈdasuttaÑ niÔÔhitaÑ tatiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SeyyathÊdaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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4. Bhayabheravasutta 

 34. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho JÈÓussoÓi brÈhmaÓo yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ1 vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho JÈÓussoÓi brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “yeme 
bho Gotama kulaputtÈ bhavantaÑ GotamaÑ uddissa saddhÈ agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajitÈ, bhavaÑ tesaÑ Gotamo pubba~gamo, bhavaÑ tesaÑ 
Gotamo bahukÈro, bhavaÑ tesaÑ Gotamo samÈdapetÈ2, bhoto ca pana 
Gotamassa sÈ janatÈ diÔÔhÈnugatiÑ ÈpajjatÊ”ti. EvametaÑ brÈhmaÓa, 
evametaÑ brÈhmaÓa, ye te brÈhmaÓa kulaputtÈ mamaÑ uddissa saddhÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈ, ahaÑ tesaÑ pubba~gamo, ahaÑ tesaÑ 
bahukÈro, ahaÑ tesaÑ samÈdapetÈ, mama ca pana sÈ janatÈ diÔÔhÈnugatiÑ 
ÈpajjatÊti. DurabhisambhavÈni hi kho bho Gotama araÒÒavanapatthÈni 
pantÈni senÈsanÈni, dukkaraÑ pavivekaÑ, durabhiramaÑ ekatte, haranti 
maÒÒe mano vanÈni samÈdhiÑ alabhamÈnassa bhikkhunoti. EvametaÑ 
brÈhmaÓa, evametaÑ brÈhmaÓa, durabhisambhavÈni hi kho brÈhmaÓa 
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni, dukkaraÑ pavivekaÑ, 
durabhiramaÑ ekatte, haranti maÒÒe mano vanÈni samÈdhiÑ alabhamÈnassa 
bhikkhuno. 
 
 35. MayhaÑpi kho brÈhmaÓa pubbeva sambodhÈ anabhisambuddhassa 
bodhisattasseva sato etadahosi “durabhisambhavÈni hi kho 
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni, dukkaraÑ pavivekaÑ, 
durabhiramaÑ ekatte, haranti maÒÒe mano vanÈni samÈdhiÑ alabhamÈnassa 
bhikkhuno”ti. Tassa mayhaÑ brÈhmaÓa etadahosi “ye kho keci samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ aparisuddhakÈyakammantÈ araÒÒavanapatthÈni pantÈni 
senÈsanÈni paÔisevanti, aparisuddhakÈyakammantasandosahetu have te 
bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ akusalaÑ bhayabheravaÑ avhÈyanti. Na kho 
panÈhaÑ aparisuddhakÈyakammanto araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni 
paÔisevÈmi, parisuddhakÈyakammantohamasmi. Ye hi vo ariyÈ 
parisuddhakÈya 
______________________________________________________________ 
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kammantÈ araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevanti, tesamahaÑ 
aÒÒataro”ti. EtamahaÑ brÈhmaÓa parisuddhakÈyakammataÑ attani 
sampassamÈno bhiyyo pallomamÈpÈdiÑ araÒÒe vihÈrÈya. (1) 
 
 36. Tassa mayhaÑ brÈhmaÓa etadahosi “ye kho keci samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ 
aparisuddhavacÊkammantÈ -pa- aparisuddhamanokammantÈ -pa- aparisuddh
ÈjÊvÈ araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevanti, 
aparisuddhÈjÊvasandosahetu have te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ akusalaÑ 
bhayabheravaÑ avhÈyanti. Na kho panÈhaÑ aparisuddhÈjÊvo 
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevÈmi, parisuddhÈjÊvohamasmi. 
Ye hi vo ariyÈ parisuddhÈjÊvÈ araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni 
paÔisevanti, tesamahaÑ aÒÒataro”ti. EtamahaÑ brÈhmaÓa parisuddhÈjÊvataÑ 
attani sampassamÈno bhiyyo pallomamÈpÈdiÑ araÒÒe vihÈrÈya. (2-3-4) 
 
 37. Tassa mayhaÑ brÈhmaÓa etadahosi “ye kho keci samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ abhijjhÈl| kÈmesu tibbasÈrÈgÈ araÒÒavanapatthÈni pantÈni 
senÈsanÈni paÔisevanti, abhijjhÈlu-kÈmesutibbasÈrÈgasandosahetu have te 
bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ akusalaÑ bhayabheravaÑ avhÈyanti. Na kho 
panÈhaÑ abhijjhÈlu kÈmesu tibbasÈrÈgo araÒÒavanapatthÈni pantÈni 
senÈsanÈni paÔisevÈmi, anabhijjhÈl|hamasmi. Ye hi vo ariyÈ anabhijjhÈl| 
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevanti, tesamahaÑ aÒÒataro”ti. 
EtamahaÑ brÈhmaÓa anabhijjhÈlutaÑ attani sampassamÈno bhiyyo 
pallomamÈpÈdiÑ araÒÒe vihÈrÈya. (5) 
 
 38. Tassa mayhaÑ brÈhmaÓa etadahosi “ye kho keci samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ byÈpannacittÈ paduÔÔhamanasa~kappÈ araÒÒavanapatthÈni 
pantÈni senÈsanÈni paÔisevanti, 
byÈpannacittapaduÔÔhamanasa~kappasandosahetu have te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ akusalaÑ bhayabheravaÑ avhÈyanti. Na kho panÈhaÑ 
byÈpannacitto paduÔÔhamanasa~kappo araÒÒavanapatthÈni pantÈni 
senÈsanÈni paÔisevÈmi, mettacittohamasmi. Ye hi vo ariyÈ mettacittÈ 
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevanti, tesamahaÑ aÒÒataro”ti. 
EtamahaÑ brÈhmaÓa mettacittataÑ attani sampassamÈno bhiyyo 
pallomamÈpÈdiÑ araÒÒe vihÈrÈya. (6) 
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 39. Tassa mayhaÑ brÈhmaÓa etadahosi “ye kho keci samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ thÊnamiddhapariyuÔÔhitÈ araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni 
paÔisevanti, thÊnamiddhapariyuÔÔhÈnasandosahetu have te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ akusalaÑ bhayabheravaÑ avhÈyanti. Na kho panÈhaÑ 
thÊnamiddhapariyuÔÔhito araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevÈmi, 
vigatathÊnamiddhohamasmi. Ye hi vo ariyÈ vigatathÊnamiddhÈ 
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevanti, tesamahaÑ aÒÒataro”ti. 
EtamahaÑ brÈhmaÓa vigatathÊnamiddhataÑ attani sampassamÈno bhiyyo 
pallomamÈpÈdiÑ araÒÒe vihÈrÈya. (7) 
 
 40. Tassa mayhaÑ brÈhmaÓa etadahosi “ye kho keci samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ uddhatÈ av|pasantacittÈ araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni 
paÔisevanti, uddhata-av|pasantacittasandosahetu have te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ akusalaÑ bhayabheravaÑ avhÈyanti. Na kho panÈhaÑ 
uddhato av|pasantacitto araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevÈmi, 
v|pasantacittohamasmi. Ye hi vo ariyÈ v|pasantacittÈ araÒÒavanapatthÈni 
pantÈni senÈsanÈni paÔisevanti, tesamahaÑ aÒÒataro”ti. EtamahaÑ brÈhmaÓa 
v|pasantacittataÑ attani sampassamÈno bhiyyo pallomamÈpÈdiÑ araÒÒe 
vihÈrÈya. (8) 
 
 41. Tassa mayhaÑ brÈhmaÓa etadahosi “ye kho keci samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ ka~khÊ vicikicchÊ araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni 
paÔisevanti, ka~khivicikicchisandosahetu have te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ 
akusalaÑ bhayabheravaÑ avhÈyanti. Na kho panÈhaÑ ka~khÊ vicikicchÊ 
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevÈmi, tiÓÓavicikicchohamasmi. 
Ye hi vo ariyÈ tiÓÓavicikicchÈ araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔi-
sevanti, tesamahaÑ aÒÒataro”ti. EtamahaÑ brÈhmaÓa tiÓÓavicikicchataÑ 
attani sampassamÈno bhiyyo pallomamÈpÈdiÑ araÒÒe vihÈrÈya. (9) 
 
 42.Tassa mayhaÑ brÈhmaÓa etadahosi “ye kho keci samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ attukkaÑsakÈ paravambhÊ araÒÒavanapatthÈni pantÈni 
senÈsanÈni paÔisevanti, attukkaÑsanaparavambhanasandosahetu have te 
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bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ akusalaÑ bhayabheravaÑ avhÈyanti. Na kho 
panÈhaÑ attukkaÑsako paravambhÊ araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni 
paÔisevÈmi, anattukkaÑsako aparavambhÊhamasmi. Ye hi vo ariyÈ 
anattukkaÑsakÈ aparavambhÊ araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni 
paÔisevanti, tesamahaÑ aÒÒataro”ti. EtamahaÑ brÈhmaÓa 
anattukkaÑsakataÑ aparavambhitaÑ attani sampassamÈno bhiyyo 
pallomamÈpÈdiÑ araÒÒe vihÈrÈya. (10) 
 
 43.Tassa mayhaÑ brÈhmaÓa etadahosi “ye kho keci samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ chambhÊ bhÊrukajÈtikÈ araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni 
paÔisevanti, chambhibhÊrukajÈtikasandosahetu have te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ akusalaÑ bhayabheravaÑ avhÈyanti. Na kho panÈhaÑ 
chambhÊ bhÊrukajÈtiko araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevÈmi, 
vigatalomahaÑsohamasmi. Ye hi vo ariyÈ vigatalomahaÑsÈ 
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevanti, tesamahaÑ aÒÒataro”ti. 
EtamahaÑ brÈhmaÓa vigatalomahaÑsataÑ attani sampassamÈno bhiyyo 
pallomamÈpÈdiÑ araÒÒe vihÈrÈya. (11) 
 
 44. Tassa mayhaÑ brÈhmaÓa etadahosi “ye kho keci samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ lÈbhasakkÈrasilokaÑ nikÈmayamÈnÈ araÒÒavanapatthÈni 
pantÈni senÈsanÈni paÔisevanti, lÈbhasakkÈrasilokanikÈmana1 sandosahetu 
have te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ akusalaÑ bhayabheravaÑ avhÈyanti. Na 
kho panÈhaÑ lÈbhasakkÈrasilokaÑ nikÈmayamÈno araÒÒavanapatthÈni 
pantÈni senÈsanÈni paÔisevÈmi, appicchohamasmi. Ye hi vo ariyÈ appicchÈ 
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevanti, tesamahaÑ aÒÒataro”ti. 
EtamahaÑ brÈhmaÓa appicchataÑ attani sampassamÈno bhiyyo 
pallomamÈpÈdiÑ araÒÒe vihÈrÈya. (12) 
 
 45. Tassa mayhaÑ brÈhmaÓa etadahosi “ye kho keci samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ kusÊtÈ hÊnavÊriyÈ araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni 
______________________________________________________________ 
 1. NikÈmayamÈna (SÊ, SyÈ) 

 



 M|lapaÓÓÈsapÈÄi  24 

paÔisevanti, kusÊtahÊnavÊriyasandosahetu have te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ 
akusalaÑ bhayabheravaÑ avhÈyanti. Na kho panÈhaÑ kusÊto hÊnavÊriyo 
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevÈmi, ÈraddhavÊriyohamasmi. 
Ye hi vo ariyÈ ÈraddhavÊriyÈ araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni 
paÔisevanti, tesamahaÑ aÒÒataro”ti. EtamahaÑ brÈhmaÓa ÈraddhavÊriyataÑ 
attani sampassamÈno bhiyyo pallomamÈpÈdiÑ araÒÒe vihÈrÈya. (13) 
 
 46. Tassa mayhaÑ brÈhmaÓa etadahosi “ye kho keci samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ muÔÔhassatÊ asampajÈnÈ araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni 
paÔisevanti, muÔÔhassati-asampajÈnasandosahetu have te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ akusalaÑ bhayabheravaÑ avhÈyanti. Na kho panÈhaÑ 
muÔÔhassati asampajÈno araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevÈmi, 
upaÔÔhitassatihamasmi. Ye hi vo ariyÈ upaÔÔhitassatÊ araÒÒavanapatthÈni 
pantÈni senÈsanÈni paÔisevanti, tesamahaÑ aÒÒataro”ti. EtamahaÑ brÈhmaÓa 
upaÔÔhitassatitaÑ attani sampassamÈno bhiyyo pallomamÈpÈdiÑ araÒÒe 
vihÈrÈya. (14) 
 
 47. Tassa mayhaÑ brÈhmaÓa etadahosi “ye kho keci samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ asamÈhitÈ vibbhantacittÈ araÒÒavanapatthÈni pantÈni 
senÈsanÈni paÔisevanti, asamÈhitavibbhantacittasandosahetu have te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ akusalaÑ bhayabheravaÑ avhÈyanti. Na kho panÈhaÑ 
asamÈhito vibbhantacitto araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevÈmi, 
samÈdhisampannohamasmi. Ye hi vo ariyÈ samÈdhisampannÈ 
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevanti, tesamahaÑ aÒÒataro”ti. 
EtamahaÑ brÈhmaÓa samÈdhisampadaÑ attani sampassamÈno bhiyyo 
pallomamÈpÈdiÑ araÒÒe vihÈrÈya. (15) 
 
 48. Tassa mayhaÑ brÈhmaÓa etadahosi “ye kho keci samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ duppaÒÒÈ eÄam|gÈ araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni 
paÔisevanti, duppaÒÒa-eÄam|gasandosahetu have te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ 
akusalaÑ bhayabheravaÑ avhÈyanti. Na kho panÈhaÑ duppaÒÒo 
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eÄam|go araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevÈmi, 
paÒÒÈsampannohamasmi. Ye hi vo ariyÈ paÒÒÈsampannÈ 
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevanti, tesamahaÑ aÒÒataro”ti. 
EtamahaÑ brÈhmaÓa paÒÒÈsampadaÑ attani sampassamÈno bhiyyo 
pallomamÈpÈdiÑ araÒÒe vihÈrÈya. (16) 
 

SoÄasapariyÈyaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 49. Tassa mayhaÑ brÈhmaÓa etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ yÈ tÈ rattiyo 
abhiÒÒÈtÈ abhilakkhitÈ cÈtuddasÊ paÒcadasÊ aÔÔhamÊ ca pakkhassa, 
tathÈr|pÈsu rattÊsu yÈni tÈni ÈrÈmacetiyÈni vanacetiyÈni rukkhacetiyÈni 
bhiÑsanakÈni salomahaÑsÈni, tathÈr|pesu senÈsanesu vihareyyaÑ ‘appeva 
nÈmÈhaÑ bhayabheravaÑ passeyyan’ti”. So kho ahaÑ brÈhmaÓa aparena 
samayena yÈ tÈ rattiyo abhiÒÒÈtÈ abhilakkhitÈ cÈtuddasÊ paÒcadasÊ aÔÔhamÊ 
ca pakkhassa, tathÈr|pÈsu rattÊsu yÈni tÈni ÈrÈmacetiyÈni vanacetiyÈni 
rukkhacetiyÈni bhiÑsanakÈni salomahaÑsÈni, tathÈr|pesu senÈsanesu 
viharÈmi. Tattha ca me brÈhmaÓa viharato mago vÈ Ègacchati, moro vÈ 
kaÔÔhaÑ pÈteti, vÈto vÈ paÓÓaka saÔaÑ1 ereti. Tassa mayhaÑ brÈhmaÓa 
etadahosi2 “etaÑn|na taÑ bhayabheravaÑ ÈgacchatÊ”ti. Tassa mayhaÑ 
brÈhmaÓa etadahosi “kiÑ nu kho ahaÑ aÒÒadatthu bhayapaÔika~khÊ3 
viharÈmi. YaÑn|nÈhaÑ yathÈbh|taÑ yathÈbh|tassa4 me taÑ 
bhayabheravaÑ Ègacchati, tathÈbh|taÑ tathÈbh|tova5 taÑ bhayabheravaÑ 
paÔivineyyan”ti. Tassa mayhaÑ brÈhmaÓa ca~kamantassa taÑ 
bhayabheravaÑ Ègacchati, so kho ahaÑ brÈhmaÓa neva tÈva tiÔÔhÈmi na 
nisÊdÈmi na nipajjÈmi, yÈva ca~kamantova taÑ bhayabheravaÑ paÔivinemi. 
Tassa mayhaÑ brÈhmaÓa Ôhitassa taÑ bhayabheravaÑ Ègacchati, so kho 
ahaÑ brÈhmaÓa neva tÈva ca~kamÈmi na nisÊdÈmi na nipajjÈmi, yÈva 
Ôhitova taÑ bhayabheravaÑ paÔivinemi. Tassa mayhaÑ brÈhmaÓa nisinnassa 
taÑ bhayabheravaÑ Ègacchati, so kho ahaÑ brÈhmaÓa neva tÈva nipajjÈmi 
na 
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tiÔÔhÈmi na ca~kamÈmi, yÈva nisinnova taÑ bhayabheravaÑ paÔivinemi. 
Tassa mayhaÑ brÈhmaÓa nipannassa taÑ bhayabheravaÑ Ègacchati, so kho 
ahaÑ brÈhmaÓa neva tÈva nisÊdÈmi na tiÔÔhÈmi na ca~kamÈmi, yÈva 
nipannova taÑ bhayabheravaÑ paÔivinemi. 
  
 50. Santi kho pana brÈhmaÓa eke samaÓabrÈhmaÓÈ rattiÑyeva 
samÈnaÑ divÈti saÒjÈnanti, divÈyeva samÈnaÑ rattÊti saÒjÈnanti. IdamahaÑ 
tesaÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ sammohavihÈrasmiÑ vadÈmi. AhaÑ kho pana 
brÈhmaÓa rattiÑ yeva samÈnaÑ rattÊti saÒjÈnÈmi, divÈyeva samÈnaÑ divÈti 
saÒjÈnÈmi. YaÑ kho taÑ brÈhmaÓa sammÈ vadamÈno vadeyya 
“asammohadhammo satto loke uppanno bahujanahitÈya bahujanasukhÈya 
lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnan”ti, mameva taÑ 
sammÈ vadamÈno vadeyya “asammohadhammo satto loke uppanno 
bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya 
devamanussÈnan”ti. 
 
 51. ŒraddhaÑ kho pana me brÈhmaÓa vÊriyaÑ ahosi asallÊnaÑ, 
upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ1, passaddho kÈyo asÈraddho, samÈhitaÑ cittaÑ 
ekaggaÑ. So kho ahaÑ brÈhmaÓa vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi 
dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja vihÈsiÑ. VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ 
cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja vihÈsiÑ. PÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca vihÈsiÑ sato ca 
sampajÈno, sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedesiÑ, yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti 
“upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihÈsiÑ. 
Sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ 
attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja vihÈsiÑ. 
 
 52. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe 
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte 
pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmesiÑ, so anekavihitaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. AppammuÔÔhÈ (SyÈ) 
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pubbenivÈsaÑ anussarÈmi, seyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo tissopi 
jÈtiyo catassopi jÈtiyo paÒcapi jÈtiyo dasapi jÈtiyo vÊsampi jÈtiyo tiÑsampi 
jÈtiyo cattÈlÊsampi jÈtiyo paÒÒÈsampi jÈtiyo jÈtisatampi jÈtisahassampi 
jÈtisatasahassampi anekepi saÑvaÔÔakappe anekepi vivaÔÔakappe anekepi 
saÑvaÔÔavivaÔÔakappe, “amutrÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo 
evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto 
amutra udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro 
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto 
idh|papanno”ti, iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarÈmi. AyaÑ kho me brÈhmaÓa rattiyÈ paÔhame yÈme paÔhamÈ vijjÈ 
adhigatÈ, avijjÈ vihatÈ, vijjÈ uppannÈ, tamo vihato, Èloko uppanno, yathÈ 
taÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato. 
 
 53. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe 
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte sattÈnaÑ 
cut|papÈtaÒÈÓaya cittaÑ abhininnÈmesiÑ, so dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passÈmi cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈmi “ime 
vata bhonto sattÈ kÈyaduccaritena samannÈgatÈ vacÊduccaritena 
samannÈgatÈ manoduccaritena samannÈgatÈ ariyÈnaÑ upavÈdakÈ 
micchÈdiÔÔhikÈ micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannÈ. Ime vÈ pana bhonto 
sattÈ kÈyasucaritena samannÈgatÈ vacÊsucaritena samannÈgatÈ 
manosucaritena samannÈgatÈ ariyÈnaÑ anupavÈdakÈ sammÈdiÔÔhikÈ 
sammÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapannÈ”ti, iti dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passÈmi cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈmi. AyaÑ 
kho me brÈhmaÓa rattiyÈ majjhime yÈme dutiyÈ vijjÈ adhigatÈ, avijjÈ vihatÈ, 
vijjÈ uppannÈ, tamo vihato, Èloko uppanno, yathÈ taÑ appamattassa ÈtÈpino 
pahitattassa viharato. 
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 54. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe 
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ 
khayaÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmesiÑ, so “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ 
abbhaÒÒÈsiÑ, “ayaÑ dukkhasamudayo”ti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, “ayaÑ 
dukkhanirodho”ti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ. “Ime ÈsavÈ”ti yathÈbh|taÑ 
abbhaÒÒÈsiÑ, “ayaÑ Èsavasamudayo”ti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, “ayaÑ 
Èsavanirodho”ti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, “ayaÑ ÈsavanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ. Tassa me evaÑ jÈnato evaÑ passato 
kÈmÈsavÈpi cittaÑ vimuccittha, bhavÈsavÈpi cittaÑ vimuccittha, 
avijjÈsavÈpi cittaÑ vimuccittha. VimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ ahosi, 
“khÊÓÈjÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti 
abbhaÒÒÈsiÑ. AyaÑ kho me brÈhmaÓa rattiyÈ pacchime yÈme tatiyÈ vijjÈ 
adhigatÈ, avijjÈ vihatÈ, vijjÈ uppannÈ, tamo vihato, Èloko uppanno, yathÈ 
taÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato. 
 
 55. SiyÈ kho pana te brÈhmaÓa evamassa “ajjÈpi n|na samaÓo Gotamo 
avÊtarÈgo avÊtadoso avÊtamoho, tasmÈ araÒÒavanapatthÈni pantÈni 
senÈsanÈni paÔisevatÊ”ti. Na kho panetaÑ brÈhmaÓa evaÑ daÔÔhabbaÑ. Dve 
kho ahaÑ brÈhmaÓa atthavase sampassamÈno araÒÒavanapatthÈni pantÈni 
senÈsanÈni paÔisevÈmi, attano ca diÔÔhadhammasukhavihÈraÑ sampassamÈno 
pacchimaÒca janataÑ anukampamÈnoti. 
 
 56. Anukampitar|pÈ vatÈyaÑ bhotÈ Gotamena pacchimÈ janatÈ, yathÈ 
taÑ ArahatÈ SammÈsambuddhena. 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. 
 

BhayabheravasuttaÑ niÔÔhitaÑ catutthaÑ. 
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5. Ana~gaÓasutta 

 57. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| 
Èmantesi “Èvuso bhikkhave”ti. “Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato 
SÈriputtassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ SÈriputto etadavoca– 

 CattÈrome Èvuso puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ, katame 
cattÈro, idhÈvuso ekacco puggalo sÈ~gaÓova samÈno “atthi me ajjhattaÑ 
a~gaÓan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, idha panÈvuso ekacco puggalo 
sÈ~gaÓova samÈno “atthi me ajjhattaÑ a~gaÓan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, 
idhÈvuso ekacco puggalo ana~gaÓova samÈno “natthi me ajjhattaÑ 
a~gaÓan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, idha panÈvuso ekacco puggalo 
ana~gaÓova samÈno “natthi me ajjhattaÑ a~gaÓan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 
TatrÈvuso yvÈyaÑ puggalo sÈ~gaÓova samÈno “atthi me ajjhattaÑ 
a~gaÓan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, ayaÑ imesaÑ dvinnaÑ puggalÈnaÑ 
sÈ~gaÓÈnaÑyeva sataÑ hÊnapuriso akkhÈyati. TatrÈvuso yvÈyaÑ puggalo 
sÈ~gaÓova samÈno “atthi me ajjhattaÑ a~gaÓan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, 
ayaÑ imesaÑ dvinnaÑ puggalÈnaÑ sÈ~gaÓÈnaÑyeva sataÑ seÔÔhapuriso 
akkhÈyati. TatrÈvuso yvÈyaÑ puggalo ana~gaÓova samÈno “natthi me 
ajjhattaÑ a~gaÓan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, ayaÑ imesaÑ dvinnaÑ 
puggalÈnaÑ ana~gaÓÈnaÑyeva sataÑ hÊnapuriso akkhÈyati. TatrÈvuso 
yvÈyaÑ puggalo ana~gaÓova samÈno “natthi me ajjhattaÑ a~gaÓan”ti 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ imesaÑ dvinnaÑ puggalÈnaÑ 
ana~gaÓÈnaÑyeva sataÑ seÔÔhapuriso akkhÈyatÊti. 
 
 58. EvaÑ vutte ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ 
etadavoca– 

 “Ko nu kho Èvuso SÈriputta hetu ko paccayo, yenimesaÑ dvinnaÑ 
puggalÈnaÑ sÈ~gaÓÈnaÑyeva sataÑ eko hÊnapuriso akkhÈyati, eko 
seÔÔhapuriso akkhÈyati. Ko panÈvuso SÈriputta hetu 
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ko paccayo, yenimesaÑ dvinnaÑ puggalÈnaÑ ana~gaÓÈnaÑyeva sataÑ eko 
hÊnapuriso akkhÈyati, eko seÔÔhapuriso akkhÈyatÊ”ti. 
 
 59. TatrÈvuso yvÈyaÑ puggalo sÈ~gaÓova samÈno”Atthi me ajjhattaÑ 
a~gaÓan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, tassetaÑ pÈÔika~khaÑ ‘na chandaÑ 
janessati na vÈyamissati na vÊriyaÑ Èrabhissati tassa~gaÓassa pahÈnÈya. So 
sarÈgo sadoso samoho sÈ~gaÓo saÑkiliÔÔhacitto kÈlaÑ karissati’. SeyyathÈpi 
Èvuso kaÑsapÈti ÈbhatÈ ÈpaÓÈ vÈ kammÈrakulÈ vÈ rajena ca malena ca 
pariyonaddhÈ, tamenaÑ sÈmikÈ na ceva paribhuÒjeyyuÑ na ca 
pariyodapeyyuÑ1, rajÈpathe ca naÑ nikkhipeyyuÑ. EvaÒhi sÈ Èvuso 
kaÑsapÈti aparena samayena saÑkiliÔÔhatarÈ assa malaggahitÈti. 
EvamÈvusoti. Evameva kho Èvuso yvÈyaÑ puggalo sÈ~gaÓova samÈno 
“atthi me ajjhattaÑ a~gaÓan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, tassetaÑ 
pÈÔika~khaÑ ‘na chandaÑ janessati na vÈyamissati na vÊriyaÑ Èrabhissati 
tassa~gaÓassa pahÈnÈya. So sarÈgo sadoso samoho sÈ~gaÓo saÑkiliÔÔhacitto 
kÈlaÑ karissati’. 

 TatrÈvuso yvÈyaÑ puggalo sÈ~gaÓova samÈno “atthi me ajjhattaÑ 
a~gaÓan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, tassetaÑ pÈÔika~khaÑ ‘chandaÑ janessati 
vÈyamissati vÊriyaÑ Èrabhissati tassa~gaÓassa pahÈnÈya. So arÈgo adoso 
amoho ana~gaÓo asaÑkiliÔÔhacitto kÈlaÑ karissati’. SeyyathÈpi Èvuso 
kaÑsapÈti ÈbhatÈ ÈpaÓÈ vÈ kammÈrakulÈ vÈ rajena ca malena ca 
pariyonaddhÈ, tamenaÑ sÈmikÈ paribhuÒjeyyuÑ ceva pariyodapeyyuÑ ca, 
na ca naÑ rajÈpathe nikkhipeyyuÑ. EvaÒhi sÈ Èvuso kaÑsapÈti aparena 
samayena parisuddhatarÈ assa pariyodÈtÈti. EvamÈvusoti. Evameva kho 
Èvuso yvÈyaÑ puggalo sÈ~gaÓova samÈno “atthi me ajjhattaÑ a~gaÓan”ti 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, tassetaÑ pÈÔika~khaÑ ‘chandaÑ janessati vÈyamissati 
vÊriyaÑ Èrabhissati tassa~gaÓassa pahÈnÈya. So arÈgo adoso amoho 
ana~gaÓo asaÑkiliÔÔhacitto kÈlaÑ karissati’. 
______________________________________________________________ 
 1. PariyodÈpeyyuÑ (?) 
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 TatrÈvuso yvÈyaÑ puggalo ana~gaÓova samÈno “natthi me ajjhattaÑ 
a~gaÓan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, tassetaÑ pÈÔika~khaÑ ‘subhanimittaÑ 
manasi karissati, tassa subhanimittassa manasikÈrÈ rÈgo cittaÑ 
anuddhaÑsessati. So sarÈgo sadoso samoho sÈ~gaÓo saÑkiliÔÔhacitto kÈlaÑ 
karissati’. SeyyathÈpi Èvuso kaÑsapÈti ÈbhatÈ ÈpaÓÈ vÈ kammÈrakulÈ vÈ 
parisuddhÈ pariyodÈtÈ, tamenaÑ sÈmikÈ na ceva paribhuÒjeyyuÑ na ca 
pariyodapeyyuÑ, rajÈpathe ca naÑ nikkhipeyyuÑ. EvaÒhi sÈ Èvuso 
kaÑsapÈti aparena samayena saÑkiliÔÔhatarÈ assa malaggahitÈti. 
EvamÈvusoti. Evameva kho Èvuso yvÈyaÑ puggalo ana~gaÓova samÈno 
“natthi me ajjhattaÑ a~gaÓan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, tassetaÑ 
pÈÔika~khaÑ ‘subhanimittaÑ manasi karissati, tassa subhanimittassa 
manasikÈrÈ rÈgo cittaÑ anuddhaÑsessati. So sarÈgo sadoso samoho sÈ~gaÓo 
saÑkiliÔÔhacitto kÈlaÑ karissati’. 

 TatrÈvuso yvÈyaÑ puggalo ana~gaÓova samÈno ‘natthi me ajjhattaÑ 
a~gaÓan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, tassetaÑ pÈÔika~khaÑ ‘subhanimittaÑ na 
manasi karissati, tassa subhanimittassa amanasikÈrÈ rÈgo cittaÑ 
nÈnuddhaÑsessati. So arÈgo adoso amoho ana~gaÓo asaÑkiliÔÔhacitto kÈlaÑ 
karissati’. SeyyathÈpi Èvuso kaÑsapÈti ÈbhatÈ ÈpaÓÈ vÈ kammÈrakulÈ vÈ 
parisuddhÈ pariyodÈtÈ, tamenaÑ sÈmikÈ paribhuÒjeyyuÑ ceva 
pariyodapeyyuÑ ca, na ca naÑ rajÈpathe nikkhipeyyuÑ. EvaÒhi sÈ Èvuso 
kaÑsapÈti aparena samayena parisuddhatarÈ assa pariyodÈtÈti. EvamÈvusoti. 
Evameva kho Èvuso yvÈyaÑ puggalo ana~gaÓova samÈno “natthi me 
ajjhattaÑ a~gaÓan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, tassetaÑ pÈÔika~khaÑ 
‘subhanimittaÑ na manasi karissati, tassa subhanimittassa amanasikÈrÈ rÈgo 
cittaÑ nÈnuddhaÑsessati. So arÈgo adoso amoho ana~gaÓo asaÑkiliÔÔhacitto 
kÈlaÑ karissati’.  

 AyaÑ kho Èvuso MoggallÈna hetu ayaÑ paccayo, yenimesaÑ dvinnaÑ 
puggalÈnaÑ sÈ~gaÓÈnaÑyeva sataÑ eko hÊnapuriso akkhÈyati, eko 
seÔÔhapuriso akkhÈyati. AyaÑ panÈvuso MoggallÈna hetu  
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ayaÑ paccayo, yenimesaÑ dvinnaÑ puggalÈnaÑ ana~gaÓÈnaÑyeva sataÑ 
eko hÊnapuriso akkhÈyati, eko seÔÔhapuriso akkhÈyatÊti. 
  
 60. “A~gaÓaÑ a~gaÓan”ti Èvuso vuccati. Kissa nu kho etaÑ Èvuso 
adhivacanaÑ, yadidaÑ a~gaÓanti. PÈpakÈnaÑ kho etaÑ Èvuso akusalÈnaÑ 
icchÈvacarÈnaÑ adhivacanaÑ, yadidaÑ a~gaÓanti.  

 ®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ idhekaccassa bhikkhuno evaÑ 
icchÈ uppajjeyya “ÈpattiÑ ca vata Èpanno assaÑ, na ca maÑ bhikkh| 
jÈneyyuÑ ÈpattiÑ Èpanno”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ taÑ 
bhikkhuÑ bhikkh| jÈneyyuÑ “ÈpattiÑ Èpanno”ti. “JÈnanti maÑ bhikkh| 
ÈpattiÑ Èpanno”ti iti so kupito hoti appatÊto. Yo ceva kho Èvuso kopo yo ca 
appaccayo, ubhayametaÑ a~gaÓaÑ.  

 ®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ idhekaccassa bhikkhuno evaÑ 
icchÈ uppajjeyya “ÈpattiÑ ca vata Èpanno assaÑ, anuraho maÑ bhikkh| 
codeyyuÑ, no saÑghamajjhe”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ 
taÑ bhikkhuÑ bhikkh| saÑghamajjhe codeyyuÑ, no anuraho. 
“SaÑghamajjhe maÑ bhikkh| codenti, no anuraho”ti iti so kupito hoti 
appatÊto. Yo ceva kho Èvuso kopo yo ca appaccayo, ubhayametaÑ 
a~gaÓaÑ. 

 ®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ idhekaccassa bhikkhuno evaÑ 
icchÈ uppajjeyya “ÈpattiÑ ca vata Èpanno assaÑ, sappaÔipuggalo maÑ 
codeyya, no appaÔipuggalo”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ taÑ 
bhikkhuÑ appaÔipuggalo codeyya, no sappaÔipuggalo. “AppaÔipuggalo maÑ 
codeti, no sappaÔipuggalo”ti iti so kupito hoti appatÊto. Yo ceva kho Èvuso 
kopo yo ca appaccayo, ubhayametaÑ a~gaÓaÑ. 

 ®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ idhekaccassa bhikkhuno evaÑ 
icchÈ uppajjeyya “aho vata mameva SatthÈ paÔipucchitvÈ paÔipucchitvÈ 
bhikkh|naÑ dhammaÑ deseyya, na aÒÒaÑ bhikkhuÑ SatthÈ paÔipucchitvÈ 
paÔipucchitvÈ bhikkh|naÑ dhammaÑ deseyyÈ”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ 
Èvuso vijjati, yaÑ aÒÒaÑ bhikkhuÑ SatthÈ 
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paÔipucchitvÈ paÔipucchitvÈ bhikkh|naÑ dhammaÑ deseyya, na taÑ 
bhikkhuÑ SatthÈ paÔipucchitvÈ paÔipucchitvÈ bhikkh|naÑ dhammaÑ 
deseyya. “AÒÒaÑ bhikkhuÑ SatthÈ paÔipucchitvÈ paÔipucchitvÈ bhikkh|naÑ 
dhammaÑ deseti, na maÑ SatthÈ paÔipucchitvÈ paÔipucchitvÈ bhikkh|naÑ 
dhammaÑ desetÊ”ti iti so kupito hoti appatÊto. Yo ceva kho Èvuso kopo yo 
ca appaccayo, ubhayametaÑ a~gaÓaÑ. 

 ®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ idhekaccassa bhikkhuno evaÑ 
icchÈ uppajjeyya “aho vata mameva bhikkh| purakkhatvÈ purakkhatvÈ 
gÈmaÑ bhattÈya paviseyyuÑ, na aÒÒaÑ bhikkhuÑ bhikkh| purakkhatvÈ 
purakkhatvÈ gÈmaÑ bhattÈya paviseyyun”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso 
vijjati, yaÑ aÒÒaÑ bhikkhuÑ bhikkh| purakkhatvÈ purakkhatvÈ gÈmaÑ 
bhattÈya paviseyyuÑ, na taÑ bhikkhuÑ bhikkh| purakkhatvÈ purakkhatvÈ 
gÈmaÑ bhattÈya paviseyyuÑ. “AÒÒaÑ bhikkhuÑ bhikkh| purakkhatvÈ 
purakkhatvÈ gÈmaÑ bhattÈya pavisanti, na maÑ bhikkh| purakkhatvÈ 
purakkhatvÈ gÈmaÑ bhattÈya pavisantÊ”ti iti so kupito hoti appatÊto. Yo 
ceva kho Èvuso kopo yo ca appaccayo, ubhayametaÑ a~gaÓaÑ. 

 ®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ idhekaccassa bhikkhuno evaÑ 
icchÈ uppajjeyya “aho vata ahameva labheyyaÑ bhattagge aggÈsanaÑ 
aggodakaÑ aggapiÓÉaÑ, na aÒÒo bhikkhu labheyya bhattagge aggÈsanaÑ 
aggodakaÑ aggapiÓÉan”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ aÒÒo 
bhikkhu labheyya bhattagge aggÈsanaÑ aggodakaÑ aggapiÓÉaÑ, na so 
bhikkhu labheyya bhattagge aggÈsanaÑ aggodakaÑ aggapiÓÉaÑ. “AÒÒo 
bhikkhu labhati bhattagge aggÈsanaÑ aggodakaÑ aggapiÓÉaÑ, nÈhaÑ 
labhÈmi bhattagge aggÈsanaÑ aggodakaÑ aggapiÓÉan”ti iti so kupito hoti 
appatÊto. Yo ceva kho Èvuso kopo yo ca appaccayo, ubhayametaÑ 
a~gaÓaÑ. 

 ®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ idhekaccassa bhikkhuno evaÑ 
icchÈ uppajjeyya “aho vata ahameva bhattagge bhuttÈvÊ anumodeyyaÑ, na 
aÒÒo bhikkhu bhattagge bhuttÈvÊ anumodeyyÈ”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ 
Èvuso vijjati, yaÑ aÒÒo bhikkhu bhattagge bhuttÈvÊ anumodeyya, na so 
bhikkhu bhattagge bhuttÈvÊ anumodeyya. “AÒÒo bhikkhu bhattagge 
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bhuttÈvÊ anumodati, nÈhaÑ bhattagge bhuttÈvÊ anumodÈmÊ”ti iti so kupito 
hoti appatÊto. Yo ceva kho Èvuso kopo yo ca appaccayo, ubhayametaÑ 
a~gaÓaÑ. 

  ®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ idhekaccassa bhikkhuno evaÑ 
icchÈ uppajjeyya “aho vata ahameva ÈrÈmagatÈnaÑ bhikkh|naÑ dhammaÑ 
deseyyaÑ, na aÒÒo bhikkhu ÈrÈmagatÈnaÑ bhikkh|naÑ dhammaÑ 
deseyyÈ”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ aÒÒo bhikkhu 
ÈrÈmagatÈnaÑ bhikkh|naÑ dhammaÑ deseyya, na so bhikkhu 
ÈrÈmagatÈnaÑ bhikkh|naÑ dhammaÑ deseyya. “AÒÒo bhikkhu 
ÈrÈmagatÈnaÑ bhikkh|naÑ dhammaÑ deseti, nÈhaÑ ÈrÈmagatÈnaÑ 
bhikkh|naÑ dhammaÑ desemÊ”ti iti so kupito hoti appatÊto. Yo ceva kho 
Èvuso kopo yo ca appaccayo, ubhayametaÑ a~gaÓaÑ. 

 ®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ idhekaccassa bhikkhuno evaÑ 
icchÈ uppajjeyya “aho vata ahameva ÈrÈmagatÈnaÑ bhikkhunÊnaÑ 
dhammaÑ deseyyaÑ -pa- upÈsakÈnaÑ dhammaÑ 
deseyyaÑ -pa- upÈsikÈnaÑ dhammaÑ deseyyaÑ, na aÒÒo bhikkhu 
ÈrÈmagatÈnaÑ upÈsikÈnaÑ dhammaÑ deseyyÈ”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ 
Èvuso vijjati, yaÑ aÒÒo bhikkhu ÈrÈmagatÈnaÑ upÈsikÈnaÑ dhammaÑ 
deseyya, na so bhikkhu ÈrÈmagatÈnaÑ upÈsikÈnaÑ dhammaÑ deseyya. 
“AÒÒo bhikkhu ÈrÈmagatÈnaÑ upÈsikÈnaÑ dhammaÑ deseti, nÈhaÑ 
ÈrÈmagatÈnaÑ upÈsikÈnaÑ dhammaÑ desemÊ”ti iti so kupito hoti appatÊto. 
Yo ceva kho Èvuso kopo yo ca appaccayo, ubhayametaÑ a~gaÓaÑ. 

 ®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ idhekaccassa bhikkhuno evaÑ 
icchÈ uppajjeyya “aho vata mameva bhikkh| sakkareyyuÑ garuÑ 
kareyyuÑ1 mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ, na aÒÒaÑ bhikkhuÑ bhikkh| 
sakkareyyuÑ garuÑ kareyyuÑ mÈneyyuÑ p|jeyyun”ti. ®hÈnaÑ kho 
panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ aÒÒÑ bhikkhuÑ bhikkh| sakkareyyuÑ garuÑ 
kareyyuÑ mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ, na taÑ bhikkhuÑ bhikkh| sakkareyyuÑ 
garuÑ kareyyuÑ mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ. “AÒÒaÑ bhikkhuÑ bhikkh| 
sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti p|jenti, na maÑ bhikkh| sakkaronti  
______________________________________________________________ 
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garuÑ karonti mÈnenti pujentÊ”ti iti so kupito hoti appatÊto. Yo ceva kho 
Èvuso kopo yo ca appaccayo, ubhayametaÑ a~gaÓaÑ. 

 ®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ idhekaccassa bhikkhuno evaÑ 
icchÈ uppajjeyya “aho vata mameva bhikkhuniyo -pa- upÈsakÈ -pa- upÈsikÈ 
sakkareyyuÑ garuÑ kareyyuÑ mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ, na aÒÒaÑ bhikkhuÑ 
upÈsikÈ sakkareyyuÑ garuÑ kareyyuÑ mÈneyyuÑ p|jeyyun”ti. ®hÈnaÑ 
kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ aÒÒaÑ bhikkhuÑ upÈsikÈ sakkareyyuÑ 
garuÑ kareyyuÑ mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ, na taÑ bhikkhuÑ upÈsikÈ 
sakkareyyuÑ garuÑ kareyyuÑ mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ. “AÒÒaÑ bhikkhuÑ 
upÈsikÈ sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti p|jenti, na maÑ upÈsikÈ 
sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti p|jentÊ”ti iti so kupito hoti appatÊto. Yo 
ceva kho Èvuso kopo yo ca appaccayo, ubhayametaÑ a~gaÓaÑ. 

 ®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ idhekaccassa bhikkhuno evaÑ 
icchÈ uppajjeyya “aho vata ahameva lÈbhÊ assaÑ paÓÊtÈnaÑ cÊvarÈnaÑ, na 
aÒÒo bhikkhu lÈbhÊ assa paÓÊtÈnaÑ cÊvarÈnan”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ 
Èvuso vijjati, yaÑ aÒÒo bhikkhu lÈbhÊ assa paÓÊtÈnaÑ cÊvarÈnaÑ, na so 
bhikkhu lÈbhÊ assa paÓÊtÈnaÑ cÊvarÈnaÑ. “AÒÒo bhikkhu lÈbhÊ1 paÓÊtÈnaÑ 
cÊvarÈnaÑ, nÈhaÑ lÈbhÊ2 paÓÊtÈnaÑ cÊvarÈnan”ti iti so kupito hoti appatÊto. 
Yo ceva kho Èvuso kopo yo ca appaccayo, ubhayametaÑ a~gaÓaÑ. 

 ®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ idhekaccassa bhikkhuno evaÑ 
icchÈ uppajjeyya “aho vata ahameva lÈbhÊ assaÑ paÓÊtÈnaÑ 
piÓÉapÈtÈnaÑ -pa- paÓÊtÈnaÑ senÈsanÈnaÑ -pa- paÓÊtÈnaÑ 
gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, na aÒÒo bhikkhu lÈbhÊ assa 
paÓÊtÈnaÑ gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnan”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ 
Èvuso vijjati, yaÑ aÒÒo bhikkhu lÈbhÊ assa paÓÊtÈnaÑ 
gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, na so bhikkhu lÈbhÊ assa paÓÊtÈnaÑ 
gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ. “AÒÒo 
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bhikkhu lÈbhÊ1 paÓÊtÈnaÑ gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, nÈhaÑ 
lÈbhÊ2 paÓÊtÈnaÑ gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnan”ti iti so kupito hoti 
appatÊto. Yo ceva kho Èvuso kopo yo ca appaccayo, ubhayametaÑ 
a~gaÓaÑ. ImesaÑ kho etaÑ Èvuso pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ icchÈvacarÈnaÑ 
adhivacanaÑ yadidaÑ a~gaÓanti. 
 
 61. Yassa kassaci Èvuso bhikkhuno ime pÈpakÈ akusalÈ icchÈvacarÈ 
appahÊnÈ dissanti ceva s|yanti ca, kiÒcÈpi so hoti ÈraÒÒiko pantasenÈsano 
piÓÉapÈtiko sapadÈnacÈrÊ paÑsuk|liko l|khacÊvaradharo, atha kho naÑ 
sabrahmacÈrÊ na ceva sakkaronti na garuÑ karonti na mÈnenti na p|jenti. 
TaÑ kissa hetu, te hi tassa Èyasmato pÈpakÈ akusalÈ icchÈvacarÈ appahÊnÈ 
dissanti ceva s|yanti ca. SeyyathÈpi Èvuso kaÑsapÈti ÈbhatÈ ÈpaÓÈ vÈ 
kammÈrakulÈ vÈ parisuddhÈ pariyodÈtÈ, tamenaÑ sÈmikÈ ahikuÓapaÑ vÈ 
kukkurakuÓapaÑ vÈ manussakuÓapaÑ vÈ racayitvÈ aÒÒissÈ kaÑsapÈtiyÈ 
paÔikujjitvÈ antarÈpaÓaÑ paÔipajjeyyuÑ, tamenaÑ jano disvÈ evaÑ vadeyya 
“ambho kimevidaÑ harÊyati jaÒÒajaÒÒaÑ viyÈ”ti. TamenaÑ uÔÔhahitvÈ 
apÈpuritvÈ3 olokeyya, tassa sahadassanena amanÈpatÈ ca saÓÔhaheyya, 
pÈÔikulyatÈ4 ca saÓÔhaheyya, jegucchatÈ ca5 saÓÔhaheyya, jighacchitÈnaÑpi 
na bhottukamyatÈ assa, pageva suhitÈnaÑ. Evameva kho Èvuso yassa 
kassaci bhikkhuno ime pÈpakÈ akusalÈ icchÈvacarÈ appahÊnÈ dissanti ceva 
s|yanti ca, kiÒcÈpi so hoti ÈraÒÒiko pantasenÈsano piÓÉapÈtiko sapadÈnacÈrÊ 
paÑsuk|liko l|khacÊvaradharo, atha kho naÑ sabrahmacÈrÊ na ceva 
sakkaronti na garuÑ karonti na mÈnenti na p|jenti. TaÑ kissa hetu, te hi 
tassa Èyasmato pÈpakÈ akusalÈ icchÈvacarÈ appahÊnÈ dissanti ceva s|yanti 
ca.  
 
 62. Yassa kassaci Èvuso bhikkhuno ime pÈpakÈ akusalÈ icchÈvacarÈ 
pahÊnÈ dissanti ceva s|yanti ca, kiÒcÈpi so hoti  
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gÈmantavihÈrÊ nemantaniko gahapaticÊvaradharo, atha kho naÑ 
sabrahmacÈrÊ sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti p|jenti. TaÑ kissa hetu, te 
hi tassa Èyasmato pÈpakÈ akusalÈ icchÈvacarÈ pahÊnÈ dissanti ceva s|yanti 
ca. SeyyathÈpi Èvuso kaÑsapÈti ÈbhatÈ ÈpaÓÈ vÈ kammÈrakulÈ vÈ 
parisuddhÈ pariyodÈtÈ, tamenaÑ sÈmikÈ sÈlÊnaÑ odanaÑ vicitakÈÄakaÑ1 
anekas|paÑ anekabyaÒjanaÑ racayitvÈ aÒÒissÈ kaÑsapÈtiyÈ paÔikujjitvÈ 
antarÈpaÓaÑ paÔipajjeyyuÑ, tamenaÑ jano disvÈ evaÑ vadeyya “ambho 
kimevidaÑ harÊyati jaÒÒajaÒÒaÑ viyÈ”ti. TamenaÑ uÔÔhahitvÈ apÈpuritvÈ 
olokeyya, tassa sahadassanena manÈpatÈ ca saÓÔhaheyya, appÈÔikulyatÈ ca 
saÓÔhaheyya, ajegucchatÈ ca saÓÔhaheyya, suhitÈnaÑpi bhottukamyatÈ assa, 
pageva jighacchitÈnaÑ. Evameva kho Èvuso yassa kassaci bhikkhuno ime 
pÈpakÈ akusalÈ icchÈvacarÈ pahÊnÈ dissanti ceva s|yanti ca, kiÒcÈpi so hoti 
gÈmantavihÈrÊ nemantaniko gahapaticÊvaradharo, atha kho naÑ 
sabrahmacÈrÊ sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti p|jenti. TaÑ kissa hetu, te 
hi tassa Èyasmato pÈpakÈ akusalÈ icchÈvacarÈ pahÊnÈ dissanti ceva s|yanti 
cÈti. 
  
 63. EvaÑ vutte ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ 
etadavoca “upamÈ maÑ Èvuso SÈriputta paÔibhÈtÊ”ti. PaÔibhÈtu taÑ Èvuso 
MoggallÈnÈti. EkamidÈhaÑ Èvuso samayaÑ RÈjagahe viharÈmi Giribbaje. 
Atha khvÈhaÑ Èvuso pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
RÈjagahaÑ piÓÉÈya pÈvisiÑ. Tena kho pana samayena SamÊti yÈnakÈraputto 
rathassa nemiÑ tacchati. TamenaÑ PaÓÉuputto ÈjÊvako purÈÓayÈnakÈraputto 
paccupaÔÔhito hoti. Atha kho Èvuso PaÓÉuputtassa ÈjÊvakassa 
purÈÓayÈnakÈraputtassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “aho vatÈyaÑ 
SamÊti yÈnakÈraputto imissÈ nemiyÈ imaÒca va~kaÑ imaÒca jimhaÑ imaÒca 
dosaÑ taccheyya, evÈyaÑ nemi apagatava~kÈ apagatajimhÈ apagatadosÈ 
suddhÈ assa2 sÈre patiÔÔhitÈ”ti. YathÈ yathÈ kho Èvuso PaÓÉuputtassa 
ÈjÊvakassa purÈÓayÈnakÈraputtassa cetaso parivitakko hoti, tathÈ  
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tathÈ SamÊti yÈnakÈraputto tassÈ nemiyÈ taÒca va~kaÑ taÒca jimhaÑ taÒca 
dosaÑ tacchati. Atha kho Èvuso PaÓÉuputto ÈjÊvako purÈÓayÈnakÈraputto 
attamano attamanavÈcaÑ nicchÈresi “hadayÈ hadayaÑ maÒÒe aÒÒÈya 
tacchatÊ”ti. 

 Evameva kho Èvuso ye te puggalÈ assaddhÈ jÊvikatthÈ na saddhÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈ saÔhÈ mÈyÈvino ketabino1 uddhatÈ unnaÄÈ 
capalÈ mukharÈ vikiÓÓavÈcÈ indriyesu aguttadvÈrÈ bhojane amattaÒÒuno 
jÈgariyaÑ ananuyuttÈ sÈmaÒÒe anapekkhavanto sikkhÈya na tibbagÈravÈ 
bÈhulikÈ sÈthalikÈ okkamane pubba~gamÈ paviveke nikkhittadhurÈ kusÊtÈ 
hÊnavÊriyÈ muÔÔhassatÊ asampajÈnÈ asamÈhitÈ vibbhantacittÈ duppaÒÒÈ 
eÄam|gÈ, tesaÑ ÈyasmÈ SÈriputto iminÈ dhammapariyÈyena hadayÈ 
hadayaÑ maÒÒe aÒÒÈya tacchati. 

 Ye pana te kulaputtÈ saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈ asaÔhÈ 
amÈyÈvino aketabino anuddhatÈ anunnaÄÈ acapalÈ amukharÈ avikiÓÓavÈcÈ 
indriyesu guttadvÈrÈ bhojane mattaÒÒuno jÈgariyaÑ anuyuttÈ sÈmaÒÒe 
apekkhavanto sikkhÈya tibbagÈravÈ na bÈhulikÈ na sÈthalikÈ okkamane 
nikkhittadhurÈ paviveke pubba~gamÈ ÈraddhavÊriyÈ pahitattÈ upaÔÔhitassatÊ 
sampajÈnÈ samÈhitÈ ekaggacittÈ paÒÒavanto aneÄam|gÈ, te Èyasmato 
SÈriputtassa imaÑ dhammapariyÈyaÑ sutvÈ pivanti maÒÒe ghasanti maÒÒe 
vacasÈ ceva manasÈ ca “sÈdhu vata bho sabrahmacÈrÊ akusalÈ vuÔÔhÈpetvÈ 
kusale patiÔÔhÈpetÊ”ti. SeyyathÈpi Èvuso itthÊ vÈ puriso vÈ daharo yuvÈ 
maÓÉanakajÈtiko sÊsaÑnhÈto uppalamÈlaÑ vÈ vassikamÈlaÑ vÈ 
atimuttakamÈlaÑ2 vÈ labhitvÈ ubhohi hatthehi paÔiggahetvÈ uttama~ge 
sirasmiÑ patiÔÔhapeyya. Evameva kho Èvuso ye te kulaputtÈ saddhÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈ asaÔhÈ amÈyÈvino aketabino anuddhatÈ 
anunnaÄÈ acapalÈ amukharÈ avikiÓÓavÈcÈ indriyesu guttadvÈrÈ bhojane 
mattaÒÒuno jÈgariyaÑ anuyuttÈ sÈmaÒÒe apekkhavanto sikkhÈya 
tibbagÈravÈ na bÈhulikÈ na sÈthalikÈ okkamane nikkhittadhurÈ paviveke 
pubba~gamÈ ÈraddhavÊriyÈ pahitattÈ  
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upaÔÔhitassatÊ sampajÈnÈ samÈhitÈ ekaggacittÈ paÒÒavanto aneÄam|gÈ, te 
Èyasmato SÈriputtassa imaÑ dhammapariyÈyaÑ sutvÈ pivanti maÒÒe 
ghasanti maÒÒe vacasÈ ceva manasÈ ca “sÈdhu vata bho sabrahmacÈrÊ 
akusalÈ vuÔÔhÈpetvÈ kusale patiÔÔhÈpetÊ”ti. Itiha te ubho mahÈnÈgÈ 
aÒÒamaÒÒassa subhÈsitaÑ samanumodiÑs|ti. 
 

Ana~gaÓasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. Œka~kheyyasutta 

 64. 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– 

 SampannasÊlÈ bhikkhave viharatha sampannapÈtimokkhÈ, 
pÈtimokkhasaÑvarasaÑvutÈ viharatha ÈcÈragocarasampannÈ, aÓumattesu 
vajjesu bhayadassÈvino samÈdÈya sikkhatha sikkhÈpadesu. 
 
 65. Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “sabrahmacÈrÊnaÑ piyo ca 
assaÑ manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo cÈ”ti1, sÊlesvevassa parip|rakÈrÊ, 
ajjhattaÑ cetosamathamanuyutto anirÈkatajjhÈno vipassanÈya samannÈgato 
br|hetÈ suÒÒÈgÈrÈnaÑ. (1)  

 Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “lÈbhÊ assaÑ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnan”ti, 
sÊlesvevassa parip|rakÈrÊ, ajjhattaÑ cetosamathamanutto anirÈkatajjhÈno 
vipassanÈya samannÈgato br|hetÈ suÒÒÈgÈrÈnaÑ. (2) 

 Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “yesÈhaÑ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈraÑ paribhuÒjÈmi, 
tesaÑ te kÈrÈ mahapphalÈ 
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assu mahÈnisaÑsÈ”ti, sÊlesvevassa parip|rakÈrÊ, ajjhattaÑ 
cetosamathamanuyutto anirÈkatajjhÈno vipassanÈya samannÈgato br|hetÈ 
suÒÒÈgÈrÈnaÑ. (3) 

 Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “ye maÑ1 ÒÈtÊ sÈlohitÈ petÈ 
kÈla~katÈ2 pasannacittÈ anussaranti, tesaÑ taÑ mahapphalaÑ assa 
mahÈnisaÑsan”ti, sÊlesvevassa parip|rakÈrÊ, ajjhattaÑ 
cetosamathamanuyutto anirÈkatajjhÈno vipassanÈya samannÈgato br|hetÈ 
suÒÒÈgÈrÈnaÑ. (4) 
 
 66. Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “aratiratisaho assaÑ, na ca maÑ 
arati saheyya, uppannaÑ aratiÑ abhibhuyya abhibhuyya vihareyyan”ti, 
sÊlesvevassa parip|rakÈrÊ -pa- br|hetÈ suÒÒÈgÈrÈnaÑ. (5) 

  Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “bhayabheravasaho assaÑ, na ca 
maÑ bhayabheravaÑ saheyya, uppannaÑ bhayabheravaÑ abhibhuyya 
abhibhuyya vihareyyan”ti, sÊlesvevassa parip|rakÈrÊ -pa- br|hetÈ 
suÒÒagÈrÈnaÑ. (6) 

 Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “catunnaÑ jhÈnÈnaÑ 
ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ assaÑ 
akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ”ti, sÊlesvevassa parip|rakÈrÊ -pa- br|hetÈ 
suÒÒÈgÈrÈnaÑ. (7)  

 Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “ye te santÈ vimokkhÈ atikkamma 
r|pe ÈruppÈ, te kÈyena phusitvÈ vihareyyan”ti, sÊlesvevassa 
parip|rakÈrÊ -pa- br|hetÈ suÒÒÈgÈrÈnaÑ. (8)  
 
 67. Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ 
parikkhayÈ sotÈpanno assaÑ avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo”ti. 
SÊlesvevassa parip|rakÈrÊ -pa- br|hetÈ suÒÒÈgÈrÈnaÑ. (9) 

 Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ 
rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ sakadÈgÈmÊ assaÑ sakideva imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ 
dukkhassantaÑ kareyyan”ti, sÊlesvevassa parip|rakÈrÊ -pa- br|hetÈ 
suÒÒÈgÈrÈnaÑ. (10) 
______________________________________________________________ 
 1. Ye me (SÊ, SyÈ) 2. KÈlakatÈ (SÊ, SyÈ, I) 
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 Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ 
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko assaÑ tattha parinibbÈyÊ 
anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ”ti, sÊlesvevassa parip|rakÈrÊ -pa- br|hetÈ 
suÒÒÈgÈrÈnaÑ. (11) 
 
 68. Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “anekavihitaÑ iddhividhaÑ 
paccanubhaveyyaÑ, ekopi hutvÈ bahudhÈ assaÑ, bahudhÈpi hutvÈ eko 
assaÑ, ÈvibhÈvaÑ tirobhÈvaÑ tirokuÔÔaÑ tiropÈkÈraÑ tiropabbataÑ 
asajjamÈno gaccheyyaÑ seyyathÈpi ÈkÈse, pathaviyÈpi ummujjanimujjaÑ 
kareyyaÑ seyyathÈpi udake, udakepi abhijjamÈne gaccheyyaÑ seyyathÈpi 
pathaviyaÑ, ÈkÈsepi palla~kena kameyyaÑ seyyathÈpi pakkhÊ sakuÓo, imepi 
candimas|riye evaÑmahiddhike evaÑmahÈnubhÈve pÈÓinÈ parÈmaseyyaÑ 
parimajjeyyaÑ, yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteyyan”ti, sÊlesvevassa 
parip|rakÈrÊ -pa- br|hetÈ suÒÒÈgÈrÈnaÑ. (12) 

 Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “dibbÈya sotadhÈtuyÈ visuddhÈya 
atikkantamÈnusikÈya ubho sadde suÓeyyaÑ dibbe ca mÈnuse ca ye d|re 
santike cÈ”ti, sÊlesvevassa parip|rakÈrÊ -pa- br|hetÈ suÒÒÈgÈrÈnaÑ. (13)  

 Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “parasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ 
cetasÈ ceto paricca pajÈneyyaÑ, sarÈgaÑ vÈ cittaÑ sarÈgaÑ cittanti 
pajÈneyyaÑ, vÊtarÈgaÑ vÈ cittaÑ vÊtarÈgaÑ cittanti pajÈneyyaÑ, sadosaÑ 
vÈ cittaÑ sadosaÑ cittanti pajÈneyyaÑ, vÊtadosaÑ vÈ cittaÑ vÊtadosaÑ 
cittanti pajÈneyyaÑ, samohaÑ vÈ cittaÑ samohaÑ cittanti pajÈneyyaÑ, 
vÊtamohaÑ vÈ cittaÑ vÊtamohaÑ cittanti pajÈneyyaÑ, saÑkhittaÑ vÈ cittaÑ 
saÑkhittaÑ cittanti pajÈneyyaÑ, vikkhittaÑ vÈ cittaÑ vikkhittaÑ cittanti 
pajÈneyyaÑ, mahaggataÑ vÈ cittaÑ mahaggataÑ cittanti pajÈneyyaÑ, 
amahaggataÑ vÈ cittaÑ amahaggataÑ cittanti pajÈneyyaÑ, sa-uttaraÑ vÈ 
cittaÑ sa-uttaraÑ cittanti pajÈneyyaÑ, anuttaraÑ vÈ cittaÑ anuttaraÑ 
cittanti pajÈneyyaÑ, samÈhitaÑ vÈ cittaÑ samÈhitaÑ cittanti pajÈneyyaÑ, 
asamÈhitaÑ vÈ cittaÑ asamÈhitaÑ cittanti pajÈneyyaÑ, vimuttaÑ vÈ cittaÑ 
vimuttaÑ cittanti pajÈneyyaÑ, avimuttaÑ vÈ cittaÑ avimuttaÑ cittanti 
pajÈneyyan”ti, sÊlesvevassa parip|rakÈrÊ -pa- br|hetÈ suÒÒÈgÈrÈnaÑ. (14) 
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 Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “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, sÊlesvevassa parip|rakÈrÊ -pa- br|hetÈ suÒÒÈgÈrÈnaÑ. (15) 

 Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passeyyaÑ cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈneyyaÑ, ‘ime 
vata bhonto sattÈ kÈyaduccaritena samannÈgatÈ vacÊduccaritena 
samannÈgatÈ manoduccaritena samannÈgatÈ ariyÈnaÑ upavÈdakÈ 
micchÈdiÔÔhikÈ micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannÈ. Ime vÈ pana bhonto 
sattÈ kÈyasucaritena samannÈgatÈ vacÊsucaritena samannÈgatÈ 
manosucaritena samannÈgatÈ ariyÈnaÑ anupavÈdakÈ sammÈdiÔÔhikÈ 
sammÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapannÈ’ti, iti dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passeyyaÑ cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈneyyan”ti, 
sÊlesvevassa parip|rakÈrÊ, ajjhattaÑ cetosamathamanuyutto anirÈkatajjhÈno 
vipassanÈya samannÈgato br|hetÈ suÒÒÈgÈrÈnaÑ. (16) 
 
 69. Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu “ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔhevadhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ  
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upasampajja vihareyyan”ti, sÊlesvevassa parip|rakÈrÊ ajjhattaÑ 
cetosamathamanuyutto anirÈkatajjhÈno vipassanÈya samannÈgato br|hetÈ 
suÒÒÈgÈrÈnaÑ. (17) 

 “SampannasÊlÈ bhikkhave viharatha sampannapÈtimokkhÈ, 
pÈtimokkhasaÑvarasaÑvutÈ viharatha ÈcÈragocarasampannÈ, aÓumattesu 
vajjesu bhayadassÈvino samÈdÈya sikkhatha sikkhÈpades|”ti, iti yaÑ taÑ 
vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttanti. Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te 
bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ abhinandunti. 
 

Œka~kheyyasuttaÑ niÔÔhitaÑ chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. Vatthasutta 

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

 SeyyathÈpi bhikkhave vatthaÑ saÑkiliÔÔhaÑ malaggahitaÑ, tamenaÑ 
rajako yasmiÑ yasmiÑ ra~gajÈte upasaÑhareyya, yadi nÊlakÈya yadi 
pÊtakÈya yadi lohitakÈya yadi maÒjiÔÔhakÈya1, durattavaÓÓamevassa, 
aparisuddhavaÓÓamevassa. TaÑ kissa hetu, aparisuddhattÈ bhikkhave 
vatthassa. Evameva kho bhikkhave citte saÑkiliÔÔhe duggati pÈÔika~khÈ. 
SeyyathÈpi bhikkhave vatthaÑ parisuddhaÑ pariyodÈtaÑ, tamenaÑ rajako 
yasmiÑ yasmiÑ ra~gajÈte upasaÑhareyya yadi nÊlakÈya yadi pÊtakÈya yadi 
lohitakÈya yadi maÒjiÔÔhakÈya, surattavaÓÓamevassa, 
parisuddhavaÓÓamevassa. TaÑ kissa hetu, parisuddhattÈ bhikkhave 
vatthassa. Evameva kho bhikkhave citte asaÑkiliÔÔhe sugati pÈÔika~khÈ. 
 
 71. Katame ca bhikkhave cittassa upakkilesÈ. AbhijjhÈvisamalobho 
cittassa upakkileso, byÈpÈdo cittassa upakkileso, kodho cittassa upakkileso, 
upanÈho cittassa upakkileso, 
______________________________________________________________ 
 1. MaÒjeÔÔhakÈya (SÊ, I), maÒjeÔÔhikÈya (SyÈ) 
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makkho cittassa upakkileso, paÄÈso cittassa upakkileso, issÈ cittassa 
upakkileso, macchariyaÑ cittassa upakkileso, mÈyÈ cittassa upakkileso, 
sÈÔheyyaÑ cittassa upakkileso, thambho cittassa upakkileso, sÈrambho 
cittassa upakkileso, mÈno cittassa upakkileso, atimÈno cittassa upakkileso, 
mado cittassa upakkileso, pamÈdo cittassa upakkileso. 
 
 72. Sa kho so bhikkhave bhikkhu abhijjhÈvisamalobho cittassa 
upakkilesoti iti viditvÈ abhijjhÈvisamalobhaÑ cittassa upakkilesaÑ pajahati. 
ByÈpÈdo cittassa upakkilesoti iti viditvÈ byÈpÈdaÑ cittassa upakkilesaÑ 
pajahati. Kodho cittassa upakkilesoti iti viditvÈ kodhaÑ cittassa 
upakkilesaÑ pajahati. UpanÈho cittassa upakkilesoti iti viditvÈ upanÈhaÑ 
cittassa upakkilesaÑ pajahati. Makkho cittassa upakkilesoti iti viditvÈ 
makkhaÑ cittassa upakkilesaÑ pajahati. PaÄÈso cittassa upakkilesoti iti 
viditvÈ paÄÈsaÑ cittassa upakkilesaÑ pajahati. IssÈ cittassa upakkilesoti iti 
viditvÈ issaÑ cittassa upakkilesaÑ pajahati. MacchariyaÑ cittassa 
upakkilesoti iti viditvÈ macchariyaÑ cittassa upakkilesaÑ pajahati. MÈyÈ 
cittassa upakkilesoti iti viditvÈ mÈyaÑ cittassa upakkilesaÑ pajahati. 
SÈÔheyyaÑ cittassa upakkilesoti iti viditvÈ sÈÔheyyaÑ cittassa upakkilesaÑ 
pajahati. Thambho cittassa upakkilesoti iti viditvÈ thambhaÑ cittassa 
upakkilesaÑ pajahati. SÈrambho cittassa upakkilesoti iti viditvÈ sÈrambhaÑ 
cittassa upakkilesaÑ pajahati. MÈno cittassa upakkilesoti iti viditvÈ mÈnaÑ 
cittassa upakkilesaÑ pajahati. AtimÈno cittassa upakkilesoti iti viditvÈ 
atimÈnaÑ cittassa upakkilesaÑ pajahati. Mado cittassa upakkilesoti iti 
viditvÈ madaÑ cittassa upakkilesaÑ pajahati. PamÈdo cittassa upakkilesoti 
iti viditvÈ pamÈdaÑ cittassa upakkilesaÑ pajahati. 
 
 73. Yato kho1 bhikkhave bhikkhuno abhijjhÈvisamalobho cittassa 
upakkilesoti iti viditvÈ abhijjhÈvisamalobho cittassa  
______________________________________________________________ 
 1. Yato ca kho (SÊ, SyÈ) 
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upakkileso pahÊno hoti. ByÈpÈdo cittassa upakkilesoti iti viditvÈ byÈpÈdo 

cittassa upakkileso pahÊno hoti. Kodho cittassa upakkilesoti iti viditvÈ 

kodho cittassa upakkileso pahÊno hoti. UpanÈho cittassa upakkilesoti iti 

viditvÈ upanÈho cittassa upakkileso pahÊno hoti. Makkho cittassa 

upakkilesoti iti viditvÈ makkho cittassa upakkileso pahÊno hoti. PaÄÈso 

cittassa upakkilesoti iti viditvÈ paÄÈso cittassa upakkileso pahÊno hoti. IssÈ 

cittassa upakkilesoti iti viditvÈ issÈ cittassa upakkileso pahÊno hoti. 

MacchariyaÑ cittassa upakkilesoti iti viditvÈ macchariyaÑ cittassa 

upakkileso pahÊno hoti. MÈyÈ cittassa upakkilesoti iti viditvÈ mÈyÈ cittassa 

upakkileso pahÊno hoti. SÈÔheyyaÑ cittassa upakkilesoti iti viditvÈ 

sÈÔheyyaÑ cittassa upakkileso pahÊno hoti. Thambho cittassa upakkilesoti iti 

viditvÈ thambho cittassa upakkileso pahÊno hoti. SÈrambho cittassa 

upakkilesoti iti viditvÈ sÈrambho cittassa upakkileso pahÊno hoti. MÈno 

cittassa upakkilesoti iti viditvÈ mÈno cittassa upakkileso pahÊno hoti. 

AtimÈno cittassa upakkilesoti iti viditvÈ atimÈno cittassa upakkileso pahÊno 

hoti. Mado cittassa upakkilesoti iti viditvÈ mado cittassa upakkileso pahÊno 

hoti. PamÈdo cittassa upakkilesoti iti viditvÈ pamÈdo cittassa upakkileso 

pahÊno hoti. 

 

 74. So Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ 

ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro 

purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Dhamme 

aveccappasÈdena samannÈgato hoti “svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo 

sandiÔÔhiko akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊ”ti. 

SaÑghe aveccappasÈdena samannÈgato hoti “suppaÔipanno Bhagavato 

sÈvakasaÑgho, ujuppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho,  

ÒÈyappaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho, 
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sÈmÊcippaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho, yadidaÑ cattÈri purisayugÈni 
aÔÔha purisapuggalÈ, esa Bhagavato sÈvakasaÑgho Èhuneyyo pÈhuneyyo 
dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈ”ti. 
 
 75. Yathodhi1 kho panassa cattaÑ hoti vantaÑ muttaÑ pahÊnaÑ 
paÔinissaÔÔhaÑ. So “Buddhe aveccappasÈdena samannÈgatomhÊ”ti labhati 
atthavedaÑ, labhati dhammavedaÑ, labhati dhamm|pasaÑhitaÑ pÈmojjaÑ, 
pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo 
sukhaÑ vedeti, sukhino cittaÑ samÈdhiyati. “Dhamme -pa- saÑghe 
aveccappasÈdena samannÈgatomhÊ”ti labhati atthavedaÑ, labhati 
dhammavedaÑ, labhati dhamm|pasaÑhitaÑ pÈmojjaÑ, pamuditassa pÊti 
jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo sukhaÑ vedeti, 
sukhino cittaÑ samÈdhiyati. “Yathodhi kho pana me cattaÑ vantaÑ muttaÑ 
pahÊnaÑ paÔinissaÔÔhan”ti labhati atthavedaÑ, labhati dhammavedaÑ, labhati 
dhamm|pasaÑhitaÑ pÈmojjaÑ, pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo 
passambhati, passaddhakÈyo sukhaÑ vedeti, sukhino cittaÑ samÈdhiyati. 
 
 76. Sa kho so bhikkhave bhikkhu evaÑsÊlo evaÑdhammo evaÑpaÒÒo 
sÈlÊnaÑ cepi piÓÉapÈtaÑ bhuÒjati vicitakÈÄakaÑ anekas|paÑ 
anekabyaÒjanaÑ, nevassa taÑ hoti antarÈyÈya. SeyyathÈpi bhikkhave 
vatthaÑ saÑkiliÔÔhaÑ malaggahitaÑ acchodakaÑ Ègamma parisuddhaÑ hoti 
pariyodÈtaÑ. UkkÈmukhaÑ vÈ panÈgamma jÈtar|paÑ parisuddhaÑ hoti 
pariyodÈtaÑ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu evaÑsÊlo evaÑdhammo 
evaÑpaÒÒo sÈlÊnaÑ cepi piÓÉapÈtaÑ bhuÒjati vicitakÈÄakaÑ anekas|paÑ 
anekabyaÒjanaÑ, nevassa taÑ hoti antarÈyÈya. 
 
 77. So mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharati. TathÈ 
dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ2. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi 
sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ mettÈsahagatena cetasÈ vipulena 
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈpajjena pharitvÈ viharati. 
KaruÓÈsahagatena cetasÈ -pa-. MuditÈsahagatena cetasÈ -pa-. 
______________________________________________________________ 
 1. Yatodhi (AÔÔhakathÈyaÑ pÈÔhantaraÑ) 2. CatutthiÑ (SÊ, I) 
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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.  
  
 78. So “Atthi idaÑ, atthi hÊnaÑ, atthi paÓÊtaÑ, atthi imassa 
saÒÒÈgatassa uttari nissaraÓan”ti pajÈnÈti. Tassa evaÑ jÈnato evaÑ passato 
kÈmÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, bhavÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, avijjÈsavÈpi 
cittaÑ vimuccati. VimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, 
vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. 
AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu sinÈto antarena sinÈnenÈti. 
 
 79. Tena kho pana samayena SundarikabhÈradvÈjo brÈhmaÓo 
Bhagavato avid|re nisinno hoti. Atha kho SundarikabhÈradvÈjo brÈhmaÓo 
BhagavantaÑ etadavoca “gacchati pana bhavaÑ Gotamo BÈhukaÑ nadiÑ 
sinÈyitun”ti. KiÑ brÈhmaÓa BÈhukÈya nadiyÈ, kiÑ BÈhukÈ nadÊ karissatÊti. 
LokkhasammatÈ1 hi bho Gotama BÈhukÈ nadÊ bahujanassa, puÒÒasammatÈ 
hi bho Gotama BÈhukÈ nadÊ bahujanassa. BÈhukÈya pana nadiyÈ bahujano 
pÈpakammaÑ kataÑ pavÈhetÊti. Atha kho BhagavÈ SundarikabhÈradvÈjaÑ 
brÈhmaÓaÑ gÈthÈhi ajjhabhÈsi. 

  BÈhukaÑ AdhikakkaÒca, GayaÑ SundarikaÑ mapi2. 
  SarassatiÑ PayÈgaÒca, atho BÈhumatiÑ nadiÑ. 
  NiccaÑpi bÈlo pakkhando3, kaÓhakammo na sujjhati. 

  KiÑ SundarikÈ karissati, kiÑ PayÈgÈ4 kiÑ BÈhukÈ nadÊ. 
  VeriÑ katakibbisaÑ naraÑ, na hi naÑ sodhaye pÈpakamminaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. LokhyasammatÈ (SÊ), mokkhasammatÈ (I) 
 2. SundarikÈmapi (SÊ, SyÈ, I), SundarikaÑ mahiÑ (itipi) 
 3. Pakkhanno (SÊ, SyÈ, I) 4. PayÈgo (SÊ, SyÈ, I) 
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   Suddhassa ve sadÈ phaggu, suddhassuposatho sadÈ. 
   Suddhassa sucikammassa, sadÈ sampajjate vataÑ. 
   Idheva sinÈhi brÈhmaÓa, sabbabh|tesu karohi khemataÑ. 

   Sace musÈ na bhaÓasi, sace pÈÓaÑ na hiÑsasi. 
   Sace adinnaÑ nÈdiyasi, saddahÈno amaccharÊ. 
   KiÑ kÈhasi GayaÑ gantvÈ, udapÈnopi te GayÈti. 
 
 80. EvaÑ vutte SundarikabhÈradvÈjo brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca 
“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 Gotamane anekapariyÈyena dhammo 
pakÈsito, esÈhaÑ bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca 
bhikkhusaÑghaÒca. LabheyyÈhaÑ bhoto Gotamassa santike pabbajjaÑ, 
labheyyaÑupasampadan”ti. Alattha kho SundarikabhÈradvÈjo brÈhmaÓo 
Bhagavato santike pabbajjaÑ, alattha upasampadaÑ. Acir|pasampanno kho 
panÈyasmÈ BhÈradvÈjo eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto 
nacirasseva yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔhevadhamme sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihÈsi, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti abbhaÒÒÈsi. 
AÒÒataro kho panÈyasmÈ BhÈradvÈjo arahataÑ ahosÊti. 
 

VatthasuttaÑ niÔÔhitaÑ sattamaÑ. 
_____ 

 
8. Sallekhasutta 

 81. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ MahÈcundo 
sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno 
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kho ÈyasmÈ MahÈcundo BhagavantaÑ etadavoca “yÈ imÈ bhante 
anekavihitÈ diÔÔhiyo loke uppajjanti attavÈdapaÔisaÑyuttÈ vÈ 
lokavÈdapaÔisaÑyuttÈ vÈ. Œdimeva nu kho bhante bhikkhuno manasikaroto 
evametÈsaÑ diÔÔhÊnaÑ pahÈnaÑ hoti, evametÈsaÑ diÔÔhÊnaÑ paÔinissaggo 
hotÊ”ti. 
 
 82. YÈ imÈ Cunda anekavihitÈ diÔÔhiyo loke uppajjanti 
attavÈdapaÔisaÑyuttÈ vÈ lokavÈdapaÔisaÑyuttÈ vÈ. Yattha cetÈ diÔÔhiyo 
uppajjanti, yattha ca anusenti, yattha ca samudÈcaranti. TaÑ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na me so attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
passato evametÈsaÑ diÔÔhÊnaÑ pahÈnaÑ hoti, evametÈsaÑ diÔÔhÊnaÑ 
paÔinissaggo hoti. 

  ®hÈnaÑ kho panetaÑ Cunda vijjati, yaÑ idhekacco bhikkhu vivicceva 
kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ 
pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihareyya, tassa evamassa 
“sallekhena viharÈmÊ”ti. Na kho panete Cunda ariyassa vinaye sallekhÈ 
vuccanti, diÔÔhadhammasukhavihÈrÈ ete ariyassa vinaye vuccanti. 

  ®hÈnaÑ kho panetaÑ Cunda vijjati, yaÑ idhekacco bhikkhu 
vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ 
avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
vihareyya, tassa evamassa “sallekhena viharÈmÊ”ti. Na kho panete Cunda 
ariyassa vinaye sallekhÈ vuccanti, diÔÔhadhammasukhavihÈrÈ ete ariyassa 
vinaye vuccanti. 

  ®hÈnaÑ kho panetaÑ Cunda vijjati, yaÑ idhekacco bhikkhu pÊtiyÈ ca 
virÈgÈ upekkhako ca vihareyya, sato ca sampajÈno sukhaÒca kÈyena 
paÔisaÑvedeyya, yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti “upekkhako satimÈ 
sukhavihÈrÊ”ti, tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihareyya, tassa evamassa 
“sallekhena viharÈmÊ”ti. Na kho panete Cunda ariyassa vinaye sallekhÈ 
vuccanti, diÔÔhadhammasukhavihÈrÈ ete ariyassa vinaye vuccanti. 

  ®hÈnaÑ kho panetaÑ Cunda vijjati, yaÑ idhekacco bhikkhu sukhassa 
ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ 
attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ  
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upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihareyya, tassa 
evamassa “sallekhena viharÈmÊ”ti. Na kho panete Cunda ariyassa vinaye 
sallekhÈ vuccanti, diÔÔhadhammasukhavihÈrÈ ete ariyassa vinaye vuccanti. 

  ®hÈnaÑ kho panetaÑ Cunda vijjati, yaÑ idhekacco bhikkhu sabbaso 
r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ 
amanasikÈrÈ “ananto ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja vihareyya, 
tassa evamassa “sallekhena viharÈmÊ”ti. Na kho panete Cunda ariyassa 
vinaye sallekhÈ vuccanti, santÈ ete vihÈrÈ ariyassa vinaye vuccanti. 

  ®hÈnaÑ kho panetaÑ Cunda vijjati, yaÑ idhekacco bhikkhu sabbaso 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja vihareyya, tassa evamassa “sallekhena 
viharÈmÊ”ti. Na kho panete Cunda ariyassa vinaye sallekhÈ vuccanti, santÈ 
ete vihÈrÈ ariyassa vinaye vuccanti.  

  ®hÈnaÑ kho panetaÑ Cunda vijjati, yaÑ idhekacco bhikkhu sabbaso 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
upasampajja vihareyya, tassa evamassa “sallekhena viharÈmÊ”ti. Na kho 
panete Cunda ariyassa vinaye sallekhÈ vuccanti, santÈ ete vihÈrÈ ariyassa 
vinaye vuccanti. 

  ®hÈnaÑ kho panetaÑ Cunda vijjati, yaÑ idhekacco bhikkhu sabbaso 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja 
vihareyya, tassa evamassa “sallekhena viharÈmÊ”ti. Na kho panete Cunda 
ariyassa vinaye sallekhÈ vuccanti, santÈ ete vihÈrÈ ariyassa vinaye vuccanti. 
 
 83. Idha kho pana vo Cunda sallekho karaÓÊyo. Pare vihiÑsakÈ 
bhavissanti, mayamettha avihiÑsakÈ bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. Pare 
pÈÓÈtipÈtÊ bhavissanti, mayamettha pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ bhavissÈmÈti 
sallekho karaÓÊyo. Pare adinnÈdÈyÊ bhavissanti, mayamettha adinnÈdÈnÈ 
paÔiviratÈ bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. 
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Pare abrahmacÈrÊ bhavissanti, mayamettha brahmacÈrÊ bhavissÈmÈti 
sallekho karaÓÊyo. Pare musÈvÈdÊ bhavissanti, mayamettha musÈvÈdÈ 
paÔiviratÈ bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. Pare pisuÓavÈcÈ1 bhavissanti, 
mayamettha pisuÓÈya vÈcÈya paÔiviratÈ bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. 
Pare pharusavÈcÈ2 bhavissanti, mayamettha pharusÈya vÈcÈya paÔiviratÈ 
bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. Pare samphappalÈpÊ bhavissanti, 
mayamettha samphappalÈpÈ paÔiviratÈ bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. Pare 
abhijjhÈl| bhavissanti, mayamettha anabhijjhÈl| bhavissÈmÈti sallekho 
karaÓÊyo. Pare byÈpannacittÈ bhavissanti, mayamettha abyÈpannacittÈ 
bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. Pare micchÈdiÔÔhÊ bhavissanti, mayamettha 
sammÈdiÔÔhÊ bhavissamÈti sallekho karaÓÊyo. Pare micchÈsa~kappÈ 
bhavissanti, mayamettha sammÈsa~kappÈ bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. 
Pare micchÈvÈcÈ bhavissanti, mayamettha sammÈvÈcÈ bhavissÈmÈti 
sallekho karaÓÊyo. Pare micchÈkammantÈ bhavissanti, mayamettha 
sammÈkammantÈ bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. Pare micchÈ-ÈjÊvÈ 
bhavissanti, mayamettha sammÈ-ÈjÊvÈ bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. Pare 
micchÈvÈyÈmÈ bhavissanti, mayamettha sammÈvÈyÈmÈ bhavissÈmÈti 
sallekho karaÓÊyo. Pare micchÈsatÊ bhavissanti, mayamettha sammÈsatÊ 
bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. Pare micchÈsamÈdhÊ bhavissanti, 
mayamettha sammÈsamÈdhÊ bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. Pare 
micchÈÒÈÓÊ bhavissanti, mayamettha sammÈÒÈÓÊ bhavissÈmÈti sallekho 
karaÓÊyo. Pare micchÈvimuttÊ bhavissanti, mayamettha sammÈvimuttÊ 
bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. 

  Pare thÊnamiddhapariyuÔÔhitÈ bhavissanti, mayamettha 
vigatathÊnamiddhÈ bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. Pare uddhatÈ 
bhavissanti, mayamettha anuddhatÈ bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. Pare 
vicikicchÊ3 bhavissanti, mayamettha tiÓÓavicikicchÈ bhavissÈmÈti sallekho 
karaÓÊyo. Pare kodhanÈ bhavissanti, mayamettha akkodhanÈ bhavissÈmÈti 
sallekho karaÓÊyo. Pare upanÈhÊ bhavissanti, mayamettha anupanÈhÊ 
bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. Pare makkhÊ  
______________________________________________________________ 
 1. PisuÓÈ vÈcÈ (SÊ, I) 2. PharusÈ vÈcÈ (SÊ, I) 3. VecikicchÊ (SÊ, I, Ka) 
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bhavissanti, mayamettha amakkhÊ bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. Pare 
paÄÈsÊ bhavissanti, mayamettha apaÄÈsÊ bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. Pare 
issukÊ bhavissanti, mayamettha anissukÊ bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. 
Pare maccharÊ bhavissanti, mayamettha amaccharÊ bhavissÈmÈti sallekho 
karaÓÊyo. Pare saÔhÈ bhavissanti, mayamettha asaÔhÈ bhavissÈmÈti sallekho 
karaÓÊyo. Pare mÈyÈvÊ bhavissanti, mayamettha amÈyÈvÊ bhavissÈmÈti 
sallekho karaÓÊyo. Pare thaddhÈ bhavissanti, mayamettha atthaddhÈ 
bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. Pare atimÈnÊ bhavissanti, mayamettha 
anatimÈnÊ bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. Pare dubbacÈ bhavissanti, 
mayamettha suvacÈ bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. Pare pÈpamittÈ 
bhavissanti, mayamettha kalyÈÓamittÈ bhavissamÈti sallekho karaÓÊyo. Pare 
pamattÈ bhavissanti, mayamettha appamattÈ bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. 
Pare assaddhÈ bhavissanti, mayamettha saddhÈ bhavissÈmÈti sallekho 
karaÓÊyo. Pare ahirikÈ bhavissanti, mayamettha hirimanÈ bhavissÈmÈti 
sallekho karaÓÊyo. Pare anottÈpÊ1 bhavissanti, mayamettha ottÈpÊ 
bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. Pare appassutÈ bhavissanti, mayamettha 
bahussutÈ bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. Pare kusÊtÈ bhavissanti, 
mayamettha ÈraddhavÊriyÈ bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. Pare muÔÔhassatÊ 
bhavissanti, mayamettha upaÔÔhitassatÊ bhavissÈmÈti sallekho karaÓÊyo. Pare 
duppaÒÒÈ bhavissanti, mayamettha paÒÒÈsampannÈ bhavissÈmÈti sallekho 
karaÓÊyo. Pare sandiÔÔhiparÈmÈsÊ ÈdhÈnaggÈhÊ duppaÔinissaggÊ bhavissanti, 
mayamettha asandiÔÔhiparÈmÈsÊ anÈdhÈnaggÈhÊ suppaÔinissaggÊ bhavissÈmÈti 
sallekho karaÓÊyo. 
 
 84. CittuppÈdampi kho ahaÑ Cunda kusalesu dhammesu bahukÈraÑ2 
vadÈmi, ko pana vÈdo kÈyena vÈcÈya anuvidhÊyanÈsu. TasmÈtiha Cunda 
pare vihiÑsakÈ bhavissanti, mayamettha avihiÑsakÈ bhavissÈmÈti cittaÑ 
uppÈdetabbaÑ. Pare pÈÓÈtipÈtÊ bhavissanti, mayamettha pÈÓÈtipÈtÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AnottappÊ (SyÈ, Ka) 2. Bah|pakÈraÑ (Ka) 
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paÔiviratÈ bhavissÈmÈti cittaÑ uppÈdetabbaÑ -pa-. Pare sandiÔÔhiparÈmÈsÊ 
ÈdhÈnaggÈhÊ duppaÔinissaggÊ bhavissanti, mayamettha asandiÔÔhiparÈmÈsÊ 
anÈdhÈnaggÈhÊ suppaÔinissaggÊ bhavissÈmÈti cittaÑ uppÈdetabbaÑ. 
 
 85. SeyyathÈpi Cunda visamo maggo assa, tassa1 aÒÒo samo maggo 
parikkamanÈya. SeyyathÈ vÈ pana Cunda visamaÑ titthaÑ assa, tassa aÒÒaÑ 
samaÑ titthaÑ parikkamanÈya. Evameva kho Cunda vihiÑsakassa 
purisapuggalassa avihiÑsÈ hoti parikkamanÈya. PÈÓÈtipÈtissa 
purisapuggalassa pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ hoti parikkamanÈya. AdinnÈdÈyissa 
purisapuggalassa adinnÈdÈnÈ veramaÓÊ hoti parikkamanÈya. AbrahmacÈrissa 
purisapuggalassa abrahmacariyÈ veramaÓÊ hoti parikkamanÈya. MusÈvÈdissa 
purisapuggalassa musÈvÈdÈ veramaÓÊ hoti parikkamanÈya. PisuÓavÈcassa 
purisapuggalassa pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓÊ hoti parikkamanÈya. 
PharusavÈcassa purisapuggalassa pharusÈya vÈcÈya veramaÓÊ hoti 
parikkamanÈya. SamphappalÈpissa purisapuggalassa samphappalÈpÈ 
veramaÓÊ hoti parikkamanÈya. AbhijjhÈlussa purisapuggalassa anabhijjhÈ 
hoti parikkamanÈya. ByÈpannacittassa purisapuggalassa abyÈpÈdo hoti 
parikkamanÈya. MicchÈdiÔÔhissa purisapuggalassa sammÈdiÔÔhi hoti 
parikkamanÈya. MicchÈsa~kappassa purisapuggalassa sammÈsa~kappo hoti 
parikkamanÈya. MicchÈvÈcassa purisapuggalassa sammÈvÈcÈ hoti 
parikkamanÈya. MicchÈkammantassa purisapuggalassa sammÈkammanto 
hoti parikkamanÈya. MicchÈ-ÈjÊvassa purisapuggalassa sammÈ-ÈjÊvo hoti 
parikkamanÈya. MicchÈvÈyÈmassa purisapuggalassa sammÈvÈyÈmo hoti 
parikkamanÈya. MicchÈsatissa purisapuggalassa sammÈsati hoti 
parikkamanÈya. MicchÈsamÈdhissa purisapuggalassa sammÈsamÈdhi hoti 
parikkamanÈya. MicchÈÒÈÓissa purisapuggalassa sammÈÒÈÓaÑ hoti 
parikkamanÈya. MicchÈvimuttissa purisapuggalassa sammÈvimutti hoti 
parikkamanÈya. 

  ThÊnamiddhapariyuÔÔhitassa purisapuggalassa vigatathÊnamiddhatÈ hoti 
parikkamanÈya. Uddhatassa purisapuggalassa anuddhaccaÑ hoti 
parikkamanÈya. Vicikicchissa purisapuggalassa tiÓÓavicikicchatÈ hoti 
parikkamanÈya. Kodhanassa  
______________________________________________________________ 
 1. Maggo tassÈssa (SÊ, SyÈ, I) 
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purisapuggalassa akkodho hoti parikkamanÈya. UpanÈhissa 
purisapuggalassa anupanÈho hoti parikkamanÈya. Makkhissa 
purisapuggalassa amakkho hoti parikkamanÈya. PaÄÈsissa purisapuggalassa 
apaÄÈso hoti parikkamanÈya. Issukissa purisapuggalassa anissukitÈ hoti 
parikkamanÈya. Maccharissa purisapuggalassa amacchariyaÑ hoti 
parikkamanÈya. SaÔhassa purisapuggalassa asÈÔheyyaÑ hoti parikkamanÈya. 
MÈyÈvissa purisapuggalassa amÈyÈ1 hoti parikkamanÈya. Thaddhassa 
purisapuggalassa atthaddhiyaÑ hoti parikkamanÈya. AtimÈnissa 
purisapuggalassa anatimÈno hoti parikkamanÈya. Dubbacassa 
purisapuggalassa sovacassatÈ hoti parikkamanÈya. PÈpamittassa 
purisapuggalassa kalyÈÓamittatÈ hoti parikkamanÈya. Pamattassa 
purisapuggalassa appamÈdo hoti parikkamanÈya. Assaddhassa 
purisapuggalassa saddhÈ hoti parikkamanÈya. Ahirikassa purisapuggalassa 
hirÊ hoti parikkamanÈya. AnottÈpissa purisapuggalassa ottappaÑ hoti 
parikkamanÈya. Appassutassa purisapuggalassa bÈhusaccaÑ hoti 
parikkamanÈya. KusÊtassa purisapuggalassa vÊriyÈrambho hoti 
parikkamanÈya. MuÔÔhassatissa purisapuggalassa upaÔÔhitassatitÈ hoti 
parikkamanÈya. DuppaÒÒassa purisapuggalassa paÒÒÈsampadÈ hoti 
parikkamanÈya. SandiÔÔhiparÈmÈsi ÈdhÈnaggÈhi duppaÔinissaggissa 
purisapuggalassa asandiÔÔhiparÈmÈsi anÈdhÈnaggÈhi suppaÔinissaggitÈ hoti 
parikkamanÈya. 
 
 86. SeyyathÈpi Cunda yekeci akusalÈ dhammÈ, sabbe te 
adhobhÈga~gamanÊyÈ2. Yekeci kusalÈ dhammÈ, sabbe te 
uparibhÈga~gamanÊyÈ3. Evameva kho Cunda vihiÑsakassa purisapuggalassa 
avihiÑsÈ hoti uparibhÈgÈya4. PÈÓÈtipÈtissa purisapuggalassa pÈÓÈtipÈtÈ 
veramaÓÊ hoti uparibhÈgÈya -pa- sandiÔÔhiparÈmÈsi ÈdhÈnaggÈhi 
duppaÔinissaggissa purisapuggalassa asandiÔÔhiparÈmÈsi anÈdhÈnaggÈhi 
suppaÔinissaggitÈ hoti uparibhÈgÈya. 
 
 87. So vata Cunda attanÈ palipapalipanno paraÑ palipapalipannaÑ 
uddharissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. So vata Cunda attanÈ apalipapalipanno  
______________________________________________________________ 
 1. AmÈyÈvitÈ (Ka) 2. AdhobhÈva~gamanÊyÈ (SÊ, SyÈ, I) 
 3. UparibhÈva~gamanÊyÈ (SÊ, SyÈ, I) 4. UparibhÈvÈya (SÊ, SyÈ, Ka) 
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paraÑ palipapalipannaÑ uddharissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. So vata Cunda 
attanÈ adanto avinÊto aparinibbuto paraÑ damessati vinessati 
parinibbÈpessatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. So vata Cunda attanÈ danto vinÊto 
parinibbuto paraÑ damessati vinessati parinibbÈpessatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. 
Evameva kho Cunda vihiÑsakassa purisapuggalassa avihiÑsÈ hoti 
parinibbÈnÈya. PÈÓÈtipÈtissa purisapuggalassa pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ hoti 
parinibbÈnÈya. AdinnÈdÈyissa purisapuggalassa adinnÈdÈnÈ veramaÓÊ hoti 
parinibbÈnÈya. AbrahmacÈrissa purisapuggalassa abrahmacariyÈ veramaÓÊ 
hoti parinibbÈnÈya. MusÈvÈdissa purisapuggalassa musÈvÈdÈ veramaÓÊ hoti 
parinibbÈnÈya. PisuÓavÈcassa purisapuggalassa pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓÊ 
hoti parinibbÈnÈya. PharusavÈcassa purisapuggalassa pharusÈya vÈcÈya 
veramaÓÊ hoti parinibbÈnÈya. SamphappalÈpissa purisapuggalassa 
samphappalÈpÈ veramaÓÊ hoti parinibbÈnÈya. AbhijjhÈlussa 
purisapuggalassa anabhijjhÈ hoti parinibbÈnÈya. ByÈpannacittassa 
purisapuggalassa abyÈpÈdo hoti parinibbÈnÈya. MicchÈdiÔÔhissa 
purisapuggalassa sammÈdiÔÔhi hoti parinibbÈnÈya. MicchÈsa~kappassa 
purisapuggalassa sammÈsa~kappo hoti parinibbÈnÈya. MicchÈvÈcassa 
purisapuggalassa sammÈvÈcÈ hoti parinibbÈnÈya. MicchÈkammantassa 
purisapuggalassa sammÈkammanto hoti parinibbÈnÈya. MicchÈ-ÈjÊvassa 
purisapuggalassa sammÈ-ÈjÊvo hoti parinibbÈnÈya. MicchÈvÈyÈmassa 
purisapuggalassa sammÈvÈyÈmo hoti parinibbÈnÈya. MicchÈsatissa 
purisapuggalassa sammÈsati hoti parinibbÈnÈya. MicchÈsamÈdhissa 
purisapuggalassa sammÈsamÈdhi hoti parinibbÈnÈya. MicchÈÒÈÓissa 
purisapuggalassa sammÈÒÈÓaÑ hoti parinibbÈnÈya. MicchÈvimuttissa 
purisapuggalassa sammÈvimutti hoti parinibbÈnÈya. 

  ThÊnamiddhapariyuÔÔhitassa purisapuggalassa vigatathÊnamiddhatÈ hoti 
parinibbÈnÈya. Uddhatassa purisapuggalassa anuddhaccaÑ hoti 
parinibbÈnÈya. Vicikicchissa purisapuggalassa tiÓÓavicikicchatÈ hoti 
parinibbÈnÈya. Kodhanassa purisapuggalassa akkodho hoti parinibbÈnÈya. 
UpanÈhissa purisapuggalassa anupanÈho hoti parinibbÈnÈya. Makkhissa 
purisapuggalassa amakkho hoti parinibbÈnÈya. PaÄÈsissa purisapuggalassa 
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apaÄÈso hoti parinibbÈnÈya. Issukissa purisapuggalassa anissukitÈ hoti 
parinibbÈnÈya. Maccharissa purisapuggalassa amacchariyaÑ hoti 
parinibbÈnÈya. SaÔhassa purisapuggalassa asÈÔheyyaÑ hoti parinibbÈnÈya. 
MÈyÈvissa purisapuggalassa amÈyÈ hoti parinibbÈnÈya. Thaddhassa 
purisapuggalassa atthaddhiyaÑ hoti parinibbÈnÈya. AtimÈnissa 
purisapuggalassa anatimÈno hoti parinibbÈnÈya. Dubbacassa 
purisapuggalassa sovacassatÈ hoti parinibbÈnÈya. PÈpamittassa 
purisapuggalassa kalyÈÓamittatÈ hoti parinibbÈnÈya. Pamattassa 
purisapuggalassa appamÈdo hoti parinibbÈnÈya. Assaddhassa 
purisapuggalassa saddhÈ hoti parinibbÈnÈya. Ahirikassa purisapuggalassa 
hirÊ hoti parinibbÈnÈya. AnottÈpissa purisapuggalassa ottappaÑ hoti 
parinibbÈnÈya. Appassutassa purisapuggalassa bÈhusaccaÑ hoti 
parinibbÈnÈya. KusÊtassa purisapuggalassa vÊriyÈrambho hoti parinibbÈnÈya. 
MuÔÔhassatissa purisapuggalassa upaÔÔhitassatitÈ hoti parinibbÈnÈya. 
DuppaÒÒassa purisapuggalassa paÒÒÈsampadÈ hoti parinibbÈnÈya. 
SandiÔÔhiparÈmÈsi ÈdhÈnaggÈhi duppaÔinissaggissa purisapuggalassa 
asandiÔÔhiparÈmÈsi anÈdhÈnaggÈhi suppaÔinissaggitÈ hoti parinibbÈnÈya. 
 
 88. Iti kho Cunda desito mayÈ sallekhapariyÈyo, desito 
cittuppÈdapariyÈyo, desito parikkamanapariyÈyo, desito 
uparibhÈgapariyÈyo, desito parinibbÈnapariyÈyo. YaÑ kho Cunda SatthÈrÈ 
karaÓÊyaÑ sÈvakÈnaÑ hitesinÈ anukampakena anukampaÑ upÈdÈya, kataÑ 
vo taÑ mayÈ. EtÈni Cunda rukkham|lÈni, etÈni suÒÒÈgÈrÈni. JhÈyatha 
Cunda mÈ pamÈdattha, mÈ pacchÈvippaÔisÈrino ahuvattha. AyaÑ kho 
amhÈkaÑ anusÈsanÊti. 

   Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ MahÈcundo Bhagavato 
bhÈsitaÑ abhinandÊti. 

   CatuttÈlÊsapadÈ vuttÈ, sandhayo paÒca desitÈ. 
   Sallekho nÈma suttanto, gambhÊro sÈgar|pamoti. 
 

SallekhasuttaÑ niÔÔhitaÑ aÔÔhamaÑ. 
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9. SammÈdiÔÔhisutta 

 89. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 

Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| 

Èmantesi “Èvuso bhikkhave”ti. “Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato 

SÈriputtassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ SÈriputto etadavoca– 

  “SammÈdiÔÔhi1 sammÈdiÔÔhÊti Èvuso vuccati. KittÈvatÈ nu kho Èvuso 

ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena 

samannÈgato, Ègato imaÑ saddhamman”ti. 

  D|ratopi kho mayaÑ Èvuso ÈgaccheyyÈma Èyasmato SÈriputtassa 

santike etassa bhÈsitassa atthamaÒÒÈtuÑ. SÈdhu vatÈyasmantaÑyeva 

SÈriputtaÑ paÔibhÈtu etassa bhÈsitassa attho, Èyasmato SÈriputtassa sutvÈ 

bhikkh| dhÈressantÊti. Tena hi Èvuso suÓÈtha sÈdhukaÑ manasikarotha 

bhÈsissÈmÊti. “EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa 

paccassosuÑ. ŒyasmÈ SÈriputto etadavoca– 

  “Yato kho Èvuso ariyasÈvako akusalaÒca pajÈnÈti, akusalam|laÒca 

pajÈnÈti, kusalaÒca pajÈnÈti, kusalam|laÒca pajÈnÈti. EttÈvatÈpi kho Èvuso 

ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti. UjugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena 

samannÈgato, Ègato imaÑ saddhammaÑ. KatamaÑ panÈvuso akusalaÑ, 

katamaÑ akusalam|laÑ, katamaÑ kusalaÑ, katamaÑ kusalam|laÑ. 

PÈÓÈtipÈto kho Èvuso akusalaÑ, adinnÈdÈnaÑ akusalaÑ, kÈmesumicchÈcÈro 

akusalaÑ, musÈvÈdo akusalaÑ, pisuÓÈ vÈcÈ2 akusalaÑ, pharusÈ vÈcÈ3 

akusalaÑ, samphappalÈpo akusalaÑ, abhijjhÈ akusalaÑ, byÈpÈdo akusalaÑ, 

micchÈdiÔÔhi akusalaÑ. IdaÑ vuccatÈvuso akusalaÑ. KatamaÒcÈvuso 

akusalam|laÑ. Lobho akusalam|laÑ, doso akusalam|laÑ, moho 

akusalam|laÑ. IdaÑ vuccatÈvuso akusalam|laÑ.  

______________________________________________________________ 
 1. SammÈdiÔÔhÊ (SÊ, SyÈ) 2. PisuÓavÈcÈ (Ka) 3. PharusavÈcÈ (Ka) 
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 KatamaÒcÈvuso kusalaÑ. PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ kusalaÑ, adinnÈdÈnÈ 
veramaÓÊ kusalaÑ, kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓÊ kusalaÑ, musÈvÈdÈ 
veramaÓÊ kusalaÑ, pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓÊ kusalaÑ, pharusÈya vÈcÈya 
veramaÓÊ kusalaÑ, samphappalÈpÈ veramaÓÊ kusalaÑ, anabhijjhÈ kusalaÑ, 
abyÈpÈdo kusalaÑ, sammÈdiÔÔhi kusalaÑ. IdaÑ vuccatÈvuso kusalaÑ. 
KatamaÒcÈvuso kusalam|laÑ. Alobho kusalam|laÑ, adoso kusalam|laÑ, 
amoho kusalam|laÑ. IdaÑ vuccatÈvuso kusalam|laÑ. 

  Yato kho Èvuso ariyasÈvako evaÑ akusalaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
akusalam|laÑ pajÈnÈti, evaÑ kusalaÑ pajÈnÈti, evaÑ kusalam|laÑ pajÈnÈti. 
So sabbaso rÈgÈnusayaÑ pahÈya paÔighÈnusayaÑ paÔivinodetvÈ asmÊti 
diÔÔhimÈnÈnusayaÑ sam|hanitvÈ avijjaÑ pahÈya vijjaÑ uppÈdetvÈ 
diÔÔhevadhamme dukkhassantakaro hoti. EttÈvatÈpi kho Èvuso ariyasÈvako 
sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, 
Ègato imaÑ saddhamman”ti. 
 
 90. “SÈdhÈvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa bhÈsitaÑ 
abhinanditvÈ anumoditvÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ uttari1 paÒhaÑ 
apucchuÑ2 “siyÈ panÈvuso aÒÒopi pariyÈyo, yathÈ ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi 
hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, Ègato imaÑ 
saddhamman”ti. 

   SiyÈ Èvuso. Yato kho Èvuso ariyasÈvako ÈhÈraÒca pajÈnÈti, 
ÈhÈrasamudayaÒca pajÈnÈti, ÈhÈranirodhaÒca pajÈnÈti, ÈhÈranirodhagÈminiÑ 
paÔipadaÒca pajÈnÈti. EttÈvatÈpi kho Èvuso ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti, 
ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, Ègato imaÑ 
saddhammaÑ. Katamo panÈvuso ÈhÈro, katamo ÈhÈrasamudayo, katamo 
ÈhÈranirodho, katamÈ ÈhÈranirodhagÈminÊ paÔipadÈ. CattÈrome Èvuso ÈhÈrÈ 
bh|tÈnaÑ vÈ sattÈnaÑ ÔhitiyÈ sambhavesÊnaÑ vÈ anuggahÈya. Katame 
cattÈro, kabaÄÊkÈro ÈhÈro  
______________________________________________________________ 
 1. UttariÑ (SÊ, SyÈ, I) 2. ApucchiÑsu (SyÈ) 
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oÄÈriko vÈ sukhumo vÈ, phasso dutiyo, manosaÒcetanÈ tatiyÈ, viÒÒÈÓaÑ 
catutthaÑ. TaÓhÈsamudayÈ ÈhÈrasamudayo, taÓhÈnirodhÈ ÈhÈranirodho. 
Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo ÈhÈranirodhagÈminÊ paÔipadÈ. 
SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ sammÈkammanto 
sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo sammÈsati sammÈsamÈdhi. 

  Yato kho Èvuso ariyasÈvako evaÑ ÈhÈraÑ pajÈnÈti, evaÑ 
ÈhÈrasamudayaÑ pajÈnÈti, evaÑ ÈhÈranirodhaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
ÈhÈranirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. So sabbaso rÈgÈnusayaÑ pahÈya 
paÔighÈnusayaÑ paÔivinodetvÈ asmÊti diÔÔhimÈnÈnusayaÑ sam|hanitvÈ 
avijjaÑ pahÈya vijjaÑ uppÈdetvÈ diÔÔhevadhamme dukkhassantakaro hoti. 
EttÈvatÈpi kho Èvuso ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, 
dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, Ègato imaÑ saddhammanti. 
 
 91. “SÈdhÈvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa bhÈsitaÑ 
abhinanditvÈ anumoditvÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ uttari paÒhaÑ apucchuÑ 
“siyÈ panÈvuso aÒÒopi pariyÈyo, yathÈ ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti, 
ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, Ègato imaÑ 
saddhamman”ti. 

  SiyÈ Èvuso. Yato kho Èvuso ariyasÈvako dukkhaÒca pajÈnÈti, 
dukkhasamudayaÒca pajÈnÈti, dukkhanirodhaÒca pajÈnÈti, 
dukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadaÒca pajÈnÈti. EttÈvatÈpi kho Èvuso 
ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena 
samannÈgato, Ègato imaÑ saddhammaÑ. KatamaÑ panÈvuso dukkhaÑ, 
katamo dukkhasamudayo, katamo dukkhanirodho, katamÈ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ. JÈtipi dukkhÈ, jarÈpi dukkhÈ, maraÓampi 
dukkhaÑ, sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈpi dukkhÈ, appiyehi 
sampayogopi dukkho, piyehi vippayogopi dukkho, yampicchaÑ na labhati 
tampi dukkhaÑ, saÑkhittena paÒcupÈdÈnakkhandhÈ1 dukkhÈ. IdaÑ 
vuccatÈvuso dukkhaÑ. Katamo cÈvuso dukkhasamudayo. YÈyaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. PaÒcupÈdÈnakkhandhÈpi (Ka) 
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taÓhÈ ponobbhavikÈ1 nandÊrÈgasahagatÈ2 tatratatrÈbhinandinÊ. SeyyathidaÑ, 
kÈmataÓhÈ bhavataÓhÈ vibhavataÓhÈ. AyaÑ vuccatÈvuso dukkhasamudayo. 
Katamo cÈvuso dukkhanirodho. Yo tassÈyeva taÓhÈya asesavirÈganirodho 
cÈgo paÔinissaggo mutti anÈlayo. AyaÑ vuccatÈvuso dukkhanirodho. 
KatamÈ cÈvuso dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ. Ayameva ariyo aÔÔha~giko 
maggo. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. AyaÑ vuccatÈvuso 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ. 

  Yato kho Èvuso ariyasÈvako evaÑ dukkhaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
dukkhasamudayaÑ pajÈnÈti, evaÑ dukkhanirodhaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
dukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. So sabbaso rÈgÈnusayaÑ 
pahÈya paÔighÈnusayaÑ paÔivinodetvÈ asmÊti diÔÔhimÈnÈnusayaÑ 
sam|hanitvÈ avijjaÑ pahÈya vijjaÑ uppÈdetvÈ diÔÔhevadhamme 
dukkhassantakaro hoti. EttÈvatÈpi kho Èvuso ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti, 
ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, Ègato imaÑ 
saddhammanti. 
 
 92. “SÈdhÈvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa bhÈsitaÑ 
abhinanditvÈ anumoditvÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ uttari paÒhaÑ apucchuÑ 
“siyÈ panÈvuso aÒÒopi pariyÈyo, yathÈ ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti, 
ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, Ègato imaÑ 
saddhamman”ti. 

  SiyÈ Èvuso. Yato kho Èvuso ariyasÈvako jarÈmaraÓaÒca pajÈnÈti, 
jarÈmaraÓasamudayaÒca pajÈnÈti, jarÈmaraÓanirodhaÒca pajÈnÈti, 
jarÈmaraÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÒca pajÈnÈti. EttÈvatÈpi kho Èvuso 
ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena 
samannÈgato, Ègato imaÑ saddhammaÑ. KatamaÑ panÈvuso jarÈmaraÓaÑ, 
katamo jarÈmaraÓasamudayo, katamo jarÈmaraÓanirodho, katamÈ 
jarÈmaraÓanirodhagÈminÊ paÔipadÈ. YÈ tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ tamhi tamhi 
sattanikÈye jarÈ jÊraÓatÈ khaÓÉiccaÑ pÈliccaÑ valittacatÈ Èyuno saÑhÈni 
indriyÈnaÑ paripÈko. AyaÑ vuccatÈvuso jarÈ. KatamaÒcÈvuso maraÓaÑ. 
YÈ3 tesaÑ tesaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. PonobhavikÈ (SÊ, I) 2. NandirÈgasahagatÈ (SÊ, I) 
 3. YaÑ (I, Ka), SatipaÔÔhÈnasuttepi, 
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sattÈnaÑ tamhÈ tamhÈ sattanikÈyÈ cuti cavanatÈ bhedo antaradhÈnaÑ maccu 
maraÓaÑ kÈlaÑkiriyÈ khandhÈnaÑ bhedo kaÄevarassa nikkhepo 
jÊvitindriyassupacchedo. IdaÑ vuccatÈvuso maraÓaÑ. Iti ayaÒca jarÈ idaÒca 
maraÓaÑ. IdaÑ vuccatÈvuso jarÈmaraÓaÑ. JÈtisamudayÈ 
jarÈmaraÓasamudayo, jÈtinirodhÈ jarÈmaraÓanirodho. Ayameva ariyo 
aÔÔha~giko maggo jarÈmaraÓanirodhagÈminÊ paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 

  Yato kho Èvuso ariyasÈvako evaÑ jarÈmaraÓaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
jarÈmaraÓasamudayaÑ pajÈnÈti, evaÑ jarÈmaraÓanirodhaÑ pajÈnÈti, EvaÑ 
jarÈmaraÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. So sabbaso rÈgÈnusayaÑ 
pahÈya -pa- dukkhassantakaro hoti. EttÈvatÈpi kho Èvuso ariyasÈvako 
sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, 
Ègato imaÑ saddhammanti. 
 
 93. “SÈdhÈvuso”ti kho -pa- apucchuÑ–siyÈ panÈvuso -pa-. SiyÈ Èvuso. 
Yato kho Èvuso ariyasÈvako jÈtiÒca pajÈnÈti, jÈtisamudayaÒca pajÈnÈti, 
jÈtinirodhaÒca pajÈnÈti, jÈtinirodhagÈminiÑ paÔipadaÒca pajÈnÈti. EttÈvatÈpi 
kho Èvuso ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme 
aveccappasÈdena samannÈgato, Ègato imaÑ saddhammaÑ. KatamÈ 
panÈvuso jÈti, katamo jÈtisamudayo, katamo jÈtinirodho, katamÈ 
jÈtinirodhagÈminÊ paÔipadÈ. YÈ tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ tamhi tamhi 
sattanikÈye jÈti saÒjÈti okkanti abhinibbatti khandhÈnaÑ pÈtubhÈvo 
ÈyatanÈnaÑ paÔilÈbho. AyaÑ vuccatÈvuso jÈti. BhavasamudayÈ 
jÈtisamudayo, bhavanirodhÈ jÈtinirodho. Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo 
jÈtinirodhagÈminÊ paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 

  Yato kho Èvuso ariyasÈvako evaÑ jÈtiÑ pajÈnÈti, evaÑ jÈtisamudayaÑ 
pajÈnÈti, evaÑ jÈtinirodhaÑ pajÈnÈti, evaÑ jÈtinirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ 
pajÈnÈti. So sabbaso rÈgÈnusayaÑ pahÈya -pa- dukkhassantakaro hoti. 
EttÈvatÈpi kho Èvuso ariyasÈvako  
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sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, 
Ègato imaÑ saddhammanti. 
 
 94. “SÈdhÈvuso”ti kho -pa- apucchuÑ–siyÈ panÈvuso -pa-. SiyÈ Èvuso. 
Yato kho Èvuso ariyasÈvako bhavaÒca pajÈnÈti, bhavasamudayaÒca pajÈnÈti, 
bhavanirodhaÒca pajÈnÈti, bhavanirodhagÈminiÑ paÔipadaÒca pajÈnÈti. 
EttÈvatÈpi kho Èvuso ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, 
dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, Ègato imaÑ saddhammaÑ. Katamo 
panÈvuso bhavo, katamo bhavasamudayo, katamo bhavanirodho, katamÈ 
bhavanirodhagÈminÊ paÔipadÈ. Tayome Èvuso bhavÈ kÈmabhavo r|pabhavo 
ar|pabhavo. UpÈdÈnasamudayÈ bhavasamudayo, upÈdÈnanirodhÈ 
bhavanirodho. Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo bhavanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 

  Yato kho Èvuso ariyasÈvako evaÑ bhavaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
bhavasamudayaÑ pajÈnÈti, evaÑ bhavanirodhaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
bhavanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. So sabbaso rÈgÈnusayaÑ 
pahÈya -pa- dukkhassantakaro hoti. EttÈvatÈpi kho Èvuso ariyasÈvako 
sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, 
Ègato imaÑ saddhammanti. 
 
 95. “SÈdhÈvuso”ti kho -pa- apucchuÑ–siyÈ panÈvuso -pa-. SiyÈ Èvuso. 
Yato kho Èvuso ariyasÈvako upÈdÈnaÒca pajÈnÈti, upÈdÈnasamudayaÒca 
pajÈnÈti, upÈdÈnanirodhaÒca pajÈnÈti,upÈdÈnanirodhagÈminiÑ paÔipadaÒca 
pajÈnÈti. EttÈvatÈpi kho Èvuso ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa 
diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, Ègato imaÑ saddhammaÑ. 
KatamaÑ panÈvuso upÈdÈnaÑ, katamo upÈdÈnasamudayo, katamo 
upÈdÈnanirodho, katamÈ upÈdÈnanirodhagÈminÊ paÔipadÈ. CattÈrimÈni Èvuso 
upÈdÈnÈni kÈmupÈdÈnaÑ diÔÔhupÈdÈnaÑ sÊlabbatupÈdÈnaÑ 
attavÈdupÈdÈnaÑ. TaÓhÈsamudayÈ upÈdÈnasamudayo, taÓhÈnirodhÈ 
upÈdÈnanirodho. Ayameva  
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ariyo aÔÔha~giko maggo upÈdÈnanirodhagÈminÊ paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 

  Yato kho Èvuso ariyasÈvako evaÑ upÈdÈnaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
upÈdÈnasamudayaÑ pajÈnÈti, evaÑ upÈdÈnanirodhaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
upÈdÈnanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. So sabbaso rÈgÈnusayaÑ 
pahÈya -pa- dukkhassantakaro hoti. EttÈvatÈpi kho Èvuso ariyasÈvako 
sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, 
Ègato imaÑ saddhammanti. 
 
 96. “SÈdhÈvuso”ti kho -pa- apucchuÑ–siyÈ panÈvuso -pa-. SiyÈ Èvuso. 
Yato kho Èvuso ariyasÈvako taÓhaÒca pajÈnÈti, taÓhÈsamudayaÒca pajÈnÈti, 
taÓhÈnirodhaÒca pajÈnÈti, taÓhÈnirodhagÈminiÑ paÔipadaÒca pajÈnÈti. 
EttÈvatÈpi kho Èvuso ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, 
dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, Ègato imaÑ saddhammaÑ. KatamÈ 
panÈvuso taÓhÈ, katamo taÓhÈsamudayo, katamo taÓhÈnirodho, katamÈ 
taÓhÈnirodhagÈminÊ paÔipadÈ. Chayime Èvuso taÓhÈkÈyÈ, r|pataÓhÈ 
saddataÓhÈ gandhataÓhÈ rasataÓhÈ phoÔÔhabbataÓhÈ dhammataÓhÈ. 
VedanÈsamudayÈ taÓhÈsamudayo, vedanÈnirodhÈ taÓhÈnirodho. Ayameva 
ariyo aÔÔha~giko maggo taÓhÈnirodhagÈminÊ paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 

  Yato kho Èvuso ariyasÈvako evaÑ taÓhaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
taÓhÈsamudayaÑ pajÈnÈti, evaÑ taÓhÈnirodhaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
taÓhÈnirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. So sabbaso rÈgÈnusayaÑ 
pahÈya -pa- dukkhassantakaro hoti. EttÈvatÈpi kho Èvuso ariyasÈvako 
sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, 
Ègato imaÑ saddhammanti. 
 
 97. “SÈdhÈvuso”ti kho -pa- apucchuÑ–siyÈ panÈvuso -pa-. SiyÈ Èvuso. 
Yato kho Èvuso ariyasÈvako vedanaÒca pajÈnÈti, vedanÈsamudayaÒca 
pajÈnÈti, vedanÈnirodhaÒca pajÈnÈti, vedanÈnirodhagÈminiÑ paÔipadaÒca 
pajÈnÈti. EttÈvatÈpi kho Èvuso  
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ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena 
samannÈgato, Ègato imaÑ saddhammaÑ. KatamÈ panÈvuso vedanÈ, katamo 
vedanÈsamudayo, katamo vedanÈnirodho, katamÈ vedanÈnirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ. Chayime Èvuso vedanÈkÈyÈ, cakkhusamphassajÈ vedanÈ 
sotasamphassajÈ vedanÈ ghÈnasamphassajÈ vedanÈ jivhÈsamphassajÈ vedanÈ 
kÈyasamphassajÈ vedanÈ manosamphassajÈ vedanÈ. PhassasamudayÈ 
vedanÈsamudayo, phassanirodhÈ vedanÈnirodho. Ayameva ariyo aÔÔha~giko 
maggo vedanÈnirodhagÈminÊ paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 

  Yato kho Èvuso ariyasÈvako evaÑ vedanaÑ pajÈnÈti,evaÑ 
vedanÈsamudayaÑ pajÈnÈti, evaÑ vedanÈnirodhaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
vedanÈnirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. So sabbaso rÈgÈnusayaÑ 
pahÈya -pa- dukkhassantakaro hoti. EttÈvatÈpi kho Èvuso ariyasÈvako 
sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, 
Ègato imaÑ saddhammanti. 
 
 98. “SÈdhÈvuso”ti kho -pa- apucchuÑ–siyÈ panÈvuso -pa-. SiyÈ Èvuso. 
Yato kho Èvuso ariyasÈvako phassaÒca pajÈnÈti, phassasamudayaÒca 
pajÈnÈti, phassanirodhaÒca pajÈnÈti, phassanirodhagÈminiÑ paÔipadaÒca 
pajÈnÈti. EttÈvatÈpi kho Èvuso ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa 
diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, Ègato imaÑ saddhammaÑ. 
Katamo panÈvuso phasso, katamo phassasamudayo, katamo phassanirodho, 
katamÈ phassanirodhagÈminÊ paÔipadÈ. Chayime Èvuso phassakÈyÈ, 
cakkhusamphasso sotasamphasso ghÈnasamphasso jivhÈsamphasso 
kÈyasamphasso manosamphasso. SaÄÈyatanasamudayÈ phassasamudayo, 
saÄÈyatananirodhÈ phassanirodho. Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo 
phassanirodhagÈminÊ paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 

  Yato kho Èvuso ariyasÈvako evaÑ phassaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
phassasamudayaÑ pajÈnÈti, evaÑ phassanirodhaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
phassanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. So sabbaso rÈgÈnusayaÑ 
pahÈya -pa- 
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dukkhassantakaro hoti. EttÈvatÈpi kho Èvuso ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti, 
ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, Ègato imaÑ 
saddhammanti. 
 
 99. “SÈdhÈvuso”ti kho -pa- apucchuÑ–siyÈ panÈvuso -pa-. SiyÈ Èvuso. 
Yato kho Èvuso ariyasÈvako saÄÈyatanaÒca pajÈnÈti, saÄÈyatanasamudayaÒca 
pajÈnÈti, saÄÈyatananirodhaÒca pajÈnÈti, saÄÈyatananirodhagÈminiÑ 
paÔipadaÒca pajÈnÈti. EttÈvatÈpi kho Èvuso ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti, 
ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, Ègato imaÑ 
saddhammaÑ. KatamaÑ panÈvuso saÄÈyatanaÑ, katamo 
saÄÈyatanasamudayo, katamo saÄÈyatananirodho, katamÈ 
saÄÈyatananirodhagÈminÊ paÔipadÈ. ChayimÈni Èvuso ÈyatanÈni, 
cakkhÈyatanaÑ sotÈyatanaÑ ghÈnÈyatanaÑ jivhÈyatanaÑ kÈyÈyatanaÑ 
manÈyatanaÑ. NÈmar|pasamudayÈ saÄÈyatanasamudayo, nÈmar|panirodhÈ 
saÄÈyatananirodho. Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo 
saÄÈyatananirodhagÈminÊ paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 

  Yato kho Èvuso ariyasÈvako evaÑ saÄÈyatanaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
saÄÈyatanasamudayaÑ pajÈnÈti, evaÑ saÄÈyatananirodhaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
saÄÈyÈtananirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. So sabbaso rÈgÈnusayaÑ 
pahÈya -pa- dukkhassantakaro hoti. EttÈvatÈpi kho Èvuso ariyasÈvako 
sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, 
Ègato imaÑ saddhammanti. 
 
 100. “SÈdhÈvuso”ti kho -pa- apucchuÑ–siyÈ panÈvuso -pa-. SiyÈ 
Èvuso. Yato kho Èvuso ariyasÈvako nÈmar|paÒca pajÈnÈti, 
nÈmar|pasamudayaÒca pajÈnÈti, nÈmar|panirodhaÒca pajÈnÈti, 
nÈmar|panirodhagÈminiÑ paÔipadaÒca pajÈnÈti. EttÈvatÈpi kho Èvuso 
ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena 
samannÈgato, Ègato imaÑ saddhammaÑ. KatamaÑ panÈvuso nÈmar|paÑ, 
katamo nÈmar|pasamudayo, katamo nÈmar|panirodho, katamÈ 
nÈmar|panirodhagÈminÊ paÔipadÈ. VedanÈ saÒÒÈ cetanÈ phasso 
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manasikÈro, idaÑ vuccatÈvuso nÈmaÑ. CattÈri ca mahÈbh|tÈni catunnaÒca 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈyar|paÑ, idaÑ vuccatÈvuso r|paÑ. Iti idaÒca nÈmaÑ 
idaÒca r|paÑ, idaÑ vuccatÈvuso nÈmar|paÑ. ViÒÒÈÓasamudayÈ 
nÈmar|pasamudayo, viÒÒÈÓanirodhÈ nÈmar|panirodho. Ayameva ariyo 
aÔÔha~giko maggo nÈmar|panirodhagÈminÊ paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 

  Yato kho Èvuso ariyasÈvako evaÑ nÈmar|paÑ pajÈnÈti, evaÑ 
nÈmar|pasamudayaÑ pajÈnÈti, evaÑ nÈmar|panirodhaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
nÈmar|panirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. So sabbaso rÈgÈnusayaÑ 
pahÈya -pa- dukkhassantakaro hoti. EttÈvatÈpi kho Èvuso ariyasÈvako 
sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, 
Ègato imaÑ saddhammanti. 
 
 101. “SÈdhÈvuso”ti kho -pa- apucchuÑ – siyÈ panÈvuso -pa-. SiyÈ 
Èvuso. Yato kho Èvuso ariyasÈvako viÒÒÈÓaÒca pajÈnÈti, 
viÒÒÈÓasamudayaÒca pajÈnÈti, viÒÒÈÓanirodhaÒca pajÈnÈti, 
viÒÒÈÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÒca pajÈnÈti. EttÈvatÈpi kho Èvuso 
ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena 
samannÈgato, Ègato imaÑ saddhammaÑ. KatamaÑ panÈvuso viÒÒÈÓaÑ, 
katamo viÒÒÈÓasamudayo, katamo viÒÒaÓanirodho, katamÈ 
viÒÒÈÓanirodhagÈminÊ paÔipadÈ. Chayime Èvuso viÒÒÈÓakÈyÈ, 
cakkhuviÒÒÈÓaÑ sotaviÒÒÈÓaÑ ghÈnaviÒÒÈÓaÑ jivhÈviÒÒÈÓaÑ 
kÈyaviÒÒÈÓaÑ manoviÒÒÈÓaÑ. Sa~khÈrasamudayÈ viÒÒÈÓasamudayo, 
sa~khÈranirodhÈ viÒÒÈÓanirodho. Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo 
viÒÒÈÓanirodhagÈminÊ paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 

  Yato kho Èvuso ariyasÈvako evaÑ viÒÒÈÓaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
viÒÒÈÓasamudayaÑ pajÈnÈti, evaÑ viÒÒÈÓanirodhaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
viÒÒÈÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. So sabbaso rÈgÈnusayaÑ 
pahÈya -pa- dukkhassantakaro hoti. EttÈvatÈpi kho Èvuso ariyasÈvako 
sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, 
Ègato imaÑ saddhammanti. 

 



 9. SammÈdiÔÔhisutta 67 

 102. “SÈdhÈvuso”ti kho -pa- apucchuÑ–siyÈ panÈvuso -pa-. SiyÈ 
Èvuso. Yato kho Èvuso ariyasÈvako sa~khÈre ca pajÈnÈti, 
sa~khÈrasamudayaÒca pajÈnÈti, sa~khÈranirodhaÒca pajÈnÈti, 
sa~khÈranirodhagÈminiÑ paÔipadaÒca pajÈnÈti. EttÈvatÈpi kho Èvuso 
ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena 
samannÈgato, Ègato imaÑ saddhammaÑ. Katame panÈvuso sa~khÈrÈ, 
katamo sa~khÈrasamudayo, katamo sa~khÈranirodho, katamÈ 
sa~khÈranirodhagÈminÊ paÔipadÈ. Tayome Èvuso sa~khÈrÈ, kÈyasa~khÈro 
vacÊsa~khÈro cittasa~khÈro. AvijjÈsamudayÈ sa~khÈrasamudayo, 
avijjÈnirodhÈ sa~khÈranirodho. Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo 
sa~khÈranirodhagÈminÊ paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 

  Yato kho Èvuso ariyasÈvako evaÑ sa~khÈre pajÈnÈti, evaÑ 
sa~khÈrasamudayaÑ pajÈnÈti, evaÑ sa~khÈranirodhaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
sa~khÈranirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. So sabbaso rÈgÈnusayaÑ 
pahÈya paÔighÈnusayaÑ paÔivinodetvÈ asmÊti diÔÔhimÈnÈnusayaÑ 
sam|hanitvÈ avijjaÑ pahÈya vijjaÑ uppÈdetvÈ diÔÔheva dhamme 
dukkhassantakaro hoti. EttÈvatÈpi kho Èvuso ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti, 
ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, Ègato imaÑ 
saddhammanti. 
 
 103. “SÈdhÈvuso”ti kho -pa- apucchuÑ–siyÈ panÈvuso -pa-. SiyÈ 
Èvuso. Yato kho Èvuso ariyasÈvako avijjaÒca pajÈnÈti, avijjÈsamudayaÒca 
pajÈnÈti, avijjÈnirodhaÒca pajÈnÈti, avijjÈnirodhagÈminiÑ paÔipadaÒca 
pajÈnÈti. EttÈvatÈpi kho Èvuso ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa 
diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, Ègato imaÑ saddhammaÑ. 
KatamÈ panÈvuso avijjÈ, katamo avijjÈsamudayo, katamo avijjÈnirodho, 
katamÈ avijjÈnirodhagÈminÊ paÔipadÈ. YaÑ kho Èvuso dukkhe aÒÒÈÓaÑ, 
dukkhasamudaye aÒÒÈÓaÑ, dukkhanirodhe aÒÒÈÓaÑ, 
dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya aÒÒÈÓaÑ. AyaÑ vuccatÈvuso avijjÈ. 
ŒsavasamudayÈ avijjÈsamudayo, ÈsavanirodhÈ avijjÈnirodho. Ayameva 
ariyo aÔÔha~giko maggo avijjÈnirodhagÈminÊ paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 
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  Yato kho Èvuso ariyasÈvako evaÑ avijjaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
avijjÈsamudayaÑ pajÈnÈti, evaÑ avijjÈnirodhaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
avijjÈnirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. So sabbaso rÈgÈnusayaÑ pahÈya 
paÔighÈnusayaÑ paÔivinodetvÈ asmÊti diÔÔhimÈnÈnusayaÑ sam|hanitvÈ 
avijjaÑ pahÈya vijjaÑ uppÈdetvÈ diÔÔheva dhamme dukkhassantakaro hoti. 
EttÈvatÈpi kho Èvuso ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, 
dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, Ègato imaÑ saddhammanti. 
 
 104. “SÈdhÈvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa bhÈsitaÑ 
abhinanditvÈ anumoditvÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ uttari paÒhaÑ apucchuÑ 
“siyÈ panÈvuso aÒÒopi pariyÈyo, yathÈ ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti, 
ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, Ègato imaÑ 
saddhamman”ti. 

  SiyÈ Èvuso. Yato kho Èvuso ariyasÈvako ÈsavaÒca pajÈnÈti, 
ÈsavasamudayaÒca pajÈnÈti, ÈsavanirodhaÒca pajÈnÈti, 
ÈsavanirodhagÈminiÑ paÔipadaÒca pajÈnÈti. EttÈvatÈpi kho Èvuso 
ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena 
samannÈgato, Ègato imaÑ saddhammaÑ. Katamo panÈvuso Èsavo, katamo 
Èsavasamudayo, katamo Èsavanirodho, katamÈ ÈsavanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈti. Tayome Èvuso ÈsavÈ, kÈmÈsavo bhavÈsavo avijjÈsavo. 
AvijjÈsamudayÈ Èsavasamudayo, avijjÈnirodhÈ Èsavanirodho. Ayameva 
ariyo aÔÔha~giko maggo ÈsavanirodhagÈminÊ paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 

  Yato kho Èvuso ariyasÈvako evaÑ ÈsavaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
ÈsavasamudayaÑ pajÈnÈti, evaÑ ÈsavanirodhaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
ÈsavanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. So sabbaso rÈgÈnusayaÑ pahÈya 
paÔighÈnusayaÑ paÔivinodetvÈ asmÊti diÔÔhimÈnÈnusayaÑ sam|hanitvÈ 
avijjaÑ pahÈya vijjaÑ uppÈdetvÈ diÔÔheva dhamme dukkhassantakaro hoti. 
EttÈvatÈpi kho Èvuso ariyasÈvako sammÈdiÔÔhi 
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hoti, ujugatÈssa diÔÔhi, dhamme aveccappasÈdena samannÈgato, Ègato imaÑ 
saddhammanti. 

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

SammÈdiÔÔhisuttaÑ niÔÔhitaÑ navamaÑ1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. Ito paraÑ kesuci potthakesu imÈpi gÈthÈyo evaÑ dissanti– 

 DukkhaÑ jarÈmaraÓaÑ upÈdÈnaÑ, saÄÈyatanaÑ nÈmar|paÑ. 
 ViÒÒÈÓaÑ yÈ sÈ pare, katamÈ panÈvuso padÈnaÑ. 

 KiÑ jÈti taÓhÈ ca vedanÈ, avijjÈya catukkanayo. 
 CattÈri pare katamÈ, panÈvuso padÈnaÑ kevalaÑ. 

 ŒhÈro ca bhavo phasso, sa~khÈro ÈsavapaÒcamo.  
 YÈva paÒca pare katamo, panÈvuso padÈnaÑ kiÑ. 

 Katamanti chabbidhÈ vuttaÑ, katamÈni catubbidhÈni.  
 Katamo paÒcavidho vutto, sabbesaÑ ekasa~khÈnaÑ paÒcanayapadÈni cÈti. 
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10. MahÈsatipaÔÔhÈnasutta 

 105. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Kur|su viharati 
KammÈsadhammaÑ nÈma Kur|naÑ nigamo. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| 
Èmantesi “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. 
BhagavÈ etadavoca– 
 

Uddesa 

 106. EkÈyano ayaÑ bhikkhave maggo sattÈnaÑ visuddhiyÈ 
sokaparidevÈnaÑ1 samatikkamÈya dukkhadomanassÈnaÑ attha~gamÈya 
ÒÈyassa adhigamÈya nibbÈnassa sacchikiriyÈya, yadidaÑ cattÈro 
satipaÔÔhÈnÈ. 

  Katame cattÈro. Idha bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati 
ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ, vedanÈsu 
vedanÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ, citte cittÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ, dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. 
 

Uddeso niÔÔhito.  
_____ 

 
KÈyÈnupassanÈ ÈnÈpÈnapabba 

 107. KathaÒca bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati. Idha 
bhikkhave bhikkhu araÒÒagato vÈ rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ 
nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈyaparimukhaÑ satiÑ 
upaÔÔhapetvÈ. So satova assasati, satova2 passasati. DÊghaÑ vÈ assasanto 
“dÊghaÑ assasÈmÊ”ti pajÈnÈti, dÊghaÑ vÈ passasanto “dÊghaÑ passasÈmÊ”ti 
pajÈnÈti. RassaÑ vÈ assasanto “rassaÑ assasÈmÊ”ti pajÈnÈti, rassaÑ vÈ 
passasanto “rassaÑ passasÈmÊ”ti pajÈnÈti. “SabbakÈyapaÔisaÑvedÊ 
assasissÈmÊ”ti sikkhati, “sabbakÈyapaÔisaÑvedÊ passasissÈmÊ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. PariddavÈnaÑ (SÊ, I) 2. Sato (SÊ, SyÈ) 
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sikkhati. “PassambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ assasissÈmÊ”ti sikkhati, 
“passambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ passasissÈmÊ”ti sikkhati. 

  SeyyathÈpi bhikkhave dakkho bhamakÈro vÈ bhamakÈrantevÈsÊ vÈ 
dÊghaÑ vÈ aÒchanto “dÊghaÑ aÒchÈmÊ”ti pajÈnÈti, rassaÑ vÈ aÒchanto 
“rassaÑ aÒchÈmÊ”ti pajÈnÈti. Evameva kho bhikkhave bhikkhu dÊghaÑ vÈ 
assasanto “dÊghaÑ assasÈmÊ”ti pajÈnÈti, dÊghaÑ vÈ passasanto “dÊghaÑ 
passasÈmÊ”ti pajÈnÈti. RassaÑ vÈ assasanto “rassaÑ assasÈmÊ”ti pajÈnÈti, 
rassaÑ vÈ passasanto “rassaÑ passasÈmÊ”ti pajÈnÈti. “SabbakÈyapaÔisaÑvedÊ 
assasissÈmÊ”ti sikkhati, “sabbakÈyapaÔisaÑvedÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati. 
“PassambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ assasissÈmÊ”ti sikkhati, “passambhayaÑ 
kÈyasa~khÈraÑ passasissÈmÊ”ti sikkhati. Iti ajjhattaÑ vÈ kÈye kÈyÈnupassÊ 
viharati, bahiddhÈ vÈ kÈye kÈyÈnupassÊ viharati, ajjhattabahiddhÈ vÈ kÈye 
kÈyÈnupassÊ viharati. SamudayadhammÈnupassÊ vÈ kÈyasmiÑ viharati, 
vayadhammÈnupassÊ vÈ kÈyasmiÑ viharati, samudayavayadhammÈnupassÊ 
vÈ kÈyasmiÑ viharati. “Atthi kÈyo”ti vÈ panassa sati paccupaÔÔhitÈ hoti 
yÈvadeva ÒÈÓamattÈya paÔissatimattÈya. Anissito ca viharati, na ca kiÒci 
loke upÈdiyati. Evampi kho1 bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati. 
 

ŒnÈpÈnapabbaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____   

 
KÈyÈnupassanÈ iriyÈpathapabba 

 108. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu gacchanto vÈ “gacchÈmÊ”ti 
pajÈnÈti, Ôhito vÈ “ÔhitomhÊ”ti pajÈnÈti, nisinno vÈ “nisinnomhÊ”ti pajÈnÈti, 
sayÈno vÈ “sayÈnomhÊ”ti pajÈnÈti. YathÈ yathÈ vÈ panassa kÈyo paÓihito 
hoti, tathÈ tathÈ naÑ pajÈnÈti. Iti ajjhattaÑ vÈ kÈye kÈyÈnupassÊ viharati, 
bahiddhÈ vÈ kÈye kÈyÈnupassÊ viharati, ajjhattabahiddhÈ vÈ kÈye 
kÈyÈnupassÊ viharati. SamudayadhammÈnupassÊ vÈ kÈyasmiÑ viharati, 
vayadhammÈnupassÊ vÈ kÈyasmiÑ viharati, samudayavayadhammÈnupassÊ 
vÈ kÈyasmiÑ viharati.  
______________________________________________________________ 
 1. Evampi (SÊ, SyÈ, I) 
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“Atthi kÈyo”ti vÈ panassa sati paccupaÔÔhitÈ hoti yÈvadeva ÒÈÓamattÈya 
paÔissatimattÈya. Anissito ca viharati, na ca kiÒci loke upÈdiyati. Evampi 
kho bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati. 
 

IriyÈpathapabbaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
KÈyÈnupassanÈ sampajÈnapabba 

  109. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu abhikkante paÔikkante 
sampajÈnakÈrÊ hoti, Èlokite vilokite sampajÈnakÈrÊ hoti, samiÒjite pasÈrite 
sampajÈnakÈrÊ hoti, saÑghÈÔipattacÊvaradhÈraÓe sampajÈnakÈrÊ hoti, asite 
pÊte khÈyite sÈyite sampajÈnakÈrÊ hoti, uccÈrapassÈvakamme sampajÈnakÈrÊ 
hoti, gate Ôhite nisinne sutte jÈgarite bhÈsite tuÓhÊbhÈve sampajÈnakÈrÊ hoti. 
Iti ajjhattaÑ vÈ kÈye kÈyÈnupassÊ viharati -pa-. Evampi kho bhikkhave 
bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati. 
 

SampajÈnapabbaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
KÈyÈnupassanÈ paÔik|lamanasikÈrapabba 

 110. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu imameva kÈyaÑ uddhaÑ 
pÈdatalÈ adho kesamatthakÈ tacapariyantaÑ p|raÑ nÈnappakÈrassa asucino 
paccavekkhati “atthi imasmiÑ kÈye kesÈ lomÈ nakhÈ dantÈ taco, maÑsaÑ 
nhÈru1 aÔÔhi aÔÔhimiÒjaÑ vakkaÑ, hadayaÑ yakanaÑ kilomakaÑ pihakaÑ 
papphÈsaÑ, antaÑ antaguÓaÑ udariyaÑ karÊsaÑ, pittaÑ semhaÑ pubbo 
lohitaÑ sedo medo, assu vasÈ kheÄo si~ghÈÓikÈ lasikÈ muttan”ti2.  

  SeyyathÈpi bhikkhave ubhatomukhÈ putoÄi3 p|rÈ nÈnÈvihitassa 
dhaÒÒassa. SeyyathidaÑ, sÈlÊnaÑ vÊhÊnaÑ muggÈnaÑ mÈsÈnaÑ tilÈnaÑ 
taÓÉulÈnaÑ. TamenaÑ cakkhumÈ puriso muÒcitvÈ paccavekkheyya “ime 
sÈlÊ ime vÊhÊ 
______________________________________________________________ 
 1. NahÈru (SÊ, SyÈ, I) 2. MuttaÑ matthalu~ganti (Ka) 3. M|toÄÊ (SÊ, SyÈ, I) 
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ime muggÈ ime mÈsÈ ime tilÈ ime taÓÉulÈ”ti. Evameva kho bhikkhave 
bhikkh| imameva kÈyaÑ uddhaÑ pÈdatalÈ adho kesamatthakÈ 
tacapariyantaÑ p|raÑ nÈnappakÈrassa asucino paccavekkhati “atthi 
imasmiÑ kÈye kesÈ lomÈ -pa- muttan”ti. Iti ajjhattaÑ vÈ kÈye kÈyÈnupassÊ 
viharati -pa-. Evampi kho bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati. 
 

PaÔik|lamanasikÈrapabbaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
KÈyÈnupassanÈ dhÈtumanasikÈrapabba 

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

  SeyyathÈpi bhikkhave dakkho goghÈtako vÈ goghÈtakantevÈsÊ vÈ gÈviÑ 
vadhitvÈ catumahÈpathe1 bilaso vibhajitvÈ nisinno assa. Evameva kho 
bhikkhave bhikkhu imameva kÈyaÑ yathÈÔhitaÑ yathÈpaÓihitaÑ dhÈtuso 
paccavekkhati “atthi imasmiÑ kÈye pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu 
vÈyodhÈt|”ti. Iti ajjhattaÑ vÈ kÈye kÈyÈnupassÊ viharati -pa-. Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati. 
 

DhÈtumanasikÈrapabbaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
KÈyÈnupassanÈ navasivathikapabba 

 112. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu seyyathÈpi passeyya sarÊraÑ 
sivathikÈya chaÉÉitaÑ ekÈhamataÑ vÈ dvÊhamataÑ vÈ tÊhamataÑ vÈ 
uddhumÈtakaÑ vinÊlakaÑ vipubbakajÈtaÑ. So imameva kÈyaÑ 
upasaÑharati “ayampi kho kÈyo evaÑdhammo evaÑbhÈvÊ evaÑanatÊto”ti2. 
Iti ajjhattaÑ vÈ kÈye kÈyÈnupassÊ viharati -pa-. Evampi kho bhikkhave 
bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati. 
______________________________________________________________ 
 1. CÈtummahÈpathe (SÊ, SyÈ, I) 2. EtaÑ anatÊtoti (SÊ, I) 
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  Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu seyyathÈpi passeyya sarÊraÑ 
sivathikÈya chaÉÉitaÑ kÈkehi vÈ khajjamÈnaÑ kulalehi vÈ khajjamÈnaÑ 
gijjhehi vÈ khajjamÈnaÑ ka~kehi vÈ khajjamÈnaÑ sunakhehi vÈ 
khajjamÈnaÑ byagghehi vÈ khajjamÈnaÑ dÊpÊhi vÈ khajjamÈnaÑ si~gÈlehi 
vÈ1 khajjamÈnaÑ vividhehi vÈ pÈÓakajÈtehi khajjamÈnaÑ. So imameva 
kÈyaÑ upasaÑharati “ayampi kho kÈyo evaÑdhammo evaÑbhÈvÊ 
evaÑanatÊto”ti. Iti ajjhattaÑ vÈ kÈye kÈyÈnupassÊ viharati -pa-. Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati. 

  Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu seyyathÈpi passeyya sarÊraÑ 
sivathikÈya chaÉÉitaÑ aÔÔhikasa~khalikaÑ samaÑsalohitaÑ 
nhÈrusambandhaÑ -pa- aÔÔhikasa~khalikaÑ nimaÑsalohitamakkhitaÑ 
nhÈrusambandhaÑ -pa- aÔÔhikasa~khalikaÑ apagatamaÑsalohitaÑ 
nhÈrusambandhaÑ -pa- aÔÔhikÈni apagatasambandhÈni2 disÈ 
vidisÈvikkhittÈni, aÒÒena hatthaÔÔhikaÑ aÒÒena pÈdaÔÔhikaÑ aÒÒena 
gopphakaÔÔhikaÑ3 aÒÒena ja~ghaÔÔhikaÑ aÒÒena |ruÔÔhikaÑ aÒÒena 
kaÔiÔÔhikaÑ4 aÒÒena phÈsukaÔÔhikaÑ aÒÒena piÔÔhiÔÔhikaÑ aÒÒena 
khandhaÔÔhikaÑ4 aÒÒena gÊvaÔÔhikaÑ aÒÒena hanukaÔÔhikaÑ aÒÒena 
dantaÔÔhikaÑ aÒÒena sÊsakaÔÈhaÑ. So imameva kÈyaÑ upasaÑharati 
“ayampi kho kÈyo evaÑdhammo evaÑbhÈvÊ evaÑanatÊto”ti. Iti ajjhattaÑ vÈ 
kÈye kÈyÈnupassÊ viharati -pa-. Evampi kho bhikkhave bhikkhu kÈye 
kÈyÈnupassÊ viharati. 

  Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu seyyathÈpi passeyya sarÊraÑ 
sivathikÈya chaÉÉitaÑ aÔÔhikÈni setÈni 
sa~khavaÓÓapaÔibhÈgÈni5 -pa- aÔÔhikÈni puÒjakitÈni 
terovassikÈni -pa- aÔÔhikÈni p|tÊni cuÓÓakajÈtÈni. So imameva kÈyaÑ 
upasaÑharati “ayampi kho kÈyo evaÑdhammo evaÑbhÈvÊ evaÑanatÊto”ti. 
Iti ajjhattaÑ vÈ kÈye kÈyÈnupassÊ viharati, bahiddhÈ vÈ kÈye kÈyÈnupassÊ 
viharati, ajjhattabahiddhÈ vÈ kÈye 
______________________________________________________________ 
 1. Gijjhehi vÈ khajjamÈnaÑ, suvÈnehi vÈ khajjamÈnaÑ, sigÈlehi vÈ (SyÈ, I) 
 2. ApagatanhÈrusambandhÈni (SyÈ) 
 3. “AÒÒena gopphakaÔÔhikan”ti idaÑ SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi.  
 4-4. AÒÒena kaÔaÔÔhikaÑ aÒÒena piÔÔhaÔÔhikaÑ aÒÒena kaÓÉakaÔÔhikaÑ aÒÒena 
 phÈsukaÔÔhikaÑ AÒÒena uraÔÔhikaÑ aÒÒena aÑsaÔÔhikaÑ aÒÒena 
 bÈhuÔÔhikaÑ (SyÈ) 
 5. Sa~khavaÓÓ|panibhÈni (SÊ, SyÈ, I) 
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kÈyÈnupassÊ viharati. SamudayadhammÈnupassÊ vÈ kÈyasmiÑ viharati, 
vayadhammÈnupassÊ vÈ kÈyasmiÑ viharati, samudayavayadhammÈnupassÊ 
vÈ kÈyasmiÑ viharati. “Atthi kÈyo”ti vÈ panassa sati paccupaÔÔhitÈ hoti 
yÈvadeva ÒÈÓamattÈya paÔissatimattÈya. Anissito ca viharati, na ca kiÒci 
loke upÈdiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati. 
 

NavasivathikapabbaÑ niÔÔhitaÑ. 
 

CuddasakÈyÈnupassanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
VedanÈnupassanÈ 

 113. KathaÒca bhikkhave bhikkhu vedanÈsu vedanÈnupassÊ viharati. 
Idha bhikkhave bhikkhu sukhaÑ vÈ1 vedanaÑ vedayamÈno “sukhaÑ 
vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti. DukkhaÑ vÈ1 vedanaÑ vedayamÈno 
“dukkhaÑ vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti. AdukkhamasukhaÑ vÈ1 vedanaÑ 
vedayamÈno “adukkhamasukhaÑ vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti. SÈmisaÑ 
vÈ sukhaÑ vedanaÑ vedayamÈno “sÈmisaÑ sukhaÑ vedanaÑ vedayÈmÊ”ti 
pajÈnÈti, nirÈmisaÑ vÈ sukhaÑ vedanaÑ vedayamÈno “nirÈmisaÑ sukhaÑ 
vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti. SÈmisaÑ vÈ dukkhaÑ vedanaÑ vedayamÈno 
“sÈmisaÑ dukkhaÑ vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti, nirÈmisaÑ vÈ dukkhaÑ 
vedanaÑ vedayamÈno “nirÈmisaÑ dukkhaÑ vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti. 
SÈmisaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vedanaÑ vedayamÈno sÈmisaÑ 
adukkhamasukhaÑ vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti, nirÈmisaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vedanaÑ vedayamÈno “nirÈmisaÑ adukkhamasukhaÑ 
vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti. Iti ajjhattaÑ vÈ vedanÈsu vedanÈnupassÊ 
viharati, bahiddhÈ vÈ vedanÈsu vedanÈnupassÊ viharati, ajjhattabahiddhÈ vÈ 
vedanÈsu vedanÈnupassÊ viharati. SamudayadhammÈnupassÊ vÈ vedanÈsu 
viharati, vayadhammÈnupassÊ vÈ vedanÈsu viharati, 
samudayavayadhammÈnupassÊ vÈ vedanÈsu viharati. “Atthi vedanÈ”ti vÈ 
panassa sati paccupaÔÔhitÈ hoti yÈvadeva ÒÈÓamattÈya paÔissatimattÈya. 
Anissito ca 
______________________________________________________________ 
 1. SukhaÑ, dukkhaÑ, adukkhamasukhaÑ (SÊ, SyÈ, I, Ka) 
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viharati, na ca kiÒci loke upÈdiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu 
vedanÈsu vedanÈnupassÊ viharati. 
 

VedanÈnupassanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
CittÈnupassanÈ 

 114. KathaÒca bhikkhave bhikkhu citte cittÈnupassÊ viharati. Idha 
bhikkhave bhikkhu sarÈgaÑ vÈ cittaÑ “sarÈgaÑ cittan”ti pajÈnÈti, vÊtarÈgaÑ 
vÈ cittaÑ “vÊtarÈgaÑ cittan”ti pajÈnÈti. SadosaÑ vÈ cittaÑ “sadosaÑ 
cittan”ti pajÈnÈti, vÊtadosaÑ vÈ cittaÑ “vÊtadosaÑ cittan”ti pajÈnÈti. 
SamohaÑ vÈ cittaÑ “samohaÑ cittan”ti pajÈnÈti, vÊtamohaÑ vÈ cittaÑ 
“vÊtamohaÑ cittan”ti pajÈnÈti. SaÑkhittaÑ vÈ cittaÑ “saÑkhittaÑ cittan”ti 
pajÈnÈti, vikkhittaÑ vÈ cittaÑ “vikkhittaÑ cittaÑ”ti pajÈnÈti. MahaggataÑ 
vÈ cittaÑ “mahaggataÑ cittan”ti pajÈnÈti, amahaggataÑ vÈ cittaÑ 
“amahaggataÑ cittaÑ”ti pajÈnÈti. Sa-uttaraÑ vÈ cittaÑ “sa-uttaraÑ cittan”ti 
pajÈnÈti, anuttaraÑ vÈ cittaÑ “anuttaraÑ cittan”ti pajÈnÈti. SamÈhitaÑ vÈ 
cittaÑ “samÈhitaÑ cittan”ti pajÈnÈti, asamÈhitaÑ vÈ cittaÑ “asamÈhitaÑ 
cittan”ti pajÈnÈti. VimuttaÑ vÈ cittaÑ “vimuttaÑ cittan”ti pajÈnÈti, 
avimuttaÑ vÈ cittaÑ “avimuttaÑ cittan”ti pajÈnÈti. Iti ajjhattaÑ vÈ citte 
cittÈnupassÊ viharati, bahiddhÈ vÈ citte cittÈnupassÊ viharati, ajjhattabahiddhÈ 
vÈ citte cittÈnupassÊ viharati. SamudayadhammÈnupassÊ vÈ cittasmiÑ 
viharati, vayadhammÈnupassÊ vÈ cittasmiÑ viharati, 
samudayavayadhammÈnupassÊ vÈ cittasmiÑ viharati. “Atthi cittan”ti vÈ 
panassa sati paccupaÔÔhitÈ hoti yÈvadeva ÒÈÓamattÈya paÔissatimattÈya. 
Anissito ca viharati, na ca kiÒci loke upÈdiyati. Evampi kho bhikkhave 
bhikkhu citte cittÈnupassÊ viharati. 
 

CittÈnupassanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
DhammÈnupassanÈ nÊvaraÓapabba 

  115. KathaÒca bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ viharati. 
Idha bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ viharati paÒcasu 
nÊvaraÓesu. KathaÒca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ 
viharati paÒcasu nÊvaraÓesu. 
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  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 
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 
uppannassa 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. 

 Iti ajjhattaÑ vÈ dhammesu dhammÈnupassÊ viharati, bahiddhÈ vÈ 
dhammesu dhammÈnupassÊ viharati, ajjhattabahiddhÈ vÈ dhammesu 
dhammÈnupassÊ viharati. SamudayadhammÈnupassÊ vÈ dhammesu viharati, 
vayadhammÈnupassÊ vÈ dhammesu  
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viharati, samudayavayadhammÈnupassÊ vÈ dhammesu viharati. “Atthi 
dhammÈ”ti vÈ panassa sati paccupaÔÔhitÈ hoti yÈvadeva ÒÈÓamattÈya 
paÔissatimattÈya. Anissito ca viharati, na ca kiÒci loke upÈdiyati. Evampi 
kho bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ viharati paÒcasu 
nÊvaraÓesu. 
 

NÊvaraÓapabbaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
DhammÈnupassanÈ khandhapabba 

 116. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ 
viharati paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu. KathaÒca pana bhikkhave bhikkhu 
dhammesu dhammÈnupassÊ viharati paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu. Idha 
bhikkhave bhikkhu iti r|paÑ, iti r|passa samudayo, iti r|passa attha~gamo. 
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~gamoti. Iti ajjhattaÑ vÈ dhammesu 
dhammÈnupassÊ viharati bahiddhÈ vÈ dhammesu dhammÈnupassÊ viharati, 
ajjhattabahiddhÈ vÈ dhammesu dhammÈnupassÊ viharati. 
SamudayadhammÈnupassÊ vÈ dhammesu viharati, vayadhammÈnupassÊ vÈ 
dhammesu viharati, samudayavayadhammÈnupassÊ vÈ dhammesu viharati. 
“Atthi dhammÈ”ti vÈ panassa sati paccupaÔÔhitÈ hoti yÈvadeva ÒÈÓamattÈya 
paÔissatimattÈya. Anissito ca viharati, na ca kiÒci loke upÈdiyati. Evampi 
kho bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ viharati paÒcasu 
upÈdÈnakkhandhesu. 
 

KhandhapabbaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
DhammÈnupassanÈ Èyatanapabba 

 117. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ 
viharati chasu ajjhattikabÈhiresu Èyatanesu. KathaÒca pana bhikkhave 
bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ viharati chasu ajjhattikabÈhiresu 
Èyatanesu. 
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 Idha bhikkhave bhikkhu cakkhuÒca pajÈnÈti, r|pe ca pajÈnÈti, yaÒca 
tadubhayaÑ paÔicca uppajjati saÑyojanaÑ taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca 
anuppannassa saÑyojanassa uppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa 
saÑyojanassa pahÈnaÑ hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca pahÊnassa saÑyojanassa 
ÈyatiÑ anuppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti. 

  SotaÒca pajÈnÈti, sadde ca pajÈnÈti, yaÒca tadubhayaÑ paÔicca uppajjati 
saÑyojanaÑ taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa saÑyojanassa uppÈdo 
hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa saÑyojanassa pahÈnaÑ hoti taÒca 
pajÈnÈti, yathÈ ca pahÊnassa saÑyojanassa ÈyatiÑ anuppÈdo hoti taÒca 
pajÈnÈti. 

 GhÈnaÒca pajÈnÈti, gandhe ca pajÈnÈti, yaÒca tadubhayaÑ paÔicca 
uppajjati saÑyojanaÑ taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa saÑyojanassa 
uppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa saÑyojanassa pahÈnaÑ hoti 
taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca pahÊnassa saÑyojanassa ÈyatiÑ anuppÈdo hoti taÒca 
pajÈnÈti. 

 JivhaÒca pajÈnÈti, rase ca pajÈnÈti, yaÒca tadubhayaÑ paÔicca uppajjati 
saÑyojanaÑ taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa saÑyojanassa uppÈdo 
hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa saÑyojanassa pahÈnaÑ hoti taÒca 
pajÈnÈti, yathÈ ca pahÊnassa saÑyojanassa ÈyatiÑ anuppÈdo hoti taÒca 
pajÈnÈti.  

 KÈyaÒca pajÈnÈti, phoÔÔhabbe ca pajÈnÈti, yaÒca tadubhayaÑ paÔicca 
uppajjati saÑyojanaÑ taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa saÑyojanassa 
uppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa saÑyojanassa pahÈnaÑ hoti 
taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca pahÊnassa saÑyojanassa ÈyatiÑ anuppÈdo hoti taÒca 
pajÈnÈti. 

 ManaÒca pajÈnÈti, dhamme ca pajÈnÈti, yaÒca tadubhayaÑ paÔicca 
uppajjati saÑyojanaÑ taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa saÑyojanassa 
uppado hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa saÑyojanassa pahÈnaÑ hoti 
taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca pahÊnassa saÑyojanassa ÈyatiÑ anuppÈdo hoti taÒca 
pajÈnÈti. 
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  Iti ajjhattaÑ vÈ dhammesu dhammÈnupassÊ viharati, bahiddhÈ vÈ 
dhammesu dhammÈnupassÊ viharati, ajjhattabahiddhÈ vÈ dhammesu 
dhammÈnupassÊ viharati. SamudayadhammÈnupassÊ vÈ dhammesu viharati, 
vayadhammÈnupassÊ vÈ dhammesu viharati, samudayavayadhammÈnupassÊ 
vÈ dhammesu viharati. “Atthi dhammÈ”ti vÈ panassa sati paccupaÔÔhitÈ hoti 
yÈvadeva ÒÈÓamattÈya paÔissatimattÈya. Anissito ca viharati, na ca kiÒci 
loke upÈdiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ 
viharati chasu ajjhattikabÈhiresu Èyatanesu. 
 

ŒyatanapabbaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
DhammÈnupassanÈ bojjha~gapabba 

 118. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ 
viharati sattasu bojjha~gesu. KathaÒca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammÈnupassÊ viharati sattasu bojjha~gesu. Idha bhikkhave bhikkhu 
santaÑ vÈ ajjhattaÑ satisambojjha~gaÑ “atthi me ajjhattaÑ 
satisambojjha~go”ti pajÈnÈti, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ satisambojjha~gaÑ 
“natthi me ajjhattaÑ satisambojjha~go”ti pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa 
satisambojjha~gassa uppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa 
satisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|rÊ hoti taÒca pajÈnÈti. 

  SantaÑ vÈ ajjhattaÑ dhammavicayasambojjha~gaÑ “atthi me ajjhattaÑ 
dhammavicayasambojjha~go”ti pajÈnÈti, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ 
dhammavicayasambojjha~gaÑ “natthi me ajjhattaÑ 
dhammavicayasambojjha~go”ti pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa 
dhammavicayasambojjha~gassa uppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca 
uppannassa dhammavicayasambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|rÊ hoti taÒca 
pajÈnÈti. 

  SantaÑ vÈ ajjhattaÑ vÊriyasambojjha~gaÑ “atthi me ajjhattaÑ 
vÊriyasambojjha~go”ti pajÈnÈti, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ vÊriyasambojjha~gaÑ 
“natthi me ajjhattaÑ vÊriyasambojjha~go”ti pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa 
vÊriyasambojjha~gassa uppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa 
vÊriyasambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|rÊ hoti taÒca pajÈnÈti. 
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  SantaÑ vÈ ajjhattaÑ pÊtisambojjha~gaÑ “atthi me ajjhattaÑ 
pÊtisambojjha~go”ti pajÈnÈti, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ pÊtisambojjha~gaÑ 
“natthi me ajjhattaÑ pÊtisambojjha~go”ti pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa 
pÊtisambojjha~gassa uppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa 
pÊtisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|rÊ hoti taÒca pajÈnÈti. 

  SantaÑ vÈ ajjhattaÑ passaddhisambojjha~gaÑ “atthi me ajjhattaÑ 
passaddhisambojjha~go”ti pajÈnÈti, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ 
passaddhisambojjha~gaÑ “natthi me ajjhattaÑ passaddhisambojjha~go”ti 
pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa passaddhisambojjha~gassa uppÈdo hoti 
taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa passaddhisambojjha~gassa bhÈvanÈya 
pÈrip|rÊ hoti taÒca pajÈnÈti. 

  SantaÑ vÈ ajjhattaÑ samÈdhisambojjha~gaÑ “atthi me ajjhattaÑ 
samÈdhisambojjha~go”ti pajÈnÈti, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ 
samÈdhisambojjha~gaÑ “natthi me ajjhattaÑ samÈdhisambojjha~go”ti 
pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa samÈdhisambojjha~gassa uppÈdo hoti taÒca 
pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa samÈdhisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|rÊ 
hoti taÒca pajÈnÈti. 

  SantaÑ vÈ ajjhattaÑ upekkhÈsambojjha~gaÑ “atthi me ajjhattaÑ 
upekkhÈsambojjha~go”ti pajÈnÈti, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ 
upekkhÈsambojjha~gaÑ “natthi me ajjhattaÑ upekkhÈsambojjha~go”ti 
pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa upekkhÈsambojjha~gassa uppÈdo hoti taÒca 
pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa upekkhÈsambojjha~gassa bhÈvanÈ pÈrip|rÊ 
hoti taÒca pajÈnÈti. 

  Iti ajjhattaÑ vÈ dhammesu dhammÈnupassÊ viharati,bahiddhÈ vÈ 
dhammesu dhammÈnupassÊ viharati, ajjhattabahiddhÈ vÈ dhammesu 
dhammÈnupassÊ viharati. SamudayadhammÈnupassÊ vÈ dhammesu viharati, 
vayadhammÈnupassÊ vÈ dhammesu viharati, samudayavayadhammÈnupassÊ 
vÈ dhammesu viharati. “Atthi dhammÈ”ti vÈ panassa sati paccupaÔÔhitÈ hoti 
yÈvadeva ÒÈÓamattÈya paÔissatimattÈya. Anissito ca viharati, na ca kiÒci 
loke upÈdiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ 
viharati sattasu bojjha~gesu. 
 

Bojjha~gapabbaÑ niÔÔhitaÑ1. 
______________________________________________________________ 
 1. Bojjha~gapabbaÑ niÔÔhitaÑ. PaÔhamabhÈÓavÈraÑ (SyÈ) 
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DhammÈnupassanÈ saccapabba 

 119. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ 
viharati cat|su ariyasaccesu. KathaÒca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammÈnupassÊ viharati cat|su ariyasaccesu. 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. 
 

PaÔhamabhÈÓavÈro niÔÔhito. 
_____ 

 
Dukkhasaccaniddesa 

  120. KatamaÒca bhikkhave dukkhaÑ ariyasaccaÑ. JÈtipi dukkhÈ, jarÈpi 
dukkhÈ, maraÓampi dukkhaÑ, sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈpi 
dukkhÈ, appiyehi sampayogopi dukkho, piyehi vippayogopi dukkho1, 
yampicchaÑ na labhati tampi dukkhaÑ, saÑkhittena 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ2 dukkhÈ. 
 
 121. KatamÈ ca bhikkhave jÈti. YÈ tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ tamhi tamhi 
sattanikÈye jÈti saÒjÈti okkanti abhinibbatti khandhÈnaÑ pÈtubhÈvo 
ÈyatanÈnaÑ paÔilÈbho. AyaÑ vuccati bhikkhave jÈti. 
 
 122. KatamÈ ca bhikkhave jarÈ. YÈ tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ tamhi tamhi 
sattanikÈye jarÈ jÊraÓatÈ khaÓÉiccaÑ pÈliccaÑ valittacatÈ Èyuno saÑhÈni 
indriyÈnaÑ paripÈko. AyaÑ vuccati bhikkhave jarÈ. 
 
 123. KatamaÒca bhikkhave maraÓaÑ. YaÑ3 tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ 
tamhÈ tamhÈ sattanikÈyÈ cuti cavanatÈ bhedo antaradhÈnaÑ maccu 
maraÓaÑ kÈlaÑkiriyÈ khandhÈnaÑ bhedo kaÄevarassa nikkhepo 
jÊvitindriyassupacchedo. IdaÑ vuccati bhikkhave maraÓaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. “Appiyehi -pa- vippayogopi dukkho”ti pÈÔho ceva taÑniddeso ca SÊ-I-potthakesu 
 na dissati, Suma~galavilÈsiniyaÑpi taÑsaÑvaÓÓanÈ natthi. 
 2. PaÒcupÈdÈnakkhandhÈpi (Ka) 3. Suma~galavilÈsinÊ oloketabbÈ. 
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 124. Katamo ca bhikkhave soko. Yo kho bhikkhave aÒÒataraÒÒatarena 
byasanena samannÈgatassa aÒÒataraÒÒatarena dukkhadhammena phuÔÔhassa 
soko socanÈ socitattaÑ antosoko antoparisoko. AyaÑ vuccati bhikkhave 
soko. 
 
 125. Katamo ca bhikkhave paridevo. Yo kho bhikkhave 
aÒÒataraÒÒatarena byasanena samannÈgatassa aÒÒataraÒÒatarena 
dukkhadhammena phuÔÔhassa Èdevo paridevo ÈdevanÈ paridevanÈ 
ÈdevitattaÑ paridevitattaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhave paridevo. 
 
 126. KatamaÒca bhikkhave dukkhaÑ. YaÑ kho bhikkhave kÈyikaÑ 
dukkhaÑ kÈyikaÑ asÈtaÑ kÈyasamphassajaÑ dukkhaÑ asÈtaÑ vedayitaÑ. 
IdaÑ vuccati bhikkhave dukkhaÑ. 
 
 127. KatamaÒca bhikkhave domanassaÑ. YaÑ kho bhikkhave 
cetasikaÑ dukkhaÑ cetasikaÑ asÈtaÑ manosamphassajaÑ dukkhaÑ asÈtaÑ 
vedayitaÑ. IdaÑ vuccati bhikkhave domanassaÑ. 
 
 128. Katamo ca bhikkhave upÈyÈso. Yo kho bhikkhave 
aÒÒataraÒÒatarena byasanena samannÈgatassa aÒÒataraÒÒatarena 
dukkhadhammena phuÔÔhassa ÈyÈso upÈyÈso ÈyÈsitattaÑ upÈyÈsitattaÑ. 
AyaÑ vuccati bhikkhave upÈyÈso. 
 
 129. Katamo ca bhikkhave appiyehi sampayogo dukkho. Idha yassa te 
honti aniÔÔhÈ akantÈ amanÈpÈ r|pÈ saddÈ gandhÈ rasÈ phoÔÔhabbÈ dhammÈ, 
ye vÈ panassa te honti anatthakÈmÈ ahitakÈmÈ aphÈsukakÈmÈ 
ayogakkhemakÈmÈ, yÈ tehi saddhiÑ sa~gati samÈgamo samodhÈnaÑ 
missÊbhÈvo. AyaÑ vuccati bhikkhave appiyehi sampayogo dukkho. 
 
 130. Katamo ca bhikkhave piyehi vippayogo dukkho. Idha yassa te 
honti iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ r|pÈ saddÈ gandhÈ rasÈ phoÔÔhabbÈ dhammÈ, ye vÈ 
panassa te honti atthakÈmÈ hitakÈmÈ phÈsukakÈmÈ yogakkhemakÈmÈ mÈtÈ 
vÈ pitÈ vÈ bhÈtÈ vÈ bhaginÊ vÈ mittÈ vÈ amaccÈ vÈ ÒÈtisÈlohitÈ vÈ, yÈ tehi 
saddhiÑ asa~gati 
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asamÈgamo asamodhÈnaÑ amissÊbhÈvo. AyaÑ vuccati bhikkhave piyehi 
vippayogo dukkho. 
 
 131. KatamaÒca bhikkhave yampicchaÑ na labhati tampi dukkhaÑ. 
JÈtidhammÈnaÑ bhikkhave sattÈnaÑ evaÑ icchÈ uppajjati “aho vata mayaÑ 
na jÈtidhammÈ assÈma, na ca vata no jÈti ÈgaccheyyÈ”ti. Na kho panetaÑ 
icchÈya pattabbaÑ, idampi yampicchaÑ na labhati tampi dukkhaÑ. 
JarÈdhammÈnaÑ bhikkhave sattÈnaÑ evaÑ icchÈ uppajjati “aho vata 
mayaÑ na jarÈdhammÈ assÈma, na ca vata no jarÈ ÈgaccheyyÈ”ti. Na kho 
panetaÑ icchÈya pattabbaÑ, idampi yampicchaÑ na labhati tampi dukkhaÑ. 
ByÈdhidhammÈnaÑ bhikkhave sattÈnaÑ evaÑ icchÈ uppajjati “aho vata 
mayaÑ na byÈdhidhammÈ assÈma, na ca vata no byÈdhi ÈgaccheyyÈ”ti. Na 
kho panetaÑ icchÈya pattabbaÑ, idampi yampicchaÑ na labhati tampi 
dukkhaÑ. MaraÓadhammÈnaÑ bhikkhave sattÈnaÑ evaÑ icchÈ uppajjati 
“aho vata mayaÑ na maraÓadhammÈ assÈma, na ca vata no maraÓaÑ 
ÈgaccheyyÈ”ti. Na kho panetaÑ icchÈya pattabbaÑ, idampi yampicchaÑ na 
labhati tampi dukkhaÑ. SokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsadhammÈnaÑ 
bhikkhave sattÈnaÑ evaÑ icchÈ uppajjati “aho vata mayaÑ na 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsadhammÈ assÈma, na ca vata no 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ Ègaccheyyun”ti. Na kho panetaÑ 
icchÈya pattabbaÑ, idampi yampicchaÑ na labhati tampi dukkhaÑ. 
 
 132. Katame ca bhikkhave saÑkhittena paÒcupÈdÈnakkhandhÈ dukkhÈ. 
SeyyathidaÑ, r|pupÈdÈnakkhandho, vedanupÈdÈnakkhandho, 
saÒÒupÈdÈnakkhandho, sa~khÈrupÈdÈnakkhandho, viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. 
Ime vuccanti bhikkhave saÑkhittena paÒcupÈdÈnakkhandhÈ dukkhÈ. IdaÑ 
vuccati bhikkhave dukkhaÑ ariyasaccaÑ. 
 

Samudayasaccaniddesa 

 133. KatamaÒca bhikkhave dukkhasamudayaÑ1 ariyasaccaÑ. YÈyaÑ 
taÓhÈ ponobbhavikÈ2 nandÊrÈgasahagatÈ3 tatratatrÈbhinandinÊ. SeyyathidaÑ, 
kÈmataÓhÈ bhavataÓhÈ vibhavataÓhÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Dukkhasamudayo (SyÈ) 2. PonobhavikÈ (SÊ, I) 3. NandirÈgasahagatÈ (SÊ, SyÈ, I) 
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  SÈ kho panesÈ bhikkhave taÓhÈ kattha uppajjamÈnÈ uppajjati, kattha 

nivisamÈnÈ nivisati. YaÑ loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ 

uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ nivisati. 

  KiÒca loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ. Cakkhu loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, 

etthesÈ taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ nivisati. SotaÑ 

loke -pa-. GhÈnaÑ loke. JivhÈ loke. KÈyo loke. Mano loke piyar|paÑ 

sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ nivisati.  

  R|pÈ loke. SaddÈ loke. GandhÈ loke. RasÈ loke. PhoÔÔhabbÈ loke. 

DhammÈ loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, 

ettha nivisamÈnÈ nivisati.  

  CakkhuviÒÒÈÓaÑ loke. SotaviÒÒÈÓaÑ loke. GhÈnaviÒÒÈÓaÑ loke. 

JivhÈviÒÒÈÓaÑ loke. KÈyaviÒÒÈÓaÑ loke. ManoviÒÒÈÓaÑ loke piyar|paÑ 

sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ nivisati.  

  Cakkhusamphasso loke. Sotasamphasso loke. GhÈnasamphasso loke. 

JivhÈsamphasso loke. KÈyasamphasso loke. Manosamphasso loke 

piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ 

nivisati.  

  CakkhusamphassajÈ vedanÈ loke. SotasamphassajÈ vedanÈ loke. 

GhÈnasamphassajÈ vedanÈ loke. JivhÈsamphassajÈ vedanÈ loke. 

KÈyasamphassajÈ vedanÈ loke. ManosamphassajÈ vedanÈ loke piyar|paÑ 

sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ nivisati.  

  R|pasaÒÒÈ loke. SaddasaÒÒÈ loke. GandhasaÒÒÈ loke. RasasaÒÒÈ loke. 

PhoÔÔhabbasaÒÒÈ loke. DhammasaÒÒÈ loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ 

taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ nivisati. 
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  R|pasaÒcetanÈ loke. SaddaÒcetanÈ loke. GandhasaÒcetanÈ loke. 

RasasaÒcetanÈ loke. PhoÔÔhabbasaÒcetanÈ loke. DhammasaÒcetanÈ loke 

piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ 

nivisati. 

  R|pataÓhÈ loke. SaddataÓhÈ loke. GandhataÓhÈ loke. RasataÓhÈ loke. 

PhoÔÔhabbataÓhÈ loke. DhammataÓhÈ loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ 

taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ nivisati. 

  R|pavitakko loke. Saddavitakko loke. Gandhavitakko loke. Rasavitakko 

loke. PhoÔÔhabbavitakko loke. Dhammavitakko loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, 

etthesÈ taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ nivisati. 

  R|pavicÈro loke. SaddavicÈro loke. GandhavicÈro loke. RasavicÈro 

loke. PhoÔÔhabbavicÈro loke. DhammavicÈro loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, 

etthesÈ taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ nivisati. IdaÑ vuccati 

bhikkhave dukkhasamudayaÑ ariyasaccaÑ. 

 

Nirodhasaccaniddesa 

 134. KatamaÒca bhikkhave dukkhanirodhaÑ1 ariyasaccaÑ. Yo 

tassÈyeva taÓhÈya asesavirÈganirodho cÈgo paÔinissaggo mutti anÈlayo. 

  SÈ kho panesÈ bhikkhave taÓhÈ kattha pahÊyamÈnÈ pahÊyati, kattha 

nirujjhamÈnÈ nirujjhati. YaÑ loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ 

pahÊyamÈnÈ pahÊyati, ettha nirujjhamÈnÈ nirujjhati. 

  KiÒca loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ. Cakkhu loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, 

etthesÈ taÓhÈ pahÊyamÈnÈ pahÊyati, ettha nirujjhamÈnÈ nirujjhati. SotaÑ 

loke -pa-. GhÈnaÑ loke. JivhÈ loke. KÈyo loke. 

______________________________________________________________ 
 1. Dukkhanirodho (SyÈ) 
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mano loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ pahÊyamÈnÈ pahÊyati, ettha 

nirujjhamÈnÈ nirujjhati. 

  R|pÈ loke. SaddÈ loke. GandhÈ loke. RasÈ loke. PhoÔÔhabbÈ loke. 

DhammÈ loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ pahÊyamÈnÈ pahÊyati, 

ettha nirujjhamÈnÈ nirujjhati. 

  CakkhuviÒÒÈÓaÑ loke. SotaviÒÒÈÓaÑ loke. GhÈnaviÒÒÈÓaÑ loke. 

JivhÈviÒÒÈÓaÑ loke. KÈyaviÒÒÈÓaÑ loke. ManoviÒÒÈÓaÑ loke piyar|paÑ 

sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ pahÊyamÈnÈ pahÊyati, ettha nirujjhamÈnÈ nirujjhati. 

  Cakkhusamphasso loke. Sotasamphasso loke. GhÈnasamphasso loke. 

JivhÈsamphasso loke. KÈyasamphasso loke. Manosamphasso loke 

piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ pahÊyamÈnÈ pahÊyati, ettha 

nirujjhamÈnÈ nirujjhati. 

  CakkhusamphassajÈ vedanÈ loke. SotasamphassajÈ vedanÈ loke. 

GhÈnasamphassajÈ vedanÈ loke. JivhÈsamphassajÈ vedanÈ loke. 

KÈyasamphassajÈ vedanÈ loke. ManosamphassajÈ vedanÈ loke piyar|paÑ 

sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ pahÊyamÈnÈ pahÊyati, ettha nirujjhamÈnÈ nirujjhati. 

  R|pasaÒÒÈ loke. SaddasaÒÒÈ loke. GandhasaÒÒÈ loke. RasasaÒÒÈ loke. 

PhoÔÔhabbasaÒÒÈ loke. DhammasaÒÒÈ loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ 

taÓhÈ pahÊyamÈnÈ pahÊyati, ettha nirujjhamÈnÈ nirujjhati. 

  R|pasaÒcetanÈ loke. SaddasaÒcetanÈ loke. GandhasaÒcetanÈ loke. 

RasasaÒcetanÈ loke. PhoÔÔhabbasaÒcetanÈ loke. DhammasaÒcetanÈ loke 

piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ pahÊyamÈnÈ pahÊyati, ettha 

nirujjhamÈnÈ nirujjhati. 

  R|pataÓhÈ loke. SaddataÓhÈ loke. GandhataÓhÈ loke. RasataÓhÈ loke. 

PhoÔÔhabbataÓhÈ loke. DhammataÓhÈ loke 
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piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ pahÊyamÈnÈ pahÊyati, ettha 
nirujjhamÈnÈ nirujjhati. 

  R|pavitakko loke. Saddavitakko loke. Gandhavitakko loke. Rasavitakko 
loke. PhoÔÔhabbavitakko loke. Dhammavitakko loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, 
etthesÈ taÓhÈ pahÊyamÈnÈ pahÊyati, ettha nirujjhamÈnÈ nirujjhati. 

  R|pavicÈro loke. SaddavicÈro loke. GandhavicÈro loke. RasavicÈro 
loke. PhoÔÔhabbavicÈro loke. DhammavicÈro loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, 
etthesÈ taÓhÈ pahÊyamÈnÈ pahÊyati, ettha nirujjhamÈnÈ nirujjhati. IdaÑ 
vuccati bhikkhave dukkhanirodhaÑ ariyasaccaÑ. 

 
Maggasaccaniddesa 

 135. KatamaÒca bhikkhave dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccaÑ. 
Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi 
sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo 
sammÈsati sammÈsamÈdhi. 

  KatamÈ ca bhikkhave sammÈdiÔÔhi. YaÑ kho bhikkhave dukkhe ÒÈÓaÑ, 
dukkhasamudaye ÒÈÓaÑ, dukkhanirodhe ÒÈÓaÑ, dukkhanirodhagÈminiyÈ 
paÔipadÈya ÒÈÓaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhave sammÈdiÔÔhi. 

 Katamo ca bhikkhave sammÈsa~kappo. Nekkhammasa~kappo 
abyÈpÈdasa~kappo avihiÑsÈsa~kappo. AyaÑ vuccati bhikkhave 
sammÈsa~kappo. 

  KatamÈ ca bhikkhave sammÈvÈcÈ. MusÈvÈdÈ veramaÓÊ1 pisuÓÈya 
vÈcÈya veramaÓÊ pharusÈya vÈcÈya veramaÓÊ samphappalÈpÈ veramaÓÊ. 
AyaÑ vuccati bhikkhave sammÈvÈcÈ. 

  Katamo ca bhikkhave sammÈkammanto. PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ 
adinnÈdÈnÈ veramaÓÊ kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓÊ. AyaÑ vuccati 
bhikkhave sammÈkammanto. 
______________________________________________________________ 
 1. VeramaÓi (Ka) 
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katamo ca bhikkhave sammÈ-ÈjÊvo. Idha bhikkhave ariyasÈvako micchÈ-
ÈjÊvaÑ pahÈya sammÈ-ÈjÊvena jÊvitaÑ kappeti. AyaÑ vuccati bhikkhave 
sammÈ-ÈjÊvo. 

  Katamo ca bhikkhave sammÈvÈyÈmo. 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. AyaÑ vuccati 
bhikkhave sammÈvÈyÈmo. 

  KatamÈ ca bhikkhave sammÈsati. Idha bhikkhave bhikkhu kÈye 
kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ, vedanÈsu vedanÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊsampajÈno 
satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ, citte cittÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ, dhammesu 
dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhave sammÈsati. 

  Katamo ca bhikkhave sammÈsamÈdhi. 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. AyaÑ vuccati bhikkhave sammÈsamÈdhi. IdaÑ vuccati bhikkhave 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccaÑ. 
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 136. Iti ajjhattaÑ vÈ dhammesu dhammÈnupassÊ viharati, bahiddhÈ vÈ 
dhammesu dhammÈnupassÊ viharati, ajjhattabahiddhÈ vÈ dhammesu 
dhammÈnupassÊ viharati. SamudayadhammÈnupassÊ vÈ dhammesu viharati, 
vayadhammÈnupassÊ vÈ dhammesu viharati, samudayavayadhammÈnupassÊ 
vÈ dhammesu viharati. “Atthi dhammÈ”ti vÈ panassa sati paccupaÔÔhitÈ hoti 
yÈvadeva ÒÈÓamattÈya paÔissatimattÈya. Anissito ca viharati, na ca kiÒci 
loke upÈdiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ 
viharati cat|su ariyasaccesu. 
 

SaccapabbaÑ niÔÔhitaÑ. 
 

DhammÈnupassanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 137. Yo hi koci bhikkhave ime cattÈro satipaÔÔhÈne evaÑ bhÈveyya 
satta vassÈni, tassa dvinnaÑ phalÈnaÑ aÒÒataraÑ phalaÑ pÈÔika~khaÑ 
diÔÔheva dhamme aÒÒÈ sati vÈ upÈdisese anÈgÈmitÈ. 

  TiÔÔhantu bhikkhave satta vassÈni. Yo hi koci bhikkhave ime cattÈro 
satipaÔÔhÈne evaÑ bhÈveyya cha vassÈni -pa- paÒca vassÈni. CattÈri vassÈni. 
TÊÓi vassÈni. Dve vassÈni. EkaÑ vassaÑ. 

  TiÔÔhatu bhikkhave ekaÑ vassaÑ. Yo hi koci bhikkhave ime cattÈro 
satipaÔÔhÈne evaÑ bhÈveyya satta mÈsÈni, tassa dvinnaÑ phalÈnaÑ 
aÒÒataraÑ phalaÑ pÈÔika~khaÑ diÔÔheva dhamme aÒÒÈ sati vÈ upÈdisese 
anÈgÈmitÈ. 

  TiÔÔhantu bhikkhave satta mÈsÈni. Yo hi koci bhikkhave ime cattÈro 
satipaÔÔhÈne evaÑ bhÈveyya cha mÈsÈni -pa- paÒca mÈsÈni. CattÈri mÈsÈni. 
TÊÓi mÈsÈni. Dve mÈsÈni. EkaÑ mÈsaÑ aÉÉhamÈsaÑ. 

  TiÔÔhatu bhikkhave aÉÉhamÈso. Yo hi koci bhikkhave ime cattÈro 
satipaÔÔhÈne evaÑ bhÈveyya sattÈhaÑ, tassa dvinnaÑ phalÈnaÑ aÒÒataraÑ 
phalaÑ pÈÔika~khaÑ diÔÔheva dhamme aÒÒÈ sati vÈ upÈdisese anÈgÈmitÈti.  
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 138. “EkÈyano ayaÑ bhikkhave maggo sattÈnaÑ visuddhiyÈ 
sokaparidevÈnaÑ samatikkamÈya dukkhadomanassÈnaÑ attha~gamÈya 
ÒÈyassa adhigamÈya nibbÈnassa sacchikiriyÈya, yadidaÑ cattÈro 
satipaÔÔhÈnÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttanti. 

  Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

MahÈsatipaÔÔhÈnasuttaÑ niÔÔhitaÑ dasamaÑ.  
 
 

M|lapariyÈyavaggo niÔÔhito paÔhamo. 
 
 

TassuddÈnaÑ1 

 M|lasusaÑvaradhammadÈyÈdÈ, BheravÈna~gaÓÈka~kheyyavatthaÑ.  
 SallekhasammÈdiÔÔhisatipaÔÔhaÑ, vaggavaro asamo susamatto. 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. Ito paraÑ kesuci potthakesu imÈpi gÈthÈyo evaÑ dissanti– 

  AjaraÑ amataÑ amatÈdhigamaÑ, phalamagganidassanaÑ dukkhanudaÑ.  
  SahitattaÑ mahÈrasahassakaraÑ, bh|tamiti sÈraÑ vividhaÑ suÓÈtha. 

 TaÄÈkaÑ vasup|ritaÑ ghammapathe, tividhaggipiÄesitanibbÈpanaÑ. 
 ByÈdhipanudana-osadhayo, pacchimasuttapavarÈ ÔhapitÈ.  

  MadhumandavarasÈmadÈnaÑ, khiÉÉÈrati jananimanusa~ghÈtaÑ. 
 TathÈ sutte veyyÈkaraÓÈ ÔhapitÈ, sakyaputtÈnamabhidamanatthÈya. 

 PaÒÒÈsaÑ ca diyaÉÉhasataÑ, dve ca veyyÈkaraÓaÑ apare ca.  
 TevanÈmagataÑ ca anupubbaÑ, ekamanÈ nisÈmetha mudaggaÑ.

 



   

2. SÊhanÈdavagga 
 

1. C|ÄasÊhanÈdasutta 

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

  “Idheva bhikkhave samaÓo, idha dutiyo samaÓo, idha tatiyo samaÓo, 
idha catuttho samaÓo, suÒÒÈ parappavÈdÈ samaÓebhi aÒÒehÊ”ti1, evametaÑ2 
bhikkhave sammÈ sÊhanÈdaÑ nadatha. 
 
 140. ®hÈnaÑ kho panetaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ aÒÒatitthiyÈ 
paribbÈjakÈ evaÑ vadeyyuÑ “ko panÈyasmantÈnaÑ assÈso kiÑ balaÑ, yena 
tumhe Èyasmanto evaÑ vadetha ‘idheva samaÓo, idha dutiyo samaÓo, idha 
tatiyo samaÓo, idha catuttho samaÓo, suÒÒÈ parappavÈdÈ samaÓebhi 
aÒÒehÊ’ti”. EvaÑvÈdino bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evamassu 
vacanÊyÈ “atthi kho no Èvuso tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ 
SammÈsambuddhena cattÈro dhammÈ akkhÈtÈ, ye mayaÑ attani 
sampassamÈnÈ evaÑ vadema ‘idheva samaÓo, idha dutiyo samaÓo, idha 
tatiyo samaÓo, idha catuttho samaÓo, suÒÒÈ parappavÈdÈ samaÓebhi 
aÒÒehÊ”ti. Katame cattÈro. Atthi kho no Èvuso Satthari pasÈdo, atthi 
dhamme pasÈdo, atthi sÊlesu parip|rakÈritÈ, sahadhammikÈ kho pana piyÈ 
manÈpÈ gahaÔÔhÈ ceva pabbajitÈ ca. Ime kho no Èvuso tena BhagavatÈ jÈnatÈ 
passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena cattÈro dhammÈ akkhÈtÈ, ye mayaÑ 
attani sampassamÈnÈ evaÑ vadema ‘idheva samaÓo, idha dutiyo samaÓo, 
idha tatiyo samaÓo, idha catuttho samaÓo, suÒÒÈ parappavÈdÈ samaÓebhi 
aÒÒehÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. SamaÓehi aÒÒeti (SÊ, I, Ka) ettha aÒÒehÊti sakÈya paÔiÒÒÈya saccÈbhiÒÒehÊti attho 
 veditabbo. 
 2. Evameva (SyÈ, Ka)
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 141. ®hÈnaÑ kho panetaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ aÒÒatitthiyÈ 
paribbÈjakÈ evaÑ vadeyyuÑ “amhÈkampi kho Èvuso atthi Satthari pasÈdo, 
yo amhÈkaÑ SatthÈ. AmhÈkampi atthi dhamme pasÈdo, yo amhÈkaÑ 
dhammo. Mayampi sÊlesu parip|rakÈrino, yÈni amhÈkaÑ sÊlÈni. AmhÈkampi 
sahadhammikÈ piyÈ manÈpÈ gahaÔÔhÈ ceva pabbajitÈ ca. Idha no Èvuso ko 
viseso ko adhippayÈso1 kiÑ nÈnÈkaraÓaÑ, yadidaÑ tumhÈkaÒceva 
amhÈkaÒcÈ”ti. 

  EvaÑvÈdino bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evamassu vacanÊyÈ 
“kiÑ panÈvuso ekÈ niÔÔhÈ, udÈhu puthu niÔÔhÈ”ti. SammÈ byÈkaramÈnÈ 
bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ byÈkareyyuÑ “ekÈvuso niÔÔhÈ, na 
puthu niÔÔhÈ”ti. 

  SÈ panÈvuso niÔÔhÈ sarÈgassa, udÈhu vÊtarÈgassÈti. SammÈ byÈkaramÈnÈ 
bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ byÈkareyyuÑ “vÊtarÈgassÈvuso sÈ 
niÔÔhÈ, na sÈ niÔÔhÈ sarÈgassÈ”ti. 

  SÈ panÈvuso niÔÔhÈ sadosassa, udÈhu vÊtadosassÈti. SammÈ byÈkaramÈnÈ 
bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ byÈkareyyuÑ “vÊtadosassÈvuso sÈ 
niÔÔhÈ, na sÈ niÔÔhÈ sadosassÈ”ti. 

  SÈ panÈvuso niÔÔhÈ samohassa, udÈhu vÊtamohassÈti. SammÈ 
byÈkaramÈnÈ bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ byÈkareyyuÑ 
“vÊtamohassÈvuso sÈ niÔÔhÈ, na sÈ niÔÔhÈ samohassÈ”ti. 

  SÈ panÈvuso niÔÔhÈ sataÓhassa, udÈhu vÊtataÓhassÈti. SammÈ 
byÈkaramÈnÈ bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ byÈkareyyuÑ 
“vÊtataÓhassÈvuso sÈ niÔÔhÈ, na sÈ niÔÔhÈ sataÓhassÈ”ti. 

  SÈ panÈvuso niÔÔhÈ sa-upÈdÈnassa udÈhu anupÈdÈnassÈti. SammÈ 
byÈkaramÈnÈ bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ byÈkareyyuÑ 
“anupÈdÈnassÈvuso sÈ niÔÔhÈ, na sÈ niÔÔhÈ sa-upÈdÈnassÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. AdhippÈyo (Ka-SÊ, SyÈ, I), adhippayogo (Ka)
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  SÈ panÈvuso niÔÔhÈ viddasuno, udÈhu aviddasunoti. SammÈ 
byÈkaramÈnÈ bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ byÈkareyyuÑ 
“viddasuno Èvuso sÈ niÔÔhÈ, na sÈ niÔÔhÈ aviddasuno”ti. 

  SÈ panÈvuso niÔÔhÈ anuruddhappaÔiviruddhassa, udÈhu ananuruddha-
appaÔiviruddhassÈti. SammÈ byÈkaramÈnÈ bhikkhave aÒÒatitthiyÈ 
paribbÈjakÈ evaÑ byÈkareyyuÑ “ananuruddha-appaÔiviruddhassÈvuso sÈ 
niÔÔhÈ, na sÈ niÔÔhÈ anuruddhappaÔiviruddhassÈ”ti. 

  SÈ panÈvuso niÔÔhÈ papaÒcÈrÈmassa papaÒcaratino, udÈhu 
nippapaÒcÈrÈmassa nippapaÒcaratinoti. SammÈ byÈkaramÈnÈ bhikkhave 
aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ byÈkareyyuÑ “nippapaÒcÈrÈmassÈvuso sÈ 
niÔÔhÈ nippapaÒcaratino, na sÈ niÔÔhÈ papaÒcÈrÈmassa papaÒcaratino”ti. 
 
 142. DvemÈ bhikkhave diÔÔhiyo bhavadiÔÔhi ca vibhavadiÔÔhi ca. Ye hi 
keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ bhavadiÔÔhiÑ allÊnÈ bhavadiÔÔhiÑ 
upagatÈ bhavadiÔÔhiÑ ajjhositÈ, vibhavadiÔÔhiyÈ te paÔiviruddhÈ. Ye hi keci 
bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ vibhavadiÔÔhiÑ allÊnÈ vibhavadiÔÔhiÑ 
upagatÈ vibhavadiÔÔhiÑ ajjhositÈ, bhavadiÔÔhiyÈ te paÔiviruddhÈ. Ye hi keci 
bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ imÈsaÑ dvinnaÑ diÔÔhÊnaÑ 
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ nappajÈnanti, te sarÈgÈ, te sadosÈ, te samohÈ, te sataÓhÈ, te sa-
upÈdÈnÈ, te aviddasuno, te anuruddhappaÔiviruddhÈ, te papaÒcÈrÈmÈ 
papaÒcaratino, te na parimuccanti jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi 
dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, na parimuccanti dukkhasmÈti vadÈmi. Ye 
ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ imÈsaÑ dvinnaÑ diÔÔhÊnaÑ 
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ pajÈnanti, te vÊtarÈgÈ, te vÊtadosÈ, te vÊtamohÈ, te vÊtataÓhÈ, te 
anupÈdÈnÈ, te viddasuno, te ananuruddha-appaÔiviruddhÈ, te 
nippapaÒcÈrÈmÈ nippapaÒcaratino, te parimuccanti jÈtiyÈ jarÈya maraÓena 
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, parimuccanti 
dukkhasmÈti vadÈmi. 
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 143. CattÈrimÈni bhikkhave upÈdÈnÈni. KatamÈni cattÈri. 
KÈmupÈdÈnaÑ diÔÔhupÈdÈnaÑ sÊlabbatupÈdÈnaÑ attavÈdupÈdÈnaÑ. Santi 
bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ sabbupÈdÈnapariÒÒÈvÈdÈ paÔijÈnamÈnÈ, te 
na sammÈ sabbupÈdÈnapariÒÒaÑ paÒÒapenti, kÈmupÈdÈnassa pariÒÒaÑ 
paÒÒapenti, na diÔÔhupÈdÈnassa pariÒÒaÑ paÒÒapenti, na sÊlabbatupÈdÈnassa 
pariÒÒaÑ paÒÒapenti, na attavÈdupÈdÈnassa pariÒÒaÑ paÒÒapenti. TaÑ 
kissa hetu, imÈni hi te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ tÊÓi ÔhÈnÈni yathÈbh|taÑ 
nappajÈnanti, tasmÈ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ sabbupÈdÈnapariÒÒÈvÈdÈ 
paÔijÈnamÈnÈ, te na sammÈ1 sabbupÈdÈnapariÒÒaÑ paÒÒapenti, 
kÈmupÈdÈnassa pariÒÒaÑ paÒÒapenti, na diÔÔhupÈdÈnassa pariÒÒaÑ 
paÒÒapenti, na sÊlabbatupÈdÈnassa pariÒÒaÑ paÒÒapenti, na 
attavÈdupÈdÈnassa pariÒÒaÑ paÒÒapenti. 

  Santi bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ sabbupÈdÈnapariÒÒÈvÈdÈ 
paÔijÈnamÈnÈ, te na sammÈ sabbupÈdÈnapariÒÒaÑ paÒÒapenti, 
kÈmupÈdÈnassa pariÒÒaÑ paÒÒapenti, diÔÔhupÈdÈnassa pariÒÒaÑ paÒÒapenti, 
na sÊlabbatupÈdÈnassa pariÒÒaÑ paÒÒapenti, na attavÈdupÈdÈnassa pariÒÒaÑ 
paÒÒapenti. TaÑ kissa hetu, imÈni hi te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ dve 
ÔhÈnÈni yathÈbh|taÑ nappajÈnanti, tasmÈ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ 
sabbupÈdÈnapariÒÒÈvÈdÈ paÔijÈnamÈnÈ, te na sammÈ1 sabbupÈdÈnapariÒÒaÑ 
paÒÒapenti, kÈmupÈdÈnassa pariÒÒaÑ paÒÒapenti, diÔÔhupÈdÈnassa pariÒÒaÑ 
paÒÒapenti, na sÊlabbatupÈdÈnassa pariÒÒaÑ paÒÒapenti, na 
attavÈdupÈdÈnassa pariÒÒaÑ paÒÒapenti. 

  Santi bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ sabbupÈdÈnapariÒÒÈvÈdÈ 
paÔijÈnamÈnÈ, te na sammÈ sabbupÈdÈnapariÒÒaÑ paÒÒapenti, 
kÈmupÈdÈnassa pariÒÒaÑ paÒÒapenti, diÔÔhupÈdÈnassa pariÒÒaÑ paÒÒapenti, 
sÊlabbatupÈdÈnassa pariÒÒaÑ paÒÒapenti, na attavÈdupÈdÈnassa pariÒÒaÑ 
paÒÒapenti. TaÑ kissa hetu, imaÒhi te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ ekaÑ 
ÔhÈnaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnanti, tasmÈ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ 
sabbupÈdÈnapariÒÒÈvÈdÈ paÔijÈnamÈnÈ, te na sammÈ1 sabbupÈdÈnapariÒÒaÑ 
paÒÒapenti, kÈmupÈdÈnassa pariÒÒaÑ paÒÒapenti, diÔÔhupÈdÈnassa pariÒÒaÑ 
paÒÒapenti, sÊlabbatupÈdÈnassa pariÒÒaÑ paÒÒapenti, na attavÈdupÈdÈnassa 
pariÒÒaÑ paÒÒapenti. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔijÈnamÈnÈ na sammÈ (?) 
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  Evar|pe kho bhikkhave dhammavinaye yo Satthari pasÈdo, so na 
sammaggato akkhÈyati. Yo dhamme pasÈdo, so na sammaggato akkhÈyati. 
YÈ sÊlesu parip|rakÈritÈ, sÈ na sammaggatÈ akkhÈyati. YÈ sahadhammikesu 
piyamanÈpatÈ, sÈ na sammaggatÈ akkhÈyati. TaÑ kissa hetu, evaÒhetaÑ 
bhikkhave hoti, yathÈ taÑ durakkhÈte dhammavinaye duppavedite 
aniyyÈnike anupasamasaÑvattanike asammÈsambuddhappavedite. 
 
 144. TathÈgato ca kho bhikkhave ArahaÑ SammÈsambuddho 
sabbupÈdÈnapariÒÒÈvÈdo paÔijÈnamÈno sammÈ sabbupÈdÈnapariÒÒaÑ 
paÒÒapeti, kÈmupÈdÈnassa pariÒÒaÑ paÒÒapeti, diÔÔhupÈdÈnassa pariÒÒaÑ 
paÒÒapeti, sÊlabbatupÈdÈnassa pariÒÒaÑ paÒÒapeti, attavÈdupÈdÈnassa 
pariÒÒaÑ paÒÒapeti. Evar|pe kho bhikkhave dhammavinaye yo Satthari 
pasÈdo, so sammaggato akkhÈyati. Yo dhamme pasÈdo, so sammaggato 
akkhÈyati. YÈ sÊlesu parip|rakÈritÈ, sÈ sammaggatÈ akkhÈyati. YÈ 
sahadhammikesu piyamanÈpatÈ, sÈ sammaggatÈ akkhÈyati. TaÑ kissa hetu, 
evaÒhetaÑ bhikkhave hoti, yathÈ taÑ svÈkkhÈte dhammavinaye suppavedite 
niyyÈnike upasamasaÑvattanike SammÈsambuddhappavedite. 
 
 145. Ime ca bhikkhave cattÈro upÈdÈnÈ kiÑnidÈnÈ kiÑsamudayÈ 
kiÑjÈtikÈ kiÑpabhavÈ. Ime cattÈro upÈdÈnÈ taÓhÈnidÈnÈ taÓhÈsamudayÈ 
taÓhÈjÈtikÈ taÓhÈpabhavÈ. TaÓhÈ cÈyaÑ bhikkhave kiÑnidÈnÈ kiÑsamudayÈ 
kiÑjÈtikÈ kiÑpabhavÈ. TaÓhÈ vedanÈnidÈnÈ vedanÈsamudayÈ vedanÈjÈtikÈ 
vedanÈpabhavÈ. VedanÈ cÈyaÑ bhikkhave kiÑnidÈnÈ kiÑsamudayÈ 
kiÑjÈtikÈ kiÑpabhavÈ. VedanÈ phassanidÈnÈ phassasamudayÈ phassajÈtikÈ 
phassapabhavÈ. Phasso cÈyaÑ bhikkhave kiÑnidÈno kiÑsamudayo 
kiÑjÈtiko kiÑpabhavo. Phasso saÄÈyatananidÈno saÄÈyatanasamudayo 
saÄÈyatanajÈtiko saÄÈyatanapabhavo. SaÄÈyatanaÒcidaÑ bhikkhave 
kiÑnidÈnaÑ kiÑsamudayaÑ kiÑjÈtikaÑ kiÑpabhavaÑ. SaÄÈyatanaÑ 
nÈmar|panidÈnaÑ nÈmar|pasamudayaÑ nÈmar|pajÈtikaÑ 
nÈmar|papabhavaÑ. NÈmar|paÒcidaÑ bhikkhave kiÑnidÈnaÑ 
kiÑsamudayaÑ kiÑjÈtikaÑ kiÑpabhavaÑ. NÈmar|paÑ viÒÒÈÓanidÈnaÑ 
viÒÒÈÓasamudayaÑ viÒÒÈÓajÈtikaÑ viÒÒÈÓapabhavaÑ. ViÒÒÈÓaÒcidaÑ 
bhikkhave kiÑnidÈnaÑ kiÑsamudayaÑ
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kiÑjÈtikaÑ kiÑpabhavaÑ. ViÒÒÈÓaÑ sa~khÈranidÈnaÑ 
sa~khÈrasamudayaÑ sa~khÈrajÈtikaÑ sa~khÈrapabhavaÑ. Sa~khÈrÈ cime 
bhikkhave kiÑnidÈnÈ kiÑsamudayÈ kiÑjÈtikÈ kiÑpabhavÈ. Sa~khÈrÈ 
avijjÈnidÈnÈ avijjÈsamudayÈ avijjÈjÈtikÈ avijjÈpabhavÈ. 

  Yato ca kho bhikkhave bhikkhuno avijjÈ pahÊnÈ hoti, vijjÈ uppannÈ. So 
avijjÈvirÈgÈ vijjuppÈdÈ neva kÈmupÈdÈnaÑ upÈdiyati, na diÔÔhupÈdÈnaÑ 
upÈdiyati, na sÊlabbatupÈdÈnaÑ upÈdiyati, na attavÈdupÈdÈnaÑ upÈdiyati, 
anupÈdiyaÑ na paritassati, aparitassaÑ paccattaÒÒeva parinibbÈyati, “khÊÓÈ 
jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti 
pajÈnÈtÊti. 

  Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

C|ÄasÊhanÈdasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. MahÈsÊhanÈdasutta 

 146. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati 
bahinagare aparapure vanasaÓÉe. Tena kho pana samayena Sunakkhatto 
Licchaviputto acirapakkanto hoti imasmÈ dhammavinayÈ, so VesÈliyaÑ 
parisati1 evaÑ2 vÈcaÑ bhÈsati “natthi samaÓassa Gotamassa uttari3 
manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanaviseso, takkapariyÈhataÑ samaÓo 
Gotamo dhammaÑ deseti vÊmaÑsÈnucaritaÑ sayaÑpaÔibhÈnaÑ. Yassa ca 
khvÈssa atthÈya dhammo desito, so niyyÈti takkarassa sammÈ 
dukkhakkhayÈyÈ”ti. 

  Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya VesÈliÑ piÓÉÈya pÈvisi. Assosi kho ÈyasmÈ SÈriputto 
Sunakkhattassa Licchaviputtassa VesÈliyaÑ parisati evaÑ vÈcaÑ 
bhÈsamÈnassa “natthi samaÓassa Gotamassa uttari manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanaviseso, takkapariyÈhataÑ samaÓo Gotamo dhammaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. ParisatiÑ (SÊ, I) 2. EtaÑ (I, Ka) 3. UttariÑ (I) 
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deseti vÊmaÑsÈnucaritaÑ sayaÑpaÔibhÈnaÑ. Yassa ca khvÈssa atthÈya 
dhammo desito, so niyyÈti takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈyÈ”ti. 

  Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto VesÈliyaÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ etadavoca “Sunakkhatto bhante 
Licchaviputto acirapakkanto imasmÈ dhammavinayÈ, so VesÈliyaÑ parisati 
evaÑ vÈcaÑ bhÈsati ‘natthi samaÓassa Gotamassa uttari manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanaviseso, takkapariyÈhataÑ samaÓo Gotamo dhammaÑ 
deseti vimaÑsÈnucaritaÑ sayaÑpaÔibhÈnaÑ. Yassa ca khvÈssa atthÈya 
dhammo desito, so niyyÈti takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈyÈ”ti. 
 
 147. Kodhano heso SÈriputta Sunakkhatto moghapuriso, kodhÈ ca 
panassa esÈ vÈcÈ bhÈsitÈ. “AvaÓÓaÑ bhÈsissÈmÊ”ti kho SÈriputta 
Sunakkhatto moghapuriso vaÓÓaÑyeva TathÈgatassa bhÈsati. VaÓÓo heso 
SÈriputta TathÈgatassa, yo evaÑ vadeyya “yassa ca khvÈssa atthÈya 
dhammo desito, so niyyÈti takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈyÈ”ti. 

  Ayampi hi nÈma SÈriputta Sunakkhattassa moghapurisassa mayi 
dhammanvayo na bhavissati “itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho 
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. 

  Ayampi hi nÈma SÈriputta Sunakkhattassa moghapurisassa mayi 
dhammanvayo na bhavissati “itipi so BhagavÈ 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. ŒkÈsevi 
palla~kena kamati seyyathÈpi pakkhÊ sakuÓo. Imepi candimas|riye 
evaÑmahiddhike evaÑmahÈnubhÈve pÈÓinÈ parimasati parimajjati, 
yÈvabrahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vattetÊ”ti. 
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  Ayampi hi nÈma SÈriputta Sunakkhattassa moghapurisassa mayi 
dhammanvayo na bhavissati “itipi so BhagavÈ dibbÈya sotadhÈtuyÈ 
visuddhÈya atikkantamÈnusikÈya ubho sadde suÓÈti dibbe ca mÈnuse ca ye 
d|re santike cÈ”ti. 

  Ayampi hi nÈma SÈriputta Sunakkhattassa moghapurisassa mayi 
dhammanvayo na bhavissati “itipi so BhagavÈ parasattÈnaÑ 
parapuggalÈnaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈti. SarÈgaÑ vÈ cittaÑ sarÈgaÑ 
cittanti pajÈnÈti, vÊtarÈgaÑ vÈ cittaÑ vÊtarÈgaÑ cittanti pajÈnÈti. SadosaÑ vÈ 
cittaÑ sadosaÑ cittanti pajÈnÈti, vÊtadosaÑ vÈ cittaÑ vÊtadosaÑ cittanti 
pajÈnÈti. SamohaÑ vÈ cittaÑ samohaÑ cittanti pajÈnÈti, vÊtamohaÑ vÈ 
cittaÑ vÊtamohaÑ cittanti pajÈnÈti. SaÑkhittaÑ vÈ cittaÑ saÑkhittaÑ 
cittanti pajÈnÈti, vikkhittaÑ vÈ cittaÑ vikkhittaÑ cittanti pajÈnÈti. 
MahaggataÑ vÈ cittaÑ mahaggataÑ cittanti pajÈnÈti, amahaggataÑ vÈ 
cittaÑ amahaggataÑ cittanti pajÈnÈti. Sa-uttaraÑ vÈ cittaÑ sa-uttaraÑ 
cittanti pajÈnÈti, anuttaraÑ vÈ cittaÑ anuttaraÑ cittanti pajÈnÈti. SamÈhitaÑ 
vÈ cittaÑ samÈhitaÑ cittanti pajÈnÈti, asamÈhitaÑ vÈ cittaÑ asamÈhitaÑ 
cittanti pajÈnÈti. VimuttaÑ vÈ cittaÑ vimuttaÑ cittanti pajÈnÈti, avimuttaÑ 
vÈ cittaÑ avimuttaÑ cittanti pajÈnÈtÊ”ti. 
 
 148. Dasa kho panimÈni SÈriputta TathÈgatassa TathÈgatabalÈni, yehi 
balehi samannÈgato TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti, parisÈsu 
sÊhanÈdaÑ nadati, brahmacakkaÑ pavatteti. KatamÈni dasa. 

  Idha SÈriputta TathÈgato ÔhÈnaÒca ÔhÈnato aÔÔhÈnaÒca aÔÔhÈnato 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Yampi SÈriputta TathÈgato ÔhÈnaÒca ÔhÈnato 
aÔÔhÈnaÒca aÔÔhÈnato yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, idampi SÈriputta TathÈgatassa 
TathÈgatabalaÑ hoti, yaÑ balaÑ Ègamma TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ 
paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ nadati, brahmacakkaÑ pavatteti. (1) 

  Puna caparaÑ SÈriputta TathÈgato atÊtÈnÈgatapaccuppannÈnaÑ 
kammasamÈdÈnÈnaÑ ÔhÈnaso hetuso vipÈkaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Yampi 
SÈriputta TathÈgato atÊtÈnÈgatapaccuppannÈnaÑ kammasamÈdÈnÈnaÑ 
ÔhÈnaso hetuso vipÈkaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, idampi SÈriputta 
TathÈgatassa TathÈgatabalaÑ hoti, yaÑ balaÑ Ègamma TathÈgato 
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ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ nadati, brahmacakkaÑ 
pavatteti. (2) 

  Puna caparaÑ SÈriputta TathÈgato sabbatthagÈminiÑ paÔipadaÑ 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Yampi SÈriputta TathÈgato sabbatthagÈminiÑ 
paÔipadaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, idampi SÈriputta TathÈgatassa 
TathÈgatabalaÑ hoti, yaÑ balaÑ Ègamma TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ 
paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ nadati, brahmacakkaÑ pavatteti. (3) 

  Puna caparaÑ SÈriputta TathÈgato anekadhÈtunÈnÈdhÈtulokaÑ 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Yampi SÈriputta TathÈgato 
anekadhÈtunÈnÈdhÈtulokaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, idampi SÈriputta 
TathÈgatassa TathÈgatabalaÑ hoti, yaÑ balaÑ Ègamma TathÈgato ÈsabhaÑ 
ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ nadati, brahmacakkaÑ pavatteti. (4) 

  Puna caparaÑ SÈriputta TathÈgato sattÈnaÑ nÈnÈdhimuttikataÑ 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Yampi SÈriputta TathÈgato sattÈnaÑ 
nÈnÈdhimuttikataÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, idampi SÈriputta TathÈgatassa 
TathÈgatabalaÑ hoti, yaÑ balaÑ Ègamma TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ 
paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ nadati, brahmacakkaÑ pavatteti. (5) 

  Puna caparaÑ SÈriputta TathÈgato parasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ 
indriyaparopariyattaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Yampi SÈriputta TathÈgato 
parasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ indriyaparopariyattaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, 
idampi SÈriputta TathÈgatassa TathÈgatabalaÑ hoti, yaÑ balaÑ Ègamma 
TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ nadati, 
brahmacakkaÑ pavatteti. (6) 

  Puna caparaÑ SÈriputta TathÈgato jhÈnavimokkhasamÈdhisamÈpattÊnaÑ 
saÑkilesaÑ vodÈnaÑ vuÔÔhÈnaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Yampi SÈriputta 
TathÈgato jhÈnavimokkhasamÈdhisamÈpattÊnaÑ saÑkilesaÑ vodÈnaÑ 
vuÔÔhÈnaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, idampi SÈriputta TathÈgatassa 
TathÈgatabalaÑ hoti, yaÑ balaÑ Ègamma TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ 
paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ nadati, brahmacakkhaÑ pavatteti. (7) 

 



 2. MahÈsÊhanÈdasutta (12) 101 

  Puna caparaÑ SÈriputta TathÈgato anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarati. SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo tissopi jÈtiyo catassopi 
jÈtiyo paÒcapi jÈtiyo dasapi jÈtiyo vÊsampi jÈtiyo tiÑsampi jÈtiyo 
cattÈlÊsampi jÈtiyo paÒÒÈsampi jÈtiyo jÈtisatampi jÈtisahassampi 
jÈtisatasahassampi anekepi saÑvaÔÔakappe anekepi vivaÔÔakappe anekepi 
saÑvaÔÔavivaÔÔakappe “amutrÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo 
evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto 
amutra udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro 
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto 
idh|papanno”ti, iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarati. Yampi SÈriputta TathÈgato anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarati. SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-
uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati, idampi SÈriputta 
TathÈgatassa TathÈgatabalaÑ hoti, yaÑ balaÑ Ègamma TathÈgato ÈsabhaÑ 
ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ nadati, brahmacakkaÑ pavatteti. (8) 

 Puna caparaÑ SÈriputta TathÈgato dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈti “ime vata 
bhonto sattÈ kÈyaduccaritena samannÈgatÈ vacÊduccaritena samannÈgatÈ 
manoduccaritena samannÈgatÈ ariyÈnaÑ upavÈdakÈ micchÈdiÔÔhikÈ 
micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannÈ. Ime vÈ pana bhonto sattÈ 
kÈyasucaritena samannÈgatÈ vacÊsucaritena samannÈgatÈ manosucaritena 
samannÈgatÈ ariyÈnaÑ anupavÈdakÈ sammÈdiÔÔhikÈ 
sammÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapannÈ”ti, iti dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate yathÈkamm|page satte pajÈnÈti. Yampi 
SÈriputta TathÈgato dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena 
satte passati cavamÈne upapajjamÈne 
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hÊne paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte 
pajÈnÈti “ime vata bhonto sattÈ kÈyaduccaritena samannÈgatÈ 
vacÊduccaritena samannÈgatÈ manoduccaritena samannÈgatÈ ariyÈnaÑ 
upavÈdakÈ micchÈdiÔÔhikÈ micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannÈ. Ime vÈ pana 
bhonto sattÈ kÈyasucaritena samannÈgatÈ vacÊsucaritena samannÈgatÈ 
manosucaritena samannÈgatÈ ariyÈnaÑ anupavÈdakÈ sammÈdiÔÔhikÈ 
sammÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapannÈ”ti, iti dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate yathÈkamm|page satte pajÈnÈti, idampi 
SÈriputta TathÈgatassa TathÈgatabalaÑ hoti, yaÑ balaÑ Ègamma TathÈgato 
ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ nadati, brahmacakkaÑ 
pavatteti. (9) 

  Puna caparaÑ SÈriputta TathÈgato ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharati. Yampi SÈriputta TathÈgato ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharati, idampi SÈriputta TathÈgatassa TathÈgatabalaÑ hoti, 
yaÑ balaÑ Ègamma TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti, parisÈsu 
sÊhanÈdaÑ nadati, brahmacakkaÑ pavatteti. (10) 

  ImÈni kho SÈriputta dasa TathÈgatassa TathÈgatabalÈni, yehi balehi 
samannÈgato TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ 
nadati, brahmacakkaÑ pavatteti. 
 
 149. Yo kho maÑ SÈriputta evaÑ jÈnantaÑ evaÑ passantaÑ evaÑ 
vadeyya “natthi samaÓassa Gotamassa uttari manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanaviseso, takkapariyÈhataÑ samaÓo Gotamo dhammaÑ 
deseti vÊmaÑsÈnucaritaÑ sayaÑpaÔibhÈnan”ti. TaÑ SÈriputta vÈcaÑ 
appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ yathÈbhataÑ 
nikkhitto evaÑ niraye. SeyyathÈpi SÈriputta bhikkhu sÊlasampanno 
samÈdhisampanno paÒÒÈsampanno diÔÔheva  
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dhamme aÒÒaÑ ÈrÈdheyya, evaÑ sampadamidaÑ SÈriputta vadÈmi. TaÑ 
vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ 
yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye. 
  
 150. CattÈrimÈni SÈriputta 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 SÈriputta na 
samanupassÈmi, etamahaÑ1 SÈriputta nimittaÑ asamanupassanto 
khemappatto abhayappatto vesÈrajjappatto viharÈmi. (1) 

  “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 SÈriputta na samanupassÈmi, 
etamahaÑ SÈriputta nimittaÑ asamanupassanto khemappatto abhayappatto 
vesÈrajjappatto viharÈmi. (2) 

  “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 
SÈriputta na samanupassÈmi, etamahaÑ SÈriputta nimittaÑ asamanupassanto 
khemappatto abhayappatto vesÈrajjappatto viharÈmi. (3) 

  “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 SÈriputta na samanupassÈmi. EtamahaÑ SÈriputta nimittaÑ 
asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesÈrajjappatto viharÈmi. (4) 
______________________________________________________________ 
 1. EtampahaÑ (SÊ, I) 
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  ImÈni kho SÈriputta cattÈri TathÈgatassa vesÈrajjÈni, yehi vesÈrajjehi 
samannÈgato TathÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti, parisÈsu sÊhanÈdaÑ 
nadati, brahmacakkaÑ pavatteti. 

  Yo kho maÑ SÈriputta evaÑ jÈnantaÑ evaÑ passantaÑ evaÑ vadeyya 
“natthi samaÓassa Gotamassa uttari manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanaviseso, takkapariyÈhataÑ samaÓo Gotamo dhammaÑ 
deseti vÊmaÑsÈnucaritaÑ sayaÑpaÔibhÈnan”ti. TaÑ SÈriputta vÈcaÑ 
appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ yathÈbhataÑ 
nikkhitto evaÑ niraye. SeyyathÈpi SÈriputta bhikkhu sÊlasampanno 
samÈdhisampanno paÒÒÈsampanno diÔÔheva dhamme aÒÒaÑ ÈrÈdheyya, 
evaÑ sampadamidaÑ SÈriputta vadÈmi. TaÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ 
appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye. 
 
 151. AÔÔha kho imÈ SÈriputta parisÈ. KatamÈ aÔÔha. KhattiyaparisÈ 
brÈhmaÓaparisÈ gahapatiparisÈ samaÓaparisÈ cÈtumahÈrÈjikaparisÈ1 
tÈvatiÑsaparisÈ mÈraparisÈ brahmaparisÈ. ImÈ kho SÈriputta aÔÔha parisÈ. 
Imehi kho SÈriputta cat|hi vesÈrajjehi samannÈgato TathÈgato imÈ aÔÔha 
parisÈ upasa~kamati ajjhogÈhati. AbhijÈnÈmi kho panÈhaÑ SÈriputta 
anekasataÑ khattiyaparisaÑ upasa~kamitÈ, tatrapi mayÈ 
sannisinnapubbaÒceva sallapitapubbaÒca sÈkacchÈ ca samÈpajjitapubbÈ. 
Tatra vata maÑ bhayaÑ vÈ sÈrajjaÑ vÈ okkamissatÊti nimittametaÑ 
SÈriputta na samanupassÈmi, etamahaÑ SÈriputta nimittaÑ asamanupassanto 
khemappatto abhayappatto vesÈrajjappatto viharÈmi. 

  AbhijÈnÈmi kho panÈhaÑ SÈriputta anekasataÑ 
brÈhmaÓaparisaÑ -pa- gahapatiparisaÑ. SamaÓaparisaÑ. 
CÈtumahÈrÈjikaparisaÑ. TÈvatiÑsaparisaÑ. MÈraparisaÑ. BrahmaparisaÑ 
upasa~kamitÈ, tatrapi mayÈ sannisinnapubbaÒceva sallapitapubbaÒca 
sÈkacchÈ ca samÈpajjitapubbÈ. Tatra vata maÑ bhayaÑ vÈ sÈrajjaÑ vÈ 
okkamissatÊti nimittametaÑ SÈriputta na samanupassÈmi, etamahaÑ 
SÈriputta nimittaÑ asamanupassanto khemappatto abhayappatto 
vesÈrajjappatto viharÈmi. 
______________________________________________________________ 
 1. CÈtummahÈrÈjikÈ (SÊ, SyÈ, I) 
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 Yo kho maÑ SÈriputta evaÑ jÈnantaÑ evaÑ passantaÑ evaÑ vadeyya 
“natthi samaÓassa Gotamassa uttari manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanaviseso, takkapariyÈhataÑ samaÓo Gotamo dhammaÑ 
deseti vÊmaÑsÈnucaritaÑ sayaÑpaÔibhÈnan”ti. TaÑ SÈriputta vÈcaÑ 
appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ yathÈbhataÑ 
nikkhitto evaÑ niraye. SeyyathÈpi SÈriputta bhikkhu sÊlasampanno 
samÈdhisampanno paÒÒÈsampanno diÔÔheva dhamme aÒÒaÑ ÈrÈdheyya, 
evaÑ sampadamidaÑ SÈriputta vadÈmi. TaÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ 
appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye. 
 
 152. Catasso kho imÈ SÈriputta yoniyo. KatamÈ catasso. AÓÉajÈ yoni 
jalÈbujÈ yoni saÑsedajÈ yoni opapÈtikÈ yoni. KatamÈ ca SÈriputta aÓÉajÈ 
yoni. Ye kho te SÈriputta sattÈ aÓÉakosaÑ abhinibbhijja jÈyanti. AyaÑ 
vuccati SÈriputta aÓÉajÈ yoni. KatamÈ ca SÈriputta jalÈbujÈ yoni. Ye kho te 
SÈriputta sattÈ vatthikosaÑ abhinibbhijja jÈyanti. AyaÑ vuccati SÈriputta 
jalÈbujÈ yoni. KatamÈ ca SÈriputta saÑsedajÈ yoni. Ye kho te SÈriputta sattÈ 
p|timacche vÈ jÈyanti p|tikuÓape vÈ p|tikummÈse vÈ candanikÈya vÈ 
oÄigalle vÈ jÈyanti. AyaÑ vuccati SÈriputta saÑsedajÈ yoni. KatamÈ ca 
SÈriputta opapÈtikÈ yoni. DevÈ nerayikÈ ekacce ca manussÈ ekacce ca 
vinipÈtikÈ. AyaÑ vuccati SÈriputta opapÈtikÈ yoni. ImÈ kho SÈriputta 
catasso yoniyo. 

  Yo kho maÑ SÈriputta evaÑ jÈnantaÑ evaÑ passantaÑ evaÑ vadeyya 
“natthi samaÓassa Gotamassa uttari manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanaviseso, takkapariyÈhataÑ samaÓo Gotamo dhammaÑ 
deseti vÊmaÑsÈnucaritaÑ sayaÑpaÔibhÈnan”ti. TaÑ SÈriputta vÈcaÑ 
appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ yathÈbhataÑ 
nikkhitto evaÑ niraye. SeyyathÈpi SÈriputta bhikkhu sÊlasampanno 
samÈdhisampanno paÒÒÈsampanno diÔÔheva dhamme aÒÒaÑ ÈrÈdheyya, 
evaÑ sampadamidaÑ SÈriputta vadÈmi. TaÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ 
appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye.  
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 153. PaÒca kho imÈ SÈriputta gatiyo. KatamÈ paÒca. Nirayo 
tiracchÈnayoni pettivisayo manussÈ devÈ. NirayaÒcÈhaÑ SÈriputta pajÈnÈmi 
nirayagÈmiÒca maggaÑ nirayagÈminiÒca paÔipadaÑ, yathÈ paÔipanno ca 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjati taÒca pajÈnÈmi. TiracchÈnayoniÒcÈhaÑ SÈriputta pajÈnÈmi 
tiracchÈnayonigÈmiÒca maggaÑ tiracchÈnayonigÈminiÒca paÔipadaÑ, yathÈ 
paÔipanno ca kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ tiracchÈnayoniÑ upapajjati taÒca 
pajÈnÈmi. PettivisayaÑ cÈhaÑ SÈriputta pajÈnÈmi pettivisayagÈmiÒca 
maggaÑ pettivisayagÈminiÒca paÔipadaÑ, yathÈ paÔipanno ca kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ pettivisayaÑ upapajjati taÒca pajÈnÈmi. Manusse cÈhaÑ 
SÈriputta pajÈnÈmi manussalokagÈmiÒca maggaÑ manussalokagÈminiÒca 
paÔipadaÑ, yathÈ paÔipanno ca kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ manussesu 
upapajjati taÒca pajÈnÈmi. Deve cÈhaÑ SÈriputta pajÈnÈmi devalokagÈmiÒca 
maggaÑ devalokagÈminiÒca paÔipadaÑ, yathÈ paÔipanno ca kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati taÒca pajÈnÈmi. 
NibbÈnaÒcÈhaÑ SÈriputta pajÈnÈmi nibbÈnagÈmiÒca maggaÑ 
nibbÈnagÈminiÒca paÔipadaÑ, yathÈ paÔipanno ca ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharati taÒca pajÈnÈmi. 
 
 154. IdhÈhaÑ SÈriputta ekaccaÑ puggalaÑ evaÑ cetasÈ ceto paricca 
pajÈnÈmi “tathÈyaÑ puggalo paÔipanno, tathÈ ca iriyati, taÒca maggaÑ 
samÈr|Äho, yathÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjissatÊ”ti. TamenaÑ passÈmi aparena samayena dibbena 
cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannaÑ ekantadukkhÈ tibbÈ kaÔukÈ 
vedanÈ vedayamÈnaÑ. SeyyathÈpi SÈriputta a~gÈrakÈsu sÈdhikaporisÈ p|rÈ 
a~gÈrÈnaÑ vÊtaccikÈnaÑ vÊtadh|mÈnaÑ. Atha puriso Ègaccheyya 
ghammÈbhitatto ghammapareto kilanto tasito pipÈsito ekÈyanena maggena 
tameva a~gÈrakÈsuÑ paÓidhÈya. TamenaÑ cakkhumÈ puriso disvÈ evaÑ 
vadeyya “tathÈyaÑ bhavaÑ puriso paÔipanno, tathÈ ca iriyati, taÒca maggaÑ 
samÈr|Äho, yathÈ imaÑyeva a~gÈrakÈsuÑ ÈgamissatÊ”ti. TamenaÑ passeyya 
aparena samayena tassÈ 
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a~gÈrakÈsuyÈ patitaÑ ekantadukkhÈ tibbÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayamÈnaÑ. 
Evameva kho ahaÑ SÈriputta idhekaccaÑ puggalaÑ evaÑ cetasÈ ceto 
paricca pajÈnÈmi “tathÈyaÑ puggalo paÔipanno, tathÈ ca iriyati, taÒca 
maggaÑ samÈr|Äho, yathÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ 
vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjissatÊ”ti. TamenaÑ passÈmi aparena samayena 
dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannaÑ ekantadukkhÈ 
tibbÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayamÈnaÑ. (1) 

 Idha panÈhaÑ SÈriputta ekaccaÑ puggalaÑ evaÑ cetasÈ ceto paricca 
pajÈnÈmi “tathÈyaÑ puggalo paÔipanno, tathÈ ca iriyati, taÒca maggaÑ 
samÈr|Äho, yathÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ tiracchÈnayoniÑ 
upapajjissatÊ”ti. TamenaÑ passÈmi aparena samayena dibbena cakkhunÈ 
visuddhena atikkantamÈnusakena kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
tiracchÈnayoniÑ upapannaÑ dukkhÈ tibbÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayamÈnaÑ. 
SeyyathÈpi SÈriputta g|thak|po sÈdhikaporiso p|ro g|thassa. Atha puriso 
Ègaccheyya ghammÈbhitatto ghammapareto kilanto tasito pipÈsito 
ekÈyanena maggena tameva g|thak|paÑ paÓidhÈya. TamenaÑ cakkhumÈ 
puriso disvÈ evaÑ vadeyya “tathÈyaÑ bhavaÑ puriso paÔipanno, tathÈ ca 
iriyati, taÒca maggaÑ samÈr|Äho, yathÈ imaÑyeva g|thak|paÑ 
ÈgamissatÊ”ti. TamenaÑ passeyya aparena samayena tasmiÑ g|thak|pe 
patitaÑ dukkhÈ tibbÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayamÈnaÑ. Evameva kho ahaÑ 
SÈriputta idhekaccaÑ puggalaÑ evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi 
“tathÈyaÑ puggalo paÔipanno, tathÈ ca iriyati, taÒca maggaÑ samÈr|Äho, 
yathÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ tiracchÈnayoniÑ upapajjissatÊ”ti. 
TamenaÑ passÈmi aparena samayena dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ tiracchÈnayoniÑ 
upapannaÑ dukkhÈ tibbÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayamÈnaÑ. (2) 

  Idha panÈhaÑ SÈriputta ekaccaÑ puggalaÑ evaÑ cetasÈ ceto paricca 
pajÈnÈmi “tathÈyaÑ puggalo paÔipanno, tathÈ ca iriyati, taÒca maggaÑ 
samÈr|Äho, yathÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ pettivisayaÑ upapajjissatÊ”ti.  
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TamenaÑ passÈmi aparena samayena dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ pettivisayaÑ upapannaÑ 
dukkhabahulÈ vedanÈ vedayamÈnaÑ. SeyyathÈpi SÈriputta rukkho visame 
bh|mibhÈge jÈto tanupattapalÈso kabaracchÈyo. Atha puriso Ègaccheyya 
ghammÈbhitatto ghammapareto kilanto tasito pipÈsito ekÈyanena maggena 
tameva rukkhaÑ paÓidhÈya. TamenaÑ cakkhumÈ puriso disvÈ evaÑ 
vadeyya “tathÈyaÑ bhavaÑ puriso paÔipanno, tathÈ ca iriyati, taÒca maggaÑ 
samÈr|Äho, yathÈ imaÑyeva rukkhaÑ ÈgamissatÊ”ti. TamenaÑ passeyya 
aparena samayena tassa rukkhassa chÈyÈya nisinnaÑ vÈ nipannaÑ vÈ 
dukkhabahulÈ vedanÈ vedayamÈnaÑ. Evameva kho ahaÑ SÈriputta 
idhekaccaÑ puggalaÑ evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi “tathÈyaÑ 
puggalo paÔipanno, tathÈ ca iriyati, taÒca maggaÑ samÈr|Äho, yathÈ kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ pettivisayaÑ upapajjissatÊ”ti. TamenaÑ passÈmi 
aparena samayena dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ pettivisayaÑ upapannaÑ dukkhabahulÈ 
vedanÈ vedayamÈnaÑ. (3) 

  Idha panÈhaÑ SÈriputta ekaccaÑ puggalaÑ evaÑ cetasÈ ceto paricca 
pajÈnÈmi “tathÈyaÑ puggalo paÔipanno, tathÈ ca iriyati, taÒca maggaÑ 
samÈr|Äho, yathÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ manussesu upapajjissatÊ”ti. 
TamenaÑ passÈmi aparena samayena dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ manussesu upapannaÑ 
sukhabahulÈ vedanÈ vedayamÈnaÑ, seyyathÈpi SÈriputta rukkho same 
bh|mibhÈge jÈto bahalapattapalÈso sandacchÈyo1, atha puriso Ègaccheyya 
ghammÈbhitatto ghammapareto kilanto tasito pipÈsito ekÈyanena maggena 
tameva rukkhaÑ paÓidhÈya, tamenaÑ cakkhumÈ puriso disvÈ evaÑ vadeyya 
“tathÈyaÑ bhavaÑ puriso paÔipanno, tathÈ ca iriyati, taÒca maggaÑ 
samÈr|Äho, yathÈ imameva rukkhaÑ ÈgamissatÊ”ti. TamenaÑ passeyya 
aparena samayena tassa rukkhassa chÈyÈya nisinnaÑ vÈ nipannaÑ vÈ 
sukhabahulÈ vedanÈ vedayamÈnaÑ, evameva kho ahaÑ SÈriputta 
idhekaccaÑ puggalaÑ evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi “tathÈyaÑ 
puggalo paÔipanno, tathÈ ca iriyati, taÒca maggaÑ samÈr|Äho, yathÈ kÈyassa 
bhedÈ paraÑ  
______________________________________________________________ 
 1. SaÓÉacchÈyo (SyÈ), santacchÈyo (Ka) 
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maraÓÈ manussesu upapajjissatÊ”ti. TamenaÑ passÈmi aparena samayena 
dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ manussesu upapannaÑ sukhabahulÈ vedanÈ vedayamÈnaÑ. (4) 

  Idha panÈhaÑ SÈriputta ekaccaÑ puggalaÑ evaÑ cetasÈ ceto paricca 
pajÈnÈmi “tathÈyaÑ puggalo paÔipanno, tathÈ ca iriyati, taÒca maggaÑ 
samÈr|Äho, yathÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjissatÊ”ti. TamenaÑ passÈmi aparena samayena dibbena cakkhunÈ 
visuddhena atikkantamÈnusakena kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapannaÑ ekantasukhÈ vedanÈ vedayamÈnaÑ. SeyyathÈpi 
SÈriputta pÈsÈdo tatrÈssa k|ÔÈgÈraÑ ullittÈvalittaÑ nivÈtaÑ phusitaggaÄaÑ 
pihitavÈtapÈnaÑ tatrÈssa palla~ko gonakatthato paÔikatthato paÔalikatthato 
kadalimigapavarapaccattharaÓo sa-uttaracchado ubhatolohitak|padhÈno, 
atha puriso Ègaccheyya ghammÈbhitatto ghammapareto kilanto tasito 
pipÈsito ekÈyanena maggena tameva pÈsÈdaÑ paÓidhÈya. TamenaÑ 
cakkhumÈ puriso disvÈ evaÑ vadeyya “tathÈyaÑ bhavaÑ puriso paÔipanno, 
tathÈ ca iriyati, taÒca maggaÑ samÈr|Äho, yathÈ imaÑyeva pÈsÈdaÑ 
ÈgamissatÊ”ti. TamenaÑ passeyya aparena samayena tasmiÑ pÈsÈde tasmiÑ 
k|ÔÈgÈre tasmiÑ palla~ke nisinnaÑ vÈ nipannaÑ vÈ ekantasukhÈ vedanÈ 
vedayamÈnaÑ, evameva kho ahaÑ SÈriputta idhekaccaÑ puggalaÑ evaÑ 
cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi “tathÈyaÑ puggalo paÔipanno, tathÈ ca iriyati, 
taÒca maggaÑ samar|Äho, yathÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapajjissatÊ”ti. TamenaÑ passÈmi aparena samayena 
dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapannaÑ ekantasukhÈ vedanÈ 
vedayamÈnaÑ. (5) 

  Idha panÈhaÑ SÈriputta ekaccaÑ puggalaÑ cetasÈ ceto paricca 
pajÈnÈmi “tathÈyaÑ puggalo paÔipanno, tathÈ ca iriyati, taÒca maggaÑ 
samar|Äho, yathÈ ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ 
diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharissatÊ”ti. 
TamenaÑ passÈmi aparena samayena ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharantaÑ ekantasukhÈ vedanÈ vedayamÈnaÑ. SeyyathÈpi 
SÈriputta pokkharaÓÊ  
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acchodakÈ sÈtodakÈ sÊtodakÈ setakÈ supatitthÈ ramaÓÊyÈ, avid|re cassÈ tibbo 
vanasaÓÉo. Atha puriso Ègaccheyya ghammÈbhitatto ghammapareto kilanto 
tasito pipÈsito ekÈyanena maggena tameva pokkharaÓiÑ paÓidhÈya. 
TamenaÑ cakkhumÈ puriso disvÈ evaÑ vadeyya “tathÈ bhavaÑ puriso 
paÔipanno, tathÈ ca iriyati, taÒca maggaÑ samÈr|Äho, yathÈ imaÑyeva 
pokkharaÓiÑ ÈgamissatÊ”ti. TamenaÑ passeyya aparena samayena taÑ 
pokkharaÓiÑ ogÈhetvÈ nhÈyitvÈ ca pivitvÈ ca 
sabbadarathakilamathapariÄÈhaÑ paÔippassambhetvÈ paccuttaritvÈ tasmiÑ 
vanasaÓÉe nisinnaÑ vÈ nipannaÑ vÈ ekantasukhÈ vedanÈ vedayamÈnaÑ, 
evameva kho ahaÑ SÈriputta idhekaccaÑ puggalaÑ evaÑ cetasÈ ceto 
paricca pajÈnÈmi “tathÈyaÑ puggalo paÔipanno tathÈ ca iriyati taÒca 
maggaÑ samÈr|Äho, yathÈ ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
viharissatÊ”ti. TamenaÑ passÈmi aparena samayena ÈsavÈnaÑ khayÈ 
anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ upasampajja viharantaÑ ekantasukhÈ vedanÈ vedayamÈnaÑ. 
ImÈ kho SÈriputta paÒca gatiyo. 

  Yo kho maÑ SÈriputta evaÑ jÈnantaÑ evaÑ passantaÑ evaÑ vadeyya 
“natthi samaÓassa Gotamassa uttarimanussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanaviseso, takkapariyÈhataÑ samaÓo Gotamo dhammaÑ 
deseti vÊmaÑsÈnucaritaÑ sayaÑpaÔibhÈnan”ti. TaÑ SÈriputta vÈcaÑ 
appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ yathÈbhataÑ 
nikkhitto evaÑ niraye. SeyyathÈpi SÈriputta bhikkhu sÊlasampanno 
samÈdhisampanno paÒÒÈsampanno diÔÔheva dhamme aÒÒaÑ ÈrÈdheyya, 
evaÑ sampadamidaÑ SÈriputta vadÈmi. TaÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ 
appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye.  
 
 155. AbhijÈnÈmi kho panÈhaÑ SÈriputta catura~gasamannÈgataÑ 
brahmacariyaÑ caritÈ1, tapassÊ sudaÑ homi paramatapassÊ, l|kho sudaÑ2 
homi paramal|kho, jegucchÊ sudaÑ homi paramajegucchÊ, pavivitto sudaÑ3 
homi  
______________________________________________________________ 
 1. CaritvÈ (Ka) 2. L|khassudaÑ (SÊ, I) 3. PavivittassudaÑ (SÊ, I) 
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paramapavivitto. TatrÈssu me idaÑ SÈriputta tapassitÈya hoti. Acelako homi 
muttÈcÈro, hatthÈpalekhano1, na-ehibhaddantiko, natiÔÔhabhaddantiko, 
nÈbhihaÔaÑ, na uddissakataÑ, na nimantanaÑ sÈdiyÈmi, so na 
kumbhimukhÈ paÔiggaÓhÈmi, na kaÄopimukhÈ paÔiggaÓhÈmi, na 
eÄakamantaraÑ, na daÓÉamantaraÑ, na musalamantaraÑ, na dvinnaÑ 
bhuÒjamÈnÈnaÑ, na gabbhiniyÈ, na pÈyamÈnÈya2, na purisantaragatÈya, na 
sa~kittÊsu, na yattha sÈ upaÔÔhito hoti, na yattha makkhikÈ saÓÉasaÓÉacÈrinÊ, 
na macchaÑ, na maÑsaÑ, na suraÑ, na merayaÑ, na thusodakaÑ pivÈmi. 
So ekÈgÈriko vÈ homi ekÈlopiko, dvÈgÈriko vÈ homi 
dvÈlopiko -pa- sattÈgÈriko vÈ homi sattÈlopiko. EkissÈpi dattiyÈ yÈpemi, 
dvÊhipi dattÊhi yÈpemi -pa- sattahipi dattÊhi yÈpemi. EkÈhikampi ÈhÈraÑ 
ÈhÈremi, dvÊhikampi ÈhÈraÑ ÈhÈremi -pa- sattÈhikampi ÈhÈraÑ ÈhÈremi. Iti 
evar|paÑ addhamÈsikampi pariyÈyabhattabhojanÈnuyogamanuyutto 
viharÈmi. 

  So sÈkabhakkho vÈ homi, sÈmÈkabhakkho vÈ homi, nÊvÈrabhakkho vÈ 
homi, daddulabhakkho vÈ homi, haÔabhakkho vÈ homi, kaÓabhakkho vÈ 
homi, ÈcÈmabhakkho vÈ homi, piÒÒÈkabhakkho vÈ homi, tiÓabhakkho vÈ 
homi, gomayabhakkho vÈ homi, vanam|laphalÈhÈro yÈpemi 
pavattaphalabhojÊ. 

  So sÈÓÈnipi dhÈremi, masÈÓÈnipi dhÈremi, chavadussÈnipi dhÈremi, 
paÑsuk|lÈnipi dhÈremi, tirÊÔÈnipi dhÈremi, ajinampi dhÈremi, 
ajinakkhipampi dhÈremi, kusacÊrampi dhÈremi, vÈkacÊrampi dhÈremi, 
phalakacÊrampi dhÈremi, kesakambalampi dhÈremi, vÈÄakambalampi 
dhÈremi, ul|kapakkhampi dhÈremi, kesamassulocakopi homi 
kesamassulocanÈnuyogamanuyutto, ubbhaÔÔhakopi homi ÈsanapaÔikkhitto, 
ukkuÔikopi homi ukkuÔikappadhÈnamanuyutto, kaÓÔakÈpassayikopi homi 
kaÓÔakÈpassaye seyyaÑ kappemi3, sÈyatatiyakampi 
udakorohanÈnuyogamanuyutto viharÈmi. Iti evar|paÑ anekavihitaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. HatthÈvalekhano (SyÈ) 2. PÈyantiyÈ (Ka) 
 3. ImassÈnantare aÒÒopi koci pÈÔhapadeso aÒÒesu ÈjÊvakavatadÊpakasuttesu dissati. 
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kÈyassa ÈtÈpanaparitÈpanÈnuyogamanuyutto viharÈmi. IdaÑsu me SÈriputta 
tapassitÈya hoti. 
 
 156. TatrÈssu me idaÑ SÈriputta l|khasmiÑ hoti. NekavassagaÓikaÑ 
rajojallaÑ kÈye sannicitaÑ hoti papaÔikajÈtaÑ. SeyyathÈpi SÈriputta 
tindukakhÈÓu nekavassagaÓiko sannicito hoti papaÔikajÈto, evamevÈssu me 
SÈriputta nekavassagaÓikaÑ rajojallaÑ kÈye sannicitaÑ hoti papaÔikajÈtaÑ. 
Tassa mayhaÑ SÈriputta na evaÑ hoti. Aho vatÈhaÑ imaÑ rajojÈllaÑ 
pÈÓinÈ parimajjeyyaÑ. AÒÒe vÈ pana me imaÑ rajojallaÑ pÈÓinÈ 
parimajjeyyunti. EvaÑpi me SÈriputta na hoti. IdaÑsu me SÈriputta 
l|khasmiÑ hoti. (1) 

  TatrÈssu me idaÑ SÈriputta jegucchismiÑ hoti. So kho ahaÑ SÈriputta 
satova abhikkamÈmi satova paÔikkamÈmi. YÈva udakabindumhipi me dayÈ 
paccupaÔÔhitÈ hoti “mÈhaÑ khuddake pÈÓe visamagate sa~ghÈtaÑ 
ÈpÈdesin”ti. IdaÑsu me SÈriputta jegucchismiÑ hoti. (2) 

  TatrÈssu me idaÑ SÈriputta pavivittasmiÑ hoti. So kho ahaÑ SÈriputta 
aÒÒataraÑ araÒÒÈyatanaÑ ajjhogÈhetvÈ viharÈmi. YadÈ passÈmi gopÈlakaÑ 
vÈ pasupÈlakaÑ vÈ tiÓahÈrakaÑ vÈ kaÔÔhahÈrakaÑ vÈ vanakammikaÑ vÈ, 
vanena vanaÑ gahanena gahanaÑ ninnena ninnaÑ thalena thalaÑ 
saÑpatÈmi1. TaÑ kissa hetu, mÈ maÑ te addasaÑsu, ahaÒca mÈ te 
addasanti. SeyyathÈpi SÈriputta ÈraÒÒako mago manusse disvÈ vanena 
vanaÑ gahanena gahanaÑ ninnena ninnaÑ thalena thalaÑ saÑpatati, 
evameva kho ahaÑ SÈriputta yadÈ passÈmi gopÈlakaÑ vÈ pasupÈlakaÑ vÈ 
tiÓahÈrakaÑ vÈ kaÔÔhahÈrakaÑ vÈ vanakammikaÑ vÈ, vanena vanaÑ 
gahanena gahanaÑ ninnena ninnaÑ thalena thalaÑ saÑpatÈmi. TaÑ kissa 
hetu, mÈ maÑ te addasaÑsu, ahaÒca mÈ te addasanti. IdaÑsu me SÈriputta 
pavivittasmiÑ hoti. (3) 

  So kho ahaÑ SÈriputta ye te goÔÔhÈ paÔÔhitagÈvo apagatagopÈlakÈ. 
Tattha catukkuÓÉiko upasa~kamitvÈ yÈni tÈni vacchakÈnaÑ taruÓakÈnaÑ 
dhenupakÈnaÑ gomayÈni, tÈni sudaÑ ÈhÈremi. YÈvakÊvaÒca  
______________________________________________________________ 
 1. PapatÈmi (SÊ, SyÈ, I) 
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me SÈriputta sakaÑ muttakarÊsaÑ apariyÈdinnaÑ hoti. SakaÑyeva sudaÑ 
muttakarÊsaÑ ÈhÈremi. IdaÑsu me SÈriputta mahÈvikaÔabhojanasmiÑ hoti. 
(4) 
 
 157. So kho ahaÑ SÈriputta aÒÒataraÑ bhiÑsanakaÑ vanasaÓÉaÑ 
ajjhogÈhetvÈ viharÈmi. TatrÈssudaÑ SÈriputta bhiÑsanakassa vanasaÓÉassa 
bhiÑsanakatasmiÑ hoti. Yo koci avÊtarÈgo taÑ vanasaÓÉaÑ pavisati, 
yebhuyyena lomÈni haÑsanti. So kho ahaÑ SÈriputta yÈ tÈ rattiyo sÊtÈ 
hemantikÈ antaraÔÔhakÈ himapÈtasamayÈ1, tathÈr|pÈsu rattÊsu rattiÑ 
abbhokÈse viharÈmi, divÈ vanasaÓÉe. GimhÈnaÑ pacchime mÈse divÈ 
abbhokÈse viharÈmi, rattiÑ vanasaÓÉe. Apissu maÑ SÈriputta ayaÑ 
anacchariyagÈthÈ paÔibhÈsi pubbe assutapubbÈ. 

   “Sotatto sosinno2 ceva, eko bhiÑsanake vane. 
   Naggo na caggimÈsÊno, esanÈpasuto munÊ”ti. 

  So kho ahaÑ SÈriputta susÈne seyyaÑ kappemi chavaÔÔhikÈni upadhÈya. 
Apissu maÑ SÈriputta gÈmaÓÉalÈ3 upasa~kamitvÈ oÔÔhubhantipi omuttentipi 
paÑsukenapi okiranti kaÓÓasotesupi salÈkaÑ pavesenti. Na kho panÈhaÑ 
SÈriputta abhijÈnÈmi tesu pÈpakaÑ cittaÑ uppÈdetÈ. IdaÑsu me SÈriputta 
upekkhÈvihÈrasmiÑ hoti. 
 
 158. Santi kho pana SÈriputta eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino 
evaÑdiÔÔhino ÈhÈrena suddhÊti. Te evamÈhaÑsu, kolehi yÈpemÈti te kolaÑpi 
khÈdanti, kolacuÓÓaÑpi khÈdanti, kolodakaÑpi pivanti, anekavihitaÑpi 
kolavikatiÑ paribhuÒjanti. AbhijÈnÈmi kho panÈhaÑ SÈriputta ekaÑyeva 
kolaÑ ÈhÈraÑ ÈhÈritÈ. SiyÈ kho pana te SÈriputta evamassa “mahÈ n|na tena 
samayena kolo ahosÊ”ti. Na kho panetaÑ SÈriputta evaÑ daÔÔhabbaÑ, tadÈpi 
etaparamoyeva kolo ahosi, seyyathÈpi etarahi. Tassa mayhaÑ SÈriputta 
______________________________________________________________ 
 1. AntaraÔÔhake himapÈtasamaye (SÊ, I)  
 2. SosÊno (SÊ, I, Ka), sosino (SyÈ), sosindo (SaddanÊti) 
 3. GomaÓÉalÈ (bah|su) CariyÈpiÔaka-aÔÔhakathÈ oloketabbÈ. 
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ekaÑyeva kolaÑ ÈhÈraÑ ÈhÈrayato adhimattakasimÈnaÑ patto kÈyo hoti. 
SeyyathÈpi nÈma ÈsÊtikapabbÈni vÈ kÈÄapabbÈni vÈ, evamevassu me 
a~gapacca~gÈni bhavanti tÈyevappÈhÈratÈya. SeyyathÈpi nÈma oÔÔhapadaÑ, 
evamevassu me ÈnisadaÑ hoti tÈyevappÈhÈratÈya. SeyyathÈpi nÈma 
vaÔÔanÈvaÄÊ, evamevassu me piÔÔhikaÓÔako unnatÈvanato hoti 
tÈyevappÈhÈratÈya. SeyyathÈpi nÈma jarasÈlÈya gopÈnasiyo oluggaviluggÈ 
bhavanti, evamevassu me phÈsuÄiyo oluggaviluggÈ bhavanti 
tÈyevappÈhÈratÈya. SeyyathÈpi nÈma gambhÊre udapÈne udakatÈrakÈ 
gambhÊragatÈ okkhÈyikÈ dissanti. Evamevassu me akkhik|pesu akkhitÈrakÈ 
gambhÊragatÈ okkhÈyikÈ dissanti tÈyevappÈhÈratÈya. SeyyathÈpi nÈma 
tittakÈlÈbu Èmakacchinno vÈtÈtapena saÑphuÔito1 hoti sammilÈto, 
evamevassu me sÊsacchavi saÑphuÔitÈ hoti sammilÈtÈ tÈyevappÈhÈratÈya. So 
kho ahaÑ SÈriputta udaracchaviÑ parimasissÈmÊti piÔÔhikaÓÔakaÑyeva 
pariggaÓhÈmi. PiÔÔhikaÓÔakaÑ parimasissÈmÊti udaracchaviÑ yeva 
pariggaÓhÈmi. YÈvassu me SÈriputta udaracchavi piÔÔhikaÓÔakaÑ allÊnÈ hoti 
tÈyevappÈhÈratÈya. So kho ahaÑ SÈriputta vaccaÑ vÈ muttaÑ vÈ karissÈmÊti 
tattheva avakujjo papatÈmi tÈyevappÈhÈratÈya. So kho ahaÑ SÈriputta 
tameva kÈyaÑ assÈsento pÈÓinÈ gattÈni anomajjÈmi. Tassa mayhaÑ 
SÈriputta pÈÓinÈ gattÈni anomajjato p|tim|lÈni lomÈni kÈyasmÈ patanti 
tÈyevappÈhÈratÈya. 
 
 159. Santi kho pana SÈriputta eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino 
evaÑdiÔÔhino ÈhÈrena suddhÊti. Te evamÈhaÑsu, muggehi yÈpema -pa- tilehi 
yÈpema -pa- taÓÉulehi yÈpemÈti te taÓÉulaÑpi khÈdanti, taÓÉulacuÓÓaÑpi 
khÈdanti, taÓÉulodakaÑpi pivanti, anekavihitaÑpi taÓÉulavikatiÑ 
paribhuÒjanti. AbhijÈnÈmi kho panÈhaÑ SÈriputta ekaÑyeva taÓÉulaÑ 
ÈhÈraÑ ÈhÈritÈ. SiyÈ kho pana te SÈriputta evamassa “mahÈ n|na tena 
samayena taÓÉulo ahosÊ”ti. Na kho panetaÑ SÈriputta evaÑ daÔÔhabbaÑ, 
tadÈpi etaparamoyeva taÓÉulo ahosi, 
______________________________________________________________ 
 1. Samphusito (SyÈ), saÑpuÔito (I, Ka) ettha saÑphuÔitoti sa~kucitoti attho. 
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seyyathÈpi etarahi. Tassa mayhaÑ SÈriputta ekaÑyeva taÓÉulaÑ ÈhÈraÑ 
ÈhÈrayato adhimattakasimÈnaÑ patto kÈyo hoti. SeyyathÈpi nÈma 
ÈsÊtikapabbÈni vÈ kÈÄapabbÈni vÈ, evamevassu me a~gapacca~gÈni bhavanti 
tÈyevappÈhÈratÈya. SeyyathÈpi nÈma oÔÔhapadaÑ, evamevassu me ÈnisadaÑ 
hoti tÈyevappÈhÈratÈya. SeyyathÈpi nÈma vaÔÔanÈvaÄÊ, evamevassu me 
piÔÔhikaÓÔako unnatÈvanato hoti tÈyevappÈhÈratÈya. SeyyathÈpi nÈma 
jarasÈlÈya gopÈnasiyo oluggaviluggÈ bhavanti, evamevassu me phÈsuÄiyo 
oluggaviluggÈ bhavanti tÈyevappÈhÈratÈya. SeyyathÈpi nÈma gambhÊre 
udapÈne udakatÈrakÈ gambhÊragatÈ okkhÈyikÈ dissanti, evamevassu me 
akkhik|pesu akkhitÈrakÈ gambhÊragatÈ okkhÈyikÈ dissanti 
tÈyevappÈhÈratÈya. SeyyathÈpi nÈma tittakÈlÈbu Èmakacchinno vÈtÈtapena 
saÑphuÔito hoti sammilÈto, evamevassu me sÊsacchavi saÑphuÔitÈ hoti 
sammilÈtÈ tÈyevappÈhÈratÈya. So kho ahaÑ SÈriputta udaracchaviÑ 
parimasissÈmÊti piÔÔhikaÓÔakaÑyeva pariggaÓhÈmi. PiÔÔhikaÓÔakaÑ 
parimasissÈmÊti udaracchaviÑyeva pariggaÓhÈmi. YÈvassu me SÈriputta 
udaracchavi piÔÔhikaÓÔakaÑ allÊnÈ hoti tÈyevappÈhÈratÈya. So kho ahaÑ 
SÈriputta vaccaÑ vÈ muttaÑ vÈ karissÈmÊti tattheva avakujjo papatÈmi 
tÈyevappÈhÈratÈya. So kho ahaÑ SÈriputta tameva kÈyaÑ assÈsento pÈÓinÈ 
gattÈni anomajjÈmi. Tassa mayhaÑ SÈriputta pÈÓinÈ gattÈni anomajjato 
p|tim|lÈni lomÈni kÈyasmÈ patanti tÈyevappÈhÈratÈya. 

  TÈyapi kho ahaÑ SÈriputta iriyÈya tÈya paÔipadÈya tÈya 
dukkarakÈrikÈya nÈjjhagamaÑ uttariÑ manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ. TaÑ kissa hetu, imissÈyeva ariyÈya paÒÒÈya 
anadhigamÈ, yÈyaÑ ariyÈ paÒÒÈ adhigatÈ ariyÈ niyyÈnikÈ niyyÈti takkarassa 
sammÈ dukkhakkhayÈya. 
 
 160. Santi kho pana SÈriputta eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino 
evaÑdiÔÔhino “saÑsÈrena suddhÊ”ti. Na kho pana so1 SÈriputta saÑsÈro 
______________________________________________________________ 
 1. Na kho paneso (SÊ, SyÈ) 
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sulabhar|po, yo mayÈ asaÑsaritapubbo iminÈ dÊghena addhunÈ aÒÒatra 
SuddhÈvÈsehi devehi. SuddhÈvÈse cÈhaÑ SÈriputta deve saÑsareyyaÑ. 
NayimaÑ lokaÑ punarÈgaccheyyaÑ. 

  Santi kho pana SÈriputta eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino 
evaÑdiÔÔhino “upapattiyÈ suddhÊ”ti. Na kho pana sÈ SÈriputta upapatti 
sulabhar|pÈ, yÈ mayÈ anupapannapubbÈ iminÈ dÊghena addhunÈ aÒÒatra 
SuddhÈvÈsehi devehi. SuddhÈvÈse cÈhaÑ SÈriputta deve upapajjeyyaÑ. 
NayimaÑ lokaÑ punarÈgaccheyyaÑ. 

  Santi kho pana SÈriputta eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino 
evaÑdiÔÔhino “ÈvÈsena suddhÊ”ti. Na kho pana so SÈriputta ÈvÈso 
sulabhar|po, yo mayÈ anÈvuÔÔhapubbo1 iminÈ dÊghena addhunÈ aÒÒatra 
SuddhÈvÈsehi devehi. SuddhÈvÈse cÈhaÑ SÈriputta deve ÈvaseyyaÑ. 
NayimaÑ lokaÑ punarÈgaccheyyaÑ. 

  Santi kho pana SÈriputta eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino 
evaÑdiÔÔhino “yaÒÒena suddhÊ”ti. Na kho pana so SÈriputta yaÒÒo 
sulabhar|po, yo mayÈ ayiÔÔhapubbo iminÈ dÊghena addhunÈ. TaÒca kho 
raÒÒÈ vÈ satÈ khattiyena muddhÈvasittena brÈhmaÓena vÈ mahÈsÈlena. 

  Santi kho pana SÈriputta eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino 
evaÑdiÔÔhino “aggiparicariyÈya suddhÊ”ti. Na kho pana so SÈriputta aggi 
sulabhar|po, yo mayÈ apariciÓÓapubbo iminÈ dÊghena addhunÈ. TaÒca kho 
raÒÒÈ vÈ satÈ khattiyena muddhÈvasittena brÈhmaÓena vÈ mahÈsÈlena. 
 

 161. Santi kho pana SÈriputta eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino 
evaÑdiÔÔhino “yÈvadevÈyaÑ bhavaÑ puriso daharo hoti. YuvÈ susukÈÄakeso 
bhadrena yobbanena samannÈgato paÔhamena vayasÈ, tÈvadeva paramena 
paÒÒÈveyyattiyena samannÈgato hoti. Yato ca kho ayaÑ bhavaÑ puriso 
jiÓÓo hoti vuddho mahallako addhagato vayo-anuppatto ÈsÊtiko vÈ nÈvutiko 
vÈ vassasatiko vÈ jÈtiyÈ, atha tamhÈ paÒÒÈveyyattiyÈ parihÈyatÊ”ti. Na kho 
panetaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AnÈvutthapubbo (SÊ, I) 
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SÈriputta evaÑ daÔÔhabbaÑ. AhaÑ kho pana SÈriputta etarahi jiÓÓo vuddho 
mahallako addhagato vayo-anuppatto ÈsÊtiko me vayo vattati, idha me assu 
SÈriputta cattÈro sÈvakÈ vassasatÈyukÈ vassasatajÊvino paramÈya satiyÈ ca 
gatiyÈ ca dhitiyÈ ca samannÈgatÈ paramena ca paÒÒÈveyyattiyena. 
SeyyathÈpi SÈriputta daÄhadhammÈ1 dhanuggaho sikkhito katahattho 
kat|pÈsano lahukena asanena appakasireneva tiriyaÑ tÈlacchÈyaÑ 
atipÈteyya, evaÑ adhimattasatimanto evaÑ adhimattagatimanto evaÑ 
adhimattadhitimanto evaÑ paramena paÒÒÈveyyattiyena samannÈgatÈ. Te 
maÑ catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ upÈdÈyupÈdÈya paÒhaÑ puccheyyuÑ, 
puÔÔho puÔÔho cÈhaÑ tesaÑ byÈkareyyaÑ, byÈkataÒca me byÈkatato 
dhÈreyyuÑ, na ca maÑ dutiyakaÑ uttari paÔipuccheyyuÑ, aÒÒatra 
asitapÊtakhÈyitasÈyitÈ aÒÒatra uccÈrapassÈvakammÈ aÒÒatra 
niddÈkilamathapaÔivinodanÈ. ApariyÈdinnÈyevassa SÈriputta TathÈgatassa 
dhammadesanÈ, apariyÈdinnaÑyevassa TathÈgatassa 
dhammapadabyaÒjanaÑ, apariyÈdinnaÑyevassa TathÈgatassa 
paÒhapaÔibhÈnaÑ. Atha me te cattÈro sÈvakÈ vassasatÈyukÈ vassasatajÊvino 
vassasatassa accayena kÈlaÑ kareyyuÑ. MaÒcakena cepi maÑ SÈriputta 
pariharissatha, nevatthi TathÈgatassa paÒÒÈveyyattiyassa aÒÒathattaÑ. YaÑ 
kho taÑ2 SÈriputta sammÈ vadamÈno vadeyya “asammohadhammo satto 
loke uppanno bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya 
hitÈya sukhÈya devamanussÈnan”ti, mameva taÑ sammÈ vadamÈno vadeyya 
“asammohadhammo satto loke uppanno bahujanahitÈya bahujanasukhÈya 
lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnan”ti. 
 
 162. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ NÈgasamÈlo Bhagavato piÔÔhito 
Ôhito hoti BhagavantaÑ bÊjayamÈno, atha kho ÈyasmÈ NÈgasamÈlo 
BhagavantaÑ etadavoca “acchariyaÑ bhante abbhutaÑ bhante, api hi me 
bhante imaÑ dhammapariyÈyaÑ sutvÈ lomÈni haÔÔhÈni, konÈmo ayaÑ 
bhante dhammapariyÈyo”ti. TasmÈtiha tvaÑ NÈgasamÈla imaÑ 
dhammapariyÈyaÑ “lomahaÑsanapariyÈyo”tveva naÑ dhÈrehÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. DaÄhadhammo (bah|su) ®ÊkÈ ca MoggallÈnabyÈkaraÓaÑ ca oloketabbaÑ.    
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  Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ NÈgasamÈlo Bhagavato 
bhÈsitaÑ abhinandÊti. 
 

MahÈsÊhanÈdasuttaÑ niÔÔhitaÑ dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. MahÈdukkhakkhandhasutta  

 163. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho sambahulÈ bhikkh| 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya 
pÈvisiÑsu. Atha kho tesaÑ bhikkh|naÑ etadahosi “atippago kho tÈva 
SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya carituÑ. YaÑ n|na mayaÑ yena aÒÒatitthiyÈnaÑ 
paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo tenupasa~kameyyÈmÈ”ti. Atha kho te bhikkh| yena 
aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 
tehi aÒÒatitthiyehi paribbÈjakehi saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ 
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. EkamantaÑ nisinne 
kho te bhikkh| te aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ etadavocuÑ “samaÓo Èvuso 
Gotamo kÈmÈnaÑ pariÒÒaÑ paÒÒapeti, mayampi kÈmÈnaÑ pariÒÒaÑ 
paÒÒapema. SamaÓo Èvuso Gotamo r|pÈnaÑ pariÒÒaÑ paÒÒapeti, mayampi 
r|pÈnaÑ pariÒÒaÑ paÒÒapema. SamaÓo Èvuso Gotamo vedanÈnaÑ 
pariÒÒaÑ paÒÒapeti, mayampi vedanÈnaÑ pariÒÒaÑ paÒÒapema. Idha no 
Èvuso ko viseso, ko adhippayÈso, kiÑ nÈnÈkaraÓaÑ samaÓassa vÈ 
Gotamassa amhÈkaÑ vÈ, yadidaÑ dhammadesanÈya vÈ dhammadesanaÑ 
anusÈsaniyÈ vÈ anusÈsanin”ti. Atha kho te bhikkh| tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ 
paribbÈjakÈnaÑ bhÈsitaÑ neva abhinandiÑsu nappaÔikkosiÑsu, 
anabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑsu “Bhagavato santike 
etassa bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈnissÈmÈ”ti. 
 
 164. Atha kho te bhikkh| SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkantÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te 
bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ “idha mayaÑ bhante pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya
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SÈvatthiÑ piÓÉÈya pÈvisimha, tesaÑ no bhante amhÈkaÑ etadahosi 
‘atippago kho tÈva SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya carituÑ, yaÑ n|na mayaÑ yena 
aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo tenupasa~kameyyÈmÈ’ti. Atha kho 
mayaÑ bhante yena aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo 
tenupasa~kamimha, upasa~kamitvÈ tehi aÒÒatitthiyehi paribbÈjakehi 
saddhiÑ sammodimha, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ 
ekamantaÑ nisÊdimha, ekamantaÑ nisinne kho amhe bhante te aÒÒatitthiyÈ 
paribbÈjakÈ etadavocuÑ ‘samaÓo Èvuso Gotamo kÈmÈnaÑ pariÒÒaÑ 
paÒÒapeti, mayampi kÈmÈnaÑ pariÒÒaÑ paÒÒapema. SamaÓo Èvuso 
Gotamo r|pÈnaÑ pariÒÒaÑ paÒÒapeti, mayampi r|pÈnaÑ pariÒÒaÑ 
paÒÒapema. SamaÓo Èvuso Gotamo vedanÈnaÑ pariÒÒaÑ paÒÒapeti, 
mayampi vedanÈnaÑ pariÒÒaÑ paÒÒapema. Idha no Èvuso ko viseso, ko 
adhippayÈso, kiÑ nÈnÈkaraÓaÑ samaÓassa vÈ Gotamassa amhÈkaÑ vÈ, 
yadidaÑ dhammadesanÈya vÈ dhammadesanaÑ anusÈsaniyÈ vÈ 
anusÈsanin’ti. Atha kho mayaÑ bhante tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ 
paribbÈjakÈnaÑ bhÈsitaÑ neva abhinandimha nappaÔikkosimha, 
anabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamimha, Bhagavato santike 
etassa bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈnissÈmÈ”ti. 
 
 165. EvaÑvÈdino bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evamassu 
vacanÊyÈ “ko panÈvuso kÈmÈnaÑ assÈdo ko ÈdÊnavo kiÑ nissaraÓaÑ, ko 
r|pÈnaÑ assÈdo ko ÈdÊnavo kiÑnissaraÓaÑ, ko vedanÈnaÑ assÈdo ko 
ÈdÊnavo kiÑ nissaraÓan”ti. EvaÑ puÔÔhÈ bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ 
na ceva sampÈyissanti, uttariÒca vighÈtaÑ Èpajjissanti. TaÑ kissa hetu, 
yathÈ taÑ bhikkhave avisayasmiÑ. NÈhaÑ taÑ bhikkhave passÈmi sadevake 
loke samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya, 
yo imesaÑ paÒhÈnaÑ veyyÈkaraÓena cittaÑ ÈrÈdheyya aÒÒatra TathÈgatena 
vÈ TathÈgatasÈvakena vÈ ito vÈ pana sutvÈ. 
 
 166. Ko ca bhikkhave kÈmÈnaÑ assÈdo. PaÒcime bhikkhave kÈmaguÓÈ. 
Katame paÒca. CakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. SotaviÒÒeyyÈ saddÈ -pa-. GhÈnaviÒÒeyyÈ  
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gandhÈ. JivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ. KÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ 
piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. Ime kho bhikkhave paÒca kÈmaguÓÈ. 
YaÑ kho bhikkhave ime paÒca kÈmaguÓe paÔicca uppajjati sukhaÑ 
somanassaÑ. AyaÑ kÈmÈnaÑ assÈdo. 
 
 167. Ko ca bhikkhave kÈmÈnaÑ ÈdÊnavo. Idha bhikkhave kulaputto 
yena sippaÔÔhÈnena jÊvikaÑ kappeti, yadi muddÈya yadi gaÓanÈya yadi 
sa~khÈnena1 yadi kasiyÈ yadi vaÓijjÈya yadi gorakkhena yadi issatthena 
yadi rÈjaporisena yadi sippaÒÒatarena, sÊtassa purakkhato uÓhassa 
purakkhato ÉaÑsamakasavÈtÈtapasarÊsapasamphassehi rissamÈno2 
khuppipÈsÈya mÊyamÈno. Ayampi bhikkhave kÈmÈnaÑ ÈdÊnavo sandiÔÔhiko 
dukkhakkhandho kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ kÈmÈdhikaraÓaÑ kÈmÈnameva 
hetu. 

  Tassa ce bhikkhave kulaputtassa evaÑ uÔÔhahato ghaÔato vÈyamato te 
bhogÈ nÈbhinipphajjanti, so socati kilamati paridevati urattÈÄiÑ kandati 
sammohaÑ Èpajjati “moghaÑ vata me uÔÔhÈnaÑ, aphalo vata me vÈyÈmo”ti. 
Ayampi bhikkhave kÈmÈnaÑ ÈdÊnavo sandiÔÔhiko dukkhakkhandho 
kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ kÈmÈdhikaraÓaÑ kÈmÈnameva hetu. 

  Tassa ce bhikkhave kulaputtassa evaÑ uÔÔhahato ghaÔato vÈyamato te 
bhogÈ abhinipphajjanti, so tesaÑ bhogÈnaÑ ÈrakkhÈdhikaraÓaÑ dukkhaÑ 
domanassaÑ paÔisaÑvedeti “kinti me bhoge neva rÈjÈno hareyyuÑ, na corÈ 
hareyyuÑ, na aggi daheyya, na udakaÑ vaheyya3, na appiyÈ dÈyÈdÈ 
hareyyun”ti. Tassa evaÑ Èrakkhato gopayato te bhogerÈjÈno vÈ haranti, 
corÈ vÈ haranti, aggi vÈ dahati, udakaÑ vÈ vahati, appiyÈ vÈ dÈyÈdÈ haranti, 
so socati kilamati paridevati urattÈÄiÑ kandati sammohaÑ Èpajjati “yampi 
me ahosi, tampi no natthÊ”ti. Ayampi bhikkhave kÈmÈnaÑ ÈdÊnavo 
sandiÔÔhiko dukkhakkhandho kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ kÈmÈdhikaraÓaÑ 
kÈmÈnameva hetu. 
 
 168. Puna caparaÑ bhikkhave kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ 
kÈmÈdhikaraÓaÑ kÈmÈnameva hetu rÈjÈnopi rÈj|hi vivadanti, khattiyÈpi 
khattiyehi  
______________________________________________________________ 
 1. Sa~khÈya (Ka) 2. ¢rayamÈno (Ka), samphassamÈno (Khu 8. 262) 
 3. VÈheyya (Ka) 
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vivadanti, brÈhmaÓÈpi brÈhmaÓehi vivadanti, gahapatÊpi gahapatÊhi 
vivadanti, mÈtÈpi puttena vivadati, puttopi mÈtarÈ vivadati, pitÈpi puttena 
vivadati, puttopi pitarÈ vivadati, bhÈtÈpi bhÈtarÈ vivadati, bhÈtÈpi bhaginiyÈ 
vivadati, bhaginÊpi bhÈtarÈ vivadati, sahÈyopi sahÈyena vivadati. Te tattha 
kalahaviggahavivÈdÈpannÈ aÒÒamaÒÒaÑ pÈÓÊhipi upakkamanti, leÉÉ|hipi 
upakkamanti, daÓÉehipi upakkamanti, satthehipi upakkamanti. Te tattha 
maraÓaÑpi nigacchanti maraÓamattaÑpi dukkhaÑ. Ayampi bhikkhave 
kÈmÈnaÑ ÈdÊnavo sandiÔÔhiko dukkhakkhandho kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ 
kÈmÈdhikaraÓaÑ kÈmÈnameva hetu. 

  Puna caparaÑ bhikkhave kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ kÈmÈdhikaraÓaÑ 
kÈmÈnameva hetu asicammaÑ gahetvÈ dhanukalÈpaÑ sannayhitvÈ 
ubhatoby|ÄhaÑ sa~gÈmaÑ pakkhandanti us|supi khippamÈnesu sattÊsupi 
khippamÈnÈsu asÊsupi vijjotalantesu, te tattha us|hipi vijjhanti, sattiyÈpi 
vijjhanti, asinÈpi sÊsaÑ chindanti. Te tattha maraÓaÑpi nigacchanti 
maraÓamattaÑpi dukkhaÑ. Ayampi bhikkhave kÈmÈnaÑ ÈdÊnavo 
sandiÔÔhiko dukkhakkhandho kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ kÈmÈdhikaraÓaÑ 
kÈmÈnameva hetu. 

  Puna caparaÑ bhikkhave kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ kÈmÈdhikaraÓaÑ 
kÈmÈnameva hetu asicammaÑ gahetvÈ dhanukalÈpaÑ sannayhitvÈ 
addÈvalepanÈ1 upakÈriyo pakkhandanti us|supi khippamÈnesu sattÊsupi 
khippamÈnÈsu asÊsupi vijjotalantesu. Te tattha us|hipi vijjhanti, sattiyÈpi 
vijjhanti, chakaÓakÈyapi2 osiÒcanti, abhivaggenapi omaddanti, asinÈpi sÊsaÑ 
chindanti. Te tattha maraÓaÑpi nigacchanti maraÓamattaÑpi dukkhaÑ. 
Ayampi bhikkhave kÈmÈnaÑ ÈdÊnavo sandiÔÔhiko dukkhakkhandho 
kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ kÈmÈdhikaraÓaÑ kÈmÈnameva hetu. 
 
 169. Puna caparaÑ bhikkhave kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ 
kÈmÈdhikaraÓaÑ kÈmÈnameva hetu sandhiÑpi chindanti, nillopaÑpi 
haranti, ekÈgÈrikampi karonti, paripanthepi tiÔÔhanti, paradÈraÑpi gacchanti. 
TamenaÑ rÈjÈno gahetvÈ vividhÈ kammakÈraÓÈ kÈrenti, kasÈhipi tÈÄenti, 
vettehipi tÈÄenti, aÉÉhadaÓÉakehipi tÈÄenti, hatthaÑpi chindanti, pÈdaÑpi 
chindanti, hatthapÈdaÑpi chindanti, kaÓÓaÑpi chindanti, nÈsaÑpi chindanti, 
kaÓÓanÈsaÑpi chindanti, bila~gathÈlikaÑpi  
______________________________________________________________ 
 1. AÔÔÈvalepanÈ (SyÈ, Ka) 2. PakaÔÔhiyÈpi (SÊ) 
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karonti, sa~khamuÓÉikaÑpi karonti, rÈhumukhaÑpi karonti, jotimÈlikaÑpi 
karonti, hatthapajjotikaÑpi karonti, erakavattikaÑpi karonti, 
cÊrakavÈsikaÑpi karonti, eÓeyyakaÑpi karonti, baÄisamaÑsikaÑpi karonti, 
kahÈpaÓikaÑpi karonti, khÈrÈpatacchikaÑpi karonti, palighaparivattikaÑpi 
karonti, palÈlapÊÔhakaÑpi karonti, tattenapi telena osiÒcanti, sunakhehipi 
khÈdÈpenti, jÊvantaÑpi s|le uttÈsenti, asinÈpi sÊsaÑ chindanti, te tattha 
maraÓaÑpi nigacchanti maraÓamattaÑpi dukkhaÑ. Ayampi bhikkhave 
kÈmÈnaÑ ÈdÊnavo sandiÔÔhiko dukkhakkhandho kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ 
kÈmÈdhikaraÓaÑ kÈmÈnameva hetu. 

 Puna caparaÑ bhikkhave kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ kÈmÈdhikaraÓaÑ 
kÈmÈnameva hetu kÈyena duccaritaÑ caranti, vÈcÈya duccaritaÑ caranti, 
manasÈ duccaritaÑ caranti. Te kÈyena duccaritaÑ caritvÈ vÈcÈya 
duccaritaÑ caritvÈ manasÈ duccaritaÑ caritvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjanti. Ayampi bhikkhave 
kÈmÈnaÑ ÈdÊnavo samparÈyiko dukkhakkhandho kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ 
kÈmÈdhikaraÓaÑ kÈmÈnameva hetu. 
 
 170. KiÒca bhikkhave kÈmÈnaÑ nissaraÓaÑ. Yo kho bhikkhave kÈmesu 
chandarÈgavinayo chandarÈgappahÈnaÑ. IdaÑ kÈmÈnaÑ nissaraÓaÑ. 

  Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ evaÑ kÈmÈnaÑ 
assÈdaÒca assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato nissaraÓaÒca nissaraÓato 
yathÈbh|taÑ nappajÈnanti, te vata sÈmaÑ vÈ kÈme parijÈnissanti, paraÑ vÈ 
tathattÈya samÈdapessanti, yathÈ paÔipanno kÈme parijÈnissatÊti netaÑ 
ÔhÈnaÑ vijjati. Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ evaÑ 
kÈmÈnaÑ assÈdaÒca assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato nissaraÓaÒca nissaraÓato 
yathÈbh|taÑ pajÈnanti, te vata sÈmaÑ vÈ kÈme parijÈnissanti, paraÑ vÈ 
tathattÈya samÈdapessanti, yathÈ paÔipanno kÈme parijÈnissatÊti ÔhÈnametaÑ 
vijjati. 
 
 171. Ko ca bhikkhave r|pÈnaÑ assÈdo. SeyyathÈpi bhikkhave 
khattiyakaÒÒÈ vÈ brÈhmaÓakaÒÒÈ vÈ gahapatikaÒÒÈ vÈ 
pannarasavassuddesikÈ vÈ soÄasavassuddesikÈ vÈ nÈtidÊghÈ nÈtirassÈ nÈtikisÈ 
nÈtith|lÈ nÈtikÈÄÊ nÈccodÈtÈ, paramÈ sÈ bhikkhave tasmiÑ samaye 
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subhÈ vaÓÓanibhÈti. EvaÑ bhante. YaÑ kho bhikkhave subhaÑ 
vaÓÓanibhaÑ paÔicca uppajjati sukhaÑ somanassaÑ. AyaÑ r|pÈnaÑ assÈdo. 

  Ko ca bhikkhave r|pÈnaÑ ÈdÊnavo. Idha bhikkhave tameva bhaginiÑ 
passeyya aparena samayena ÈsÊtikaÑ vÈ nÈvutikaÑ vÈ vassasatikaÑ vÈ 
jÈtiyÈ jiÓÓaÑ gopÈnasiva~kaÑ bhoggaÑ daÓÉaparÈyanaÑ pavedhamÈnaÑ 
gacchantiÑ ÈturaÑ gatayobbanaÑ khaÓÉadantaÑ1 palitakesaÑ2 vil|naÑ 
khalitasiraÑ valinaÑ tilakÈhatagattaÑ3. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, yÈ 
purimÈ subhÈ vaÓÓanibhÈ, sÈ antarahitÈ, ÈdÊnavo pÈtubh|toti. EvaÑ bhante. 
Ayampi bhikkhave r|pÈnaÑ ÈdÊnavo. 

  Puna caparaÑ bhikkhave tameva bhaginiÑ passeyya ÈbÈdhikaÑ 
dukkhitaÑ bÈÄhagilÈnaÑ sake muttakarÊse palipannaÑ semÈnaÑ4 aÒÒehi 
vuÔÔhÈpiyamÈnaÑ aÒÒehi saÑvesiyamÈnaÑ. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, 
yÈ purimÈ subhÈ vaÓÓanibhÈ, sÈ antarahitÈ, ÈdÊnavo pÈtubh|toti. EvaÑ 
bhante. Ayampi bhikkhave r|pÈnaÑ ÈdÊnavo. 
 
 172. Puna caparaÑ bhikkhave tameva bhaginiÑ passeyya sarÊraÑ 
sivathikÈya chaÉÉitaÑ ekÈhamataÑ vÈ dvÊhamataÑ vÈ tÊhamataÑ vÈ 
uddhumÈtakaÑ vinÊlakaÑ vipubbakajÈtaÑ. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, 
yÈ purimÈ subhÈ vaÓÓanibhÈ, sÈ antarahitÈ, ÈdÊnavo pÈtubh|toti. EvaÑ 
bhante. Ayampi bhikkhave r|pÈnaÑ ÈdÊnavo. 

  Puna caparaÑ bhikkhave tameva bhaginiÑ passeyya sarÊraÑ 
sivathikÈya chaÉÉitaÑ kÈkehi vÈ khajjamÈnaÑ kulalehi vÈ khajjamÈnaÑ 
gijjhehi vÈ khajjamÈnaÑ ka~kehi vÈ khajjamÈnaÑ sunakhehi vÈ 
khajjamÈnaÑ byagghehi vÈ khajjamÈnaÑ dÊpÊhi vÈ khajjamÈnaÑ si~gÈlehi 
vÈ khajjamÈnaÑ vividhehi vÈ pÈÓakajÈtehi khajjamÈnaÑ. TaÑ kiÑ 
maÒÒatha bhikkhave, yÈ purimÈ subhÈ vaÓÓanibhÈ, sÈ antarahitÈ, ÈdÊnavo 
pÈtubh|toti. EvaÑ bhante. Ayampi bhikkhave r|pÈnaÑ ÈdÊnavo. 

  Puna caparaÑ bhikkhave tameva bhaginiÑ passeyya sarÊraÑ 
sivathikÈya chaÉÉitaÑ aÔÔhikasa~khalikaÑ samaÑsalohitaÑ 
nhÈrusambandhaÑ. AÔÔhikasa~khalikaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. KhaÓÉadantiÑ (SÊ, I) 2. PalitakesiÑ, 
 3. TilakÈhatagattiÑ (bah|su) AÔÔhakathÈ ®ÊkÈ oloketabbÈ. 4. SeyyamÈnaÑ (Ka) 
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nimaÑsalohitamakkhitaÑ nhÈrusambandhaÑ. AÔÔhikasa~khalikaÑ 
apagatamaÑsalohitaÑ nhÈrusambandhaÑ. AÔÔhikÈni apagatasambandhÈni 
disÈvidisÈvikkhittÈni aÒÒena hatthaÔÔhikaÑ aÒÒena pÈdaÔÔhikaÑ aÒÒena 
gopphakaÔÔhikaÑ aÒÒena ja~ghaÔÔhikaÑ aÒÒena |ruÔÔhikaÑ aÒÒena 
kaÔiÔÔhikaÑ aÒÒena phÈsukaÔÔhikaÑ aÒÒena piÔÔhiÔÔhikaÑ aÒÒena 
khandhaÔÔhikaÑ aÒÒena gÊvaÔÔhikaÑ aÒÒena hanukaÔÔhikaÑ aÒÒena 
dantaÔÔhikaÑ aÒÒena sÊsakaÔÈhaÑ. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, yÈ purimÈ 
subhÈ vaÓÓanibhÈ, sÈ antarahitÈ, ÈdÊnavo pÈtubh|toti. EvaÑ bhante. Ayampi 
bhikkhave r|pÈnaÑ ÈdÊnavo. 

  Puna caparaÑ bhikkhave tameva bhaginiÑ passeyya sarÊraÑ 
sivathikÈya chaÉÉitaÑ aÔÔhikÈni setÈni sa~khavaÓÓapaÔibhÈgÈni. AÔÔhikÈni 
puÒjakitÈni terovassikÈni. AÔÔhikÈni p|tÊni cuÓÓakajÈtÈni. TaÑ kiÑ 
maÒÒatha bhikkhave, yÈ purimÈ subhÈ vaÓÓanibhÈ, sÈ antarahitÈ, ÈdÊnavo 
pÈtubh|toti. EvaÑ bhante. Ayampi bhikkhave r|pÈnaÑ ÈdÊnavo. 

  KiÒca bhikkhave r|pÈnaÑ nissaraÓaÑ. Yo bhikkhave r|pesu 
chandarÈgavinayo chandarÈgappahÈnaÑ. IdaÑ r|pÈnaÑ nissaraÓaÑ. 

  Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ evaÑ r|pÈnaÑ assÈdaÒca 
assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato nissaraÓaÒca nissaraÓato yathÈbh|taÑ 
nappajÈnanti, te vata sÈmaÑ vÈ r|pe parijÈnissanti, paraÑ vÈ tathattÈya 
samÈdapessanti, yathÈ paÔipanno r|pe parijÈnissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 
Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ evaÑ r|pÈnaÑ assÈdaÒca 
assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato nissaraÓaÒca nissaraÓato yathÈbh|taÑ 
pajÈnanti, te vata sÈmaÑ vÈ r|pe parijÈnissanti, paraÑ vÈ tathattÈya 
samÈdapessanti, yathÈ paÔipanno r|pe parijÈnissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati.  
 
 173. Ko ca bhikkhave vedanÈnaÑ assÈdo. Idha bhikkhave bhikkhu 
vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ 
vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. YasmiÑ 
samaye bhikkhave bhikkhu vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi 
savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati, neva tasmiÑ samaye attabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na parabyÈbÈdhÈyapi 
ceteti, na ubhayabyÈbÈdhÈyapi 
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ceteti, abyÈbajjhaÑyeva tasmiÑ samaye vedanaÑ vedeti. 
AbyÈbajjhaparamÈhaÑ bhikkhave vedanÈnaÑ assÈdaÑ vadÈmi. 

  Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ 
ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ 
samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. -pa-. YasmiÑ 
samaye bhikkhave bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca viharati sato ca 
sampajÈno, sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti 
“upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati -pa-. 
YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca 
pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, neva 
tasmiÑ samaye attabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na parabyÈbÈdhÈyapi ceteti, na 
ubhayabyÈbÈdhÈyapi ceteti, abyÈbajjhaÑyeva tasmiÑ samaye vedanaÑ 
vedeti. AbyÈbajjhaparamÈhaÑ bhikkhave vedanÈnaÑ assÈdaÑ vadÈmi. 
 
 174. Ko ca bhikkhave vedanÈnaÑ ÈdÊnavo. YaÑ bhikkhave vedanÈ 
aniccÈ dukkhÈ vipariÓÈmadhammÈ. AyaÑ vedanÈnaÑ ÈdÊnavo. 

  KiÒca bhikkhave vedanÈnaÑ nissaraÓaÑ. Yo bhikkhave vedanÈsu 
chandarÈgavinayo chandarÈgappahÈnaÑ. IdaÑ vedanÈnaÑ nissaraÓaÑ. 

  Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ evaÑ vedanÈnaÑ 
assÈdaÒca assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato nissaraÓaÒca nissaraÓato 
yathÈbh|taÑ nappajÈnanti, te vata sÈmaÑ vÈ vedanaÑ parijÈnissanti, paraÑ 
vÈ tathattÈya samÈdapessanti, yathÈ paÔipanno vedanaÑ parijÈnissatÊti netaÑ 
ÔhÈnaÑ vijjati. Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ evaÑ 
vedanÈnaÑ assÈdaÒca assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato nissaraÓaÒca 
nissaraÓato yathÈbh|taÑ pajÈnanti, te vata sÈmaÑ vÈ vedanaÑ 
parijÈnissanti, paraÑ vÈ tathattÈya samÈdapessanti, yathÈ paÔipanno 
vedanaÑ parijÈnissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjatÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

MahÈdukkhakkhandhasuttaÑ niÔÔhitaÑ tatiyaÑ. 
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4. C|Äadukkhakkhandhasutta 

 175. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati 
KapilavatthusmiÑ NigrodhÈrÈme. Atha kho MahÈnÈmo Sakko yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho MahÈnÈmo Sakko BhagavantaÑ 
etadavoca “dÊgharattÈhaÑ bhante BhagavatÈ evaÑ dhammaÑ desitaÑ 
ÈjÈnÈmi ‘lobho cittassa upakkileso, doso cittassa upakkileso, moho cittassa 
upakkileso’ti. EvaÒcÈhaÑ1 bhante BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi 
‘lobho cittassa upakkileso, doso cittassa upakkileso, moho cittassa 
upakkileso’ti. Atha ca pana me ekadÈ lobhadhammÈpi cittaÑ pariyÈdÈya 
tiÔÔhanti, dosadhammÈpi cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhanti, mohadhammÈpi cittaÑ 
pariyÈdÈya tiÔÔhanti. Tassa mayhaÑ bhante evaÑ hoti, kosu nÈma me 
dhammo ajjhattaÑ appahÊno, yena me ekadÈ lobhadhammÈpi cittaÑ 
pariyÈdÈya tiÔÔhanti, dosadhammÈpi cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhanti, 
mohadhammÈpi cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhantÊ”ti. 
 
 176. So eva kho te MahÈnÈma dhammo ajjhattaÑ appahÊno, yena te 
ekadÈ lobhadhammÈpi cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhanti, dosadhammÈpi cittaÑ 
pariyÈdÈya tiÔÔhanti, mohadhammÈpi cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhanti. So ca hi te 
MahÈnÈma dhammo ajjhattaÑ pahÊno abhavissa, na tvaÑ agÈraÑ 
ajjhÈvaseyyÈsi na kÈme paribhuÒjeyyÈsi. YasmÈ ca kho te MahÈnÈma so eva 
dhammo ajjhattaÑ appahÊno, tasmÈ tvaÑ agÈraÑ ajjhÈvasasi kÈme 
paribhuÒjasi. 
 
 177. “AppassÈdÈ kÈmÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ2 ÈdÊnavo ettha 
bhiyyo”ti iti cepi MahÈnÈma ariyasÈvakassa yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
sudiÔÔhaÑ hoti, so ca3 aÒÒatreva kÈmehi aÒÒatra akusalehi dhammehi 
pÊtisukhaÑ nÈdhigacchati aÒÒaÑ vÈ tato santataraÑ. Atha kho so neva tÈva 
anÈvaÔÔÊ kÈmesu hoti. Yato ca kho MahÈnÈma ariyasÈvakassa “appassÈdÈ 
kÈmÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ 
______________________________________________________________ 
 1. EvaÑpÈhaÑ (Ka) 2. Bah|pÈyÈsÈ (SÊ, SyÈ, I) 3. Sova (Ka)  

 



 4. C|Äadukkhakkhandhasutta (14) 127 

ÈdÊnavo ettha bhiyyo”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔhaÑ 
hoti, so ca1 aÒÒatreva kÈmehi aÒÒatra akusalehi dhammehi pÊtisukhaÑ 
adhigacchati aÒÒaÑ vÈ tato santataraÑ. Atha kho so anÈvaÔÔÊ kÈmesu hoti. 

  MayhaÑpi kho MahÈnÈma pubbeva sambodhÈ anabhisambuddhassa 
bodhisattasseva sato “appassÈdÈ kÈmÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ ÈdÊnavo 
ettha bhiyyo”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔhaÑ hoti, so 
ca1 aÒÒatreva kÈmehi aÒÒatra akusalehi dhammehi pÊtisukhaÑ nÈjjhagamaÑ 
aÒÒaÑ vÈ tato santataraÑ. Atha khvÈhaÑ neva tÈva anÈvaÔÔÊ kÈmesu 
paccaÒÒÈsiÑ. Yato ca kho me MahÈnÈma “appassÈdÈ kÈmÈ bahudukkhÈ 
bahupÈyÈsÈ ÈdÊnavo ettha bhiyyo”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya sudiÔÔhaÑ ahosi, so ca1 aÒÒatreva kÈmehi aÒÒatra akusalehi 
dhammehi pÊtisukhaÑ ajjhagamaÑ aÒÒaÑ vÈ tato santataraÑ. AthÈhaÑ 
anÈvaÔÔÊ kÈmesu paccaÒÒÈsiÑ. 
 
 178. Ko ca MahÈnÈma kÈmÈnaÑ assÈdo. PaÒcime MahÈnÈma 
kÈmaguÓÈ. Katame paÒca. CakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ 
piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. SotaviÒÒeyyÈ saddÈ -pa-. GhÈnaviÒÒeyyÈ 
gandhÈ. JivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ. KÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ 
piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. Ime kho MahÈnÈma paÒca kÈmaguÓÈ. 
YaÑ kho MahÈnÈma ime paÒca kÈmaguÓe paÔicca uppajjati sukhaÑ 
somanassaÑ. AyaÑ kÈmÈnaÑ assÈdo. 

  Ko ca MahÈnÈma kÈmÈnaÑ ÈdÊnavo. Idha MahÈnÈma kulaputto yena 
sippaÔÔhÈnena jÊvikaÑ kappeti, yadi muddÈya yadi gaÓanÈya yadi 
sa~khÈnena yadi kasiyÈ yadi vaÓijjÈya yadi gorakkhena yadi issatthena yadi 
rÈjaporisena yadi sippaÒÒatarena, sÊtassa purakkhato uÓhassa purakkhato 
ÉaÑsamakasavÈtÈtapasarÊsapasamphassehi rissamÈno khuppipÈsÈya 
mÊyamÈno. Ayampi MahÈnÈma kÈmÈnaÑ ÈdÊnavo sandiÔÔhiko 
dukkhakkhandho kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ kÈmÈdhikaraÓaÑ kÈmÈnameva 
hetu.  
______________________________________________________________ 
 1. Sova (Ka) 
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  Tassa ce MahÈnÈma kulaputtassa evaÑ uÔÔhahato ghaÔato vÈyamato te 
bhogÈ nÈbhinipphajjanti, so socati kilamati paridevati urattÈÄiÑ kandati 
sammohaÑ Èpajjati “moghaÑ vata me uÔÔhÈnaÑ, aphalo vata me vÈyÈmo”ti. 
Ayampi MahÈnÈma kÈmÈnaÑ ÈdÊnavo sandiÔÔhiko dukkhakkhandho 
kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ kÈmÈdhikaraÓaÑ kÈmÈnameva hetu. 

  Tassa ce MahÈnÈma kulaputtassa evaÑ uÔÔhahato ghaÔato vÈyamato te 
bhogÈ abhinipphajjanti, so tesaÑ bhogÈnaÑ ÈrakkhÈdhikaraÓaÑ dukkhaÑ 
domanassaÑ paÔisaÑvedeti. Kinti me bhoge neva rÈjÈno hareyyuÑ, na corÈ 
hareyyuÑ, na aggi daheyya, na udakaÑ vaheyya, na appiyÈ vÈ dÈyÈdÈ 
hareyyunti. Tassa evaÑ Èrakkhato gopayato te bhoge rÈjÈno vÈ haranti, corÈ 
vÈ haranti, aggi vÈ dahati, udakaÑ vÈ vahati, appiyÈ vÈ dÈyÈdÈ haranti, so 
socati kilamati paridevati urattÈÄiÑ kandati sammohaÑ Èpajjati “yampi me 
ahosi, tampi no natthÊ”ti. Ayampi MahÈnÈma kÈmÈnaÑ ÈdÊnavo sandiÔÔhiko 
dukkhakkhandho kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ kÈmÈdhikaraÓaÑ kÈmÈnameva 
hetu. 

  Puna caparaÑ MahÈnÈma kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ kÈmÈdhikaraÓaÑ 
kÈmÈnameva hetu rÈjÈnopi rÈj|hi vivadanti, khattiyÈpi khattiyehi vivadanti, 
brÈhmaÓÈpi brÈhmaÓehi vivadanti, gahapatÊpi gahapatÊhi vivadanti, mÈtÈpi 
puttena vivadati, puttopi mÈtarÈ vivadati, pitÈpi puttena vivadati, puttopi 
pitarÈ vivadati, bhÈtÈpi bhÈtarÈ vivadati, bhÈtÈpi bhaginiyÈ vivadati, 
bhaginÊpi bhÈtarÈ vivadati, sahÈyopi sahÈyena vivadati. Te tattha 
kalahaviggahavivÈdÈpannÈ aÒÒamaÒÒaÑ pÈÓÊhipi upakkamanti, leÉÉ|hipi 
upakkamanti, daÓÉehipi upakkamanti, satthehipi upakkamanti. Te tattha 
maraÓaÑpi nigacchanti maraÓamattaÑpi dukkhaÑ. Ayampi MahÈnÈma 
kÈmÈnaÑ ÈdÊnavo sandiÔÔhiko dukkhakkhandho kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ 
kÈmÈdhikaraÓaÑ kÈmÈnameva hetu. 

  Puna caparaÑ MahÈnÈma kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ kÈmÈdhikaraÓaÑ 
kÈmÈnameva hetu asicammaÑ gahetvÈ dhanukalÈpaÑ sannayhitvÈ 
ubhatoby|ÄhaÑ sa~gÈmaÑ pakkhandanti us|supi khippamÈnesu sattÊsupi 
khippamÈnÈsu asÊsupi vijjotalantesu. Te tattha us|hipi vijjhanti, sattiyÈpi 
vijjhanti, asinÈpi 
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sÊsaÑ chindanti. Te tattha maraÓaÑpi nigacchanti maraÓamattaÑpi 
dukkhaÑ. Ayampi MahÈnÈma kÈmÈnaÑ ÈdÊnavo sandiÔÔhiko 
dukkhakkhandho kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ kÈmÈdhikaraÓaÑ kÈmÈnameva 
hetu. 

  Puna caparaÑ MahÈnÈma kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ kÈmÈdhikaraÓaÑ 
kÈmÈnameva hetu asicammaÑ gahetvÈ dhanukalÈpaÑ sannayhitvÈ 
addÈvalepanÈ upakÈriyo pakkhandanti us|supi khippamÈnesu sattÊsupi 
khippamÈnÈsu asÊsupi vijjotalantesu. Te tattha us|hipi vijjhanti, sattiyÈpi 
vijjhanti, chakaÓakÈyapi osiÒcanti, abhivaggenapi omaddanti, asinÈpi sÊsaÑ 
chindanti. Te tattha maraÓaÑpi nigacchanti maraÓamattaÑpi dukkhaÑ. 
Ayampi MahÈnÈma kÈmÈnaÑ ÈdÊnavo sandiÔÔhiko dukkhakkhandho 
kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ kÈmÈdhikaraÓaÑ kÈmÈnameva hetu. 

  Puna caparaÑ MahÈnÈma kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ kÈmÈdhikaraÓaÑ 
kÈmÈnameva hetu sandhiÑpi chindanti, nillopaÑpi haranti, ekÈgÈrikaÑpi 
karonti, paripanthepi tiÔÔhanti, paradÈraÑpi gacchanti. TamenaÑ rÈjÈno 
gahetvÈ vividhÈ kammakÈraÓÈ kÈrenti, kasÈhipi tÈÄenti, vettehipi tÈÄenti, 
aÉÉhadaÓÉakehipi tÈÄenti, hatthaÑpi chindanti, pÈdaÑpi chindanti, 
hatthapÈdaÑpi chindanti, kaÓÓaÑpi chindanti, nÈsaÑpi chindanti, 
kaÓÓanÈsaÑpi chindanti, bila~gathÈlikaÑpi karonti, sa~khamuÓÉikaÑpi 
karonti, rÈhumukhaÑpi karonti, jotimÈlikaÑpi karonti, hatthapajjotikaÑpi 
karonti, erakavattikaÑpi karonti, cÊrakavÈsikaÑpi karonti, eÓeyyakaÑpi 
karonti, baÄisamaÑsikaÑpi karonti, kahÈpaÓikaÑpi karonti, 
khÈrÈpatacchikaÑpi karonti, palighaparivattikaÑpi karonti, 
palÈlapÊÔhakaÑpi karonti, tattenapi telena osiÒcanti, sunakhehipi khÈdÈpenti, 
jÊvantaÑpi s|le uttÈsenti, asinÈpi sÊsaÑ chindanti. Te tattha maraÓaÑpi 
nigacchanti maraÓamattaÑpi dukkhaÑ. Ayampi MahÈnÈma kÈmÈnaÑ 
ÈdÊnavo sandiÔÔhiko dukkhakkhandho kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ 
kÈmÈdhikaraÓaÑ kÈmÈnameva hetu. 

  Puna caparaÑ MahÈnÈma kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ kÈmÈdhikaraÓaÑ 
kÈmÈnameva hetu kÈyena duccaritaÑ caranti, vÈcÈya duccaritaÑ caranti, 
manasÈ duccaritaÑ caranti. Te kÈyena duccaritaÑ caritvÈ vÈcÈya 
duccaritaÑ caritvÈ manasÈ duccaritaÑ caritvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjanti. Ayampi MahÈnÈma 
kÈmÈnaÑ ÈdÊnavo  
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samparÈyiko dukkhakkhandho kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ kÈmÈdhikaraÓaÑ 
kÈmÈnameva hetu. 
 
 179. EkamidÈhaÑ MahÈnÈma samayaÑ RÈjagahe viharÈmi Gijjhak|Ôe 
pabbate. Tena kho pana samayena sambahulÈ NigaÓÔhÈ1 Isigilipasse 
KÈÄasilÈyaÑ ubbhaÔÔhakÈ honti ÈsanapaÔikkhittÈ, opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ 
kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayanti. Atha khvÈhaÑ MahÈnÈma sÈyanhasamayaÑ 
paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena Isigilipasse KÈÄasilÈ, yena te NigaÓÔhÈ 
tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ te NigaÓÔhe etadavocaÑ “kinnu tumhe 
Èvuso NigaÓÔhÈ ubbhaÔÔhakÈ ÈsanapaÔikkhittÈ opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ 
kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayathÈ”ti. EvaÑ vutte MahÈnÈma te NigaÓÔhÈ maÑ 
etadavocuÑ “NigaÓÔho Èvuso NÈÔaputto2 sabbaÒÒ| sabbadassÈvÊ aparisesaÑ 
ÒÈÓadassanaÑ paÔijÈnÈti ‘carato ca me tiÔÔhato ca suttassa ca jÈgarassa ca 
satataÑ samitaÑ ÒÈÓadassanaÑ paccupaÔÔhitan’ti. So evamÈha ‘atthi kho vo3 
NigaÓÔhÈ pubbe pÈpakammaÑ kataÑ, taÑ imÈya kaÔukÈya dukkarakÈrikÈya 
nijjÊretha4, yaÑ panettha5 etarahi kÈyena saÑvutÈ vÈcÈya saÑvutÈ manasÈ 
saÑvutÈ taÑ ÈyatiÑ pÈpassa kammassa akaraÓaÑ, iti purÈÓÈnaÑ 
kammÈnaÑ tapasÈ byantibhÈvÈ navÈnaÑ kammÈnaÑ akaraÓÈ ÈyatiÑ 
anavassavo, ÈyatiÑ anavassavÈ kammakkhayo, kammakkhayÈ 
dukkhakkhayo, dukkhakkhayÈ vedanÈkkhayo, vedanÈkkhayÈ sabbaÑ 
dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ bhavissatÊ’ti. TaÒca panamhÈkaÑ ruccati ceva khamati 
ca, tena camha attamanÈ”ti. 
 
 180. EvaÑ vutte ahaÑ MahÈnÈma te NigaÓÔhe etadavocaÑ “kiÑ pana 
tumhe Èvuso NigaÓÔhÈ jÈnÈtha ‘ahuvamheva mayaÑ pubbe, na 
nÈhuvamhÈ’ti”. No hidaÑ Èvuso. “KiÑ pana tumhe Èvuso NigaÓÔhÈ jÈnÈtha 
‘akaramheva mayaÑ pubbe pÈpakammaÑ, na nÈkaramhÈ’ti”. No hidaÑ 
Èvuso. “KiÑ pana tumhe Èvuso NigaÓÔhÈ jÈnÈtha ‘evar|paÑ vÈ evar|paÑ 
vÈ pÈpakammaÑ akaramhÈ’ti”. No hidaÑ Èvuso. “KiÑ pana tumhe Èvuso 
NigaÓÔhÈ jÈnÈtha ‘ettakaÑ vÈ dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ, ettakaÑ vÈ dukkhaÑ 
______________________________________________________________ 
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nijjÊretabbaÑ, ettakamhi vÈ dukkhe nijjiÓÓe sabbaÑ dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ 
bhavissatÊ’ti”. No hidaÑ Èvuso. “KiÑ pana tumhe Èvuso NigaÓÔhÈ jÈnÈtha 
diÔÔheva dhamme akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnaÑ kusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ upasampadan”ti. No hidaÑ Èvuso. 

 “Iti kira tumhe Èvuso NigaÓÔhÈ na jÈnÈtha ‘ahuvamheva mayaÑ pubbe, 
na nÈhuvamhÈ’ti. Na jÈnÈtha ‘akaramheva mayaÑ pubbe pÈpakammaÑ, na 
nÈkaramhÈ’ti. Na jÈnÈtha ‘evar|paÑ vÈ evar|paÑ vÈ pÈpakammaÑ 
akaramhÈ’ti. Na jÈnÈtha ‘ettakaÑ vÈ dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ, ettakaÑ vÈ 
dukkhaÑ nijjÊretabbaÑ, ettakamhi vÈ dukkhe nijjiÓÓe sabbaÑ dukkhaÑ 
nijjiÓÓaÑ bhavissatÊ’ti. Na jÈnÈtha diÔÔheva dhamme akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ pahÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadaÑ. EvaÑ sante 
Èvuso NigaÓÔhÈ ye loke luddÈ lohitapÈÓino kur|rakammantÈ manussesu 
paccÈjÈtÈ, te NigaÓÔhesu pabbajantÊ”ti. Na kho Èvuso Gotama sukhena 
sukhaÑ adhigantabbaÑ, dukkhena kho sukhaÑ adhigantabbaÑ. Sukhena 
cÈvuso Gotama sukhaÑ adhigantabbaÑ abhavissa, rÈjÈ MÈgadho Seniyo 
BimbisÈro sukhaÑ adhigaccheyya, rÈjÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro 
sukhavihÈritaro ÈyasmatÈ GotamenÈti. 

  “AddhÈyasmantehi NigaÓÔhehi sahasÈ appaÔisa~khÈ vÈcÈ bhÈsitÈ ‘na 
kho Èvuso Gotama sukhena sukhaÑ adhigantabbaÑ, dukkhena kho sukhaÑ 
adhigantabbaÑ. Sukhena cÈvuso Gotama sukhaÑ adhigantabbaÑ abhavissa, 
rÈjÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro sukhaÑ adhigaccheyya, rÈjÈ MÈgadho 
Seniyo BimbisÈro sukhavihÈritaro ÈyasmatÈ GotamenÈ’ti. Api ca ahameva 
tattha paÔipucchitabbo ‘ko nu kho ÈyasmantÈnaÑ sukhavihÈritaro rÈjÈ vÈ 
MÈgadho Seniyo BimbisÈro ÈyasmÈ vÈ Gotamo’ti”. AddhÈvuso Gotama 
amhehi sahasÈ appaÔisa~khÈ vÈcÈ bhÈsitÈ “na kho Èvuso Gotama sukhena 
sukhaÑ adhigantabbaÑ, dukkhena kho sukhaÑ adhigantabbaÑ. Sukhena 
cÈvuso Gotama sukhaÑ adhigantabbaÑ abhavissa, rÈjÈ MÈgadho Seniyo 
BimbisÈro sukhaÑ adhigaccheyya, rÈjÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro 
sukhavihÈritaro ÈyasmatÈ GotamenÈ”ti. Api ca tiÔÔhatetaÑ. IdÈnipi mayaÑ 
ÈyasmantaÑ GotamaÑ pucchÈma “ko nu kho ÈyasmantÈnaÑ 
sukhavihÈritaro rÈjÈ vÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro ÈyasmÈ vÈ Gotamo”ti.  
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  “Tena hÈvuso NigaÓÔhÈ tumheva tattha paÔipucchissÈmi, yathÈ vo 
khameyya, tathÈ naÑ byÈkareyyÈtha. TaÑ kiÑmaÒÒathÈvuso NigaÓÔhÈ, 
pahoti rÈjÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro aniÒjamÈno kÈyena abhÈsamÈno 
vÈcaÑ satta rattindivÈni ekantasukhaÑ paÔisaÑvedÊ viharitun”ti. No hidaÑ 
Èvuso. 

 “TaÑ kiÑmaÒÒathÈvuso NigaÓÔhÈ, pahoti rÈjÈ MÈgadho Seniyo 
BimbisÈro aniÒjamÈno kÈyena abhÈsamÈno vÈcaÑ cha 
rattindivÈni -pa- paÒca rattindivÈni. CattÈri rattindivÈni. TÊÓi rattindivÈni. 
Dve rattindivÈni. EkaÑ rattindivaÑ ekantasukhaÑ paÔisaÑvedÊ viharitun”ti. 
No hidaÑ Èvuso. 

 “AhaÑ kho Èvuso NigaÓÔhÈ pahomi aniÒjamÈno kÈyena abhÈsamÈno 
vÈcaÑ ekaÑ rattindivaÑ ekantasukhaÑ paÔisaÑvedÊ viharituÑ. AhaÑ kho 
Èvuso NigaÓÔhÈ pahomi aniÒjamÈno kÈyena abhÈsamÈno vÈcaÑ dve 
rattindivÈni. TÊÓi rattindivÈni. CattÈri rattindivÈni. PaÒca rattindivÈni. Cha 
rattindivÈni. Satta rattindivÈni ekantasukhaÑ paÔisaÑvedÊ viharituÑ. TaÑ 
kiÑmaÒÒathÈvuso NigaÓÔhÈ evaÑ sante ko sukhavihÈritaro rÈjÈ vÈ MÈgadho 
Seniyo BimbisÈro ahaÑ vÈ”ti. EvaÑ sante ÈyasmÈva Gotamo 
sukhavihÈritaro raÒÒÈ MÈgadhena Seniyena BimbisÈrenÈti.  

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano MahÈnÈmo Sakko Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 

C|ÄadukkhakkhandhasuttaÑ niÔÔhitaÑ catutthaÑ. 
_____ 

 
5. AnumÈnasutta 

 181. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno 
Bhaggesu viharati SusumÈragire1 BhesakaÄÈvane migadÈye. Tatra kho 
ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno bhikkh| Èmantesi “Èvuso bhikkhavo”ti. “Œvuso”ti 
kho te bhikkh| Èyasmato MahÈmoggallÈnassa paccassosuÑ, ÈyasmÈ 
MahÈmoggallÈno etadavoca– 
______________________________________________________________ 
 1. SuÑsumÈragire (SÊ, SyÈ, I)
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 PavÈreti cepi Èvuso bhikkhu “vadantu maÑ Èyasmanto, vacanÊyomhi 
ÈyasmantehÊ”ti, so ca hoti dubbaco dovacassakaraÓehi dhammehi 
samannÈgato akkhamo appadakkhiÓaggÈhÊ anusÈsaniÑ. Atha kho naÑ 
sabrahmacÈrÊ na ceva vattabbaÑ maÒÒanti, na ca anusÈsitabbaÑ maÒÒanti, 
na ca tasmiÑ puggale vissÈsaÑ ÈpajjitabbaÑ maÒÒanti. 

 Katame cÈvuso dovacassakaraÓÈ dhammÈ. IdhÈvuso bhikkhu pÈpiccho 
hoti pÈpikÈnaÑ icchÈnaÑ vasaÑ gato. YaÑpÈvuso bhikkhu pÈpiccho hoti 
pÈpikÈnaÑ icchÈnaÑ vasaÑ gato, ayampi dhammo dovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu attukkaÑsako hoti paravambhÊ. 
YaÑpÈvuso bhikkhu attukkaÑsako hoti paravambhÊ, ayampi dhammo 
dovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu kodhano hoti kodhÈbhibh|to. YaÑpÈvuso 
bhikkhu kodhano hoti kodhÈbhibh|to, ayampi dhammo dovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu kodhano hoti kodhahetu upanÈhÊ. 
YaÑpÈvuso bhikkhu kodhano hoti kodhahetu upanÈhÊ, ayampi dhammo 
dovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu kodhano hoti kodhahetu abhisa~gÊ. 
YaÑpÈvuso bhikkhu kodhano hoti kodhahetu abhisa~gÊ, ayampi dhammo 
dovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu kodhano hoti kodhasÈmantÈ1 vÈcaÑ 
nicchÈretÈ. YaÑpÈvuso bhikkhu kodhano hoti kodhasÈmantÈ vÈcaÑ 
nicchÈretÈ, ayampi dhammo dovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu codito2 codakena codakaÑ paÔippharati. 
YaÑpÈvuso bhikkhu codito codakena codakaÑ paÔippharati, ayampi 
dhammo dovacassakaraÓo. 
______________________________________________________________ 
 1. KodhasÈmantaÑ (SyÈ, I, Ka) 2. Cudito (SÊ, SyÈ, I) 
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 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu codito codakena codakaÑ apasÈdeti. 
YaÑpÈvuso bhikkhu codito codakena codakaÑ apasÈdeti, ayampi dhammo 
dovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu codito codakena codakassa paccÈropeti. 
YaÑpÈvuso bhikkhu codito codakena codakassa paccÈropeti, ayampi 
dhammo dovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu codito codakena aÒÒenaÒÒaÑ paÔicarati, 
bahiddhÈ kathaÑ apanÈmeti, kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti. 
YaÑpÈvuso bhikkhu codito codakena aÒÒenaÒÒaÑ paÔicarati, bahiddhÈ 
kathaÑ apanÈmeti, kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti, ayampi 
dhammo dovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu codito codakena apadÈne na sampÈyati. 
YaÑpÈvuso bhikkhu codito codakena apadÈne na sampÈyati, ayampi 
dhammo dovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu makkhÊ hoti paÄÈsÊ. YaÑpÈvuso bhikkhu 
makkhÊ hoti paÄÈsÊ, ayampi dhammo dovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu issukÊ hoti maccharÊ. YaÑpÈvuso bhikkhu 
issukÊ hoti maccharÊ, ayampi dhammo dovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu saÔho hoti mÈyÈvÊ. YaÑpÈvuso bhikkhu 
saÔho hoti mÈyÈvÊ, ayampi dhammo dovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu thaddho hoti atimÈnÊ. YaÑpÈvuso 
bhikkhu thaddho hoti atimÈnÊ, ayampi dhammo dovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sandiÔÔhiparÈmÈsÊ hoti ÈdhÈnaggÈhÊ 
duppaÔinissaggÊ. YaÑpÈvuso bhikkhu sandiÔÔhiparÈmÈsÊ hoti ÈdhÈnaggÈhÊ 
duppaÔinissaggÊ, ayampi dhammo dovacassakaraÓo. Ime vuccantÈvuso 
dovacassakaraÓÈ dhammÈ. 
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 182. No cepi Èvuso bhikkhu pavÈreti “vadantu maÑ Èyasmanto, 
vacanÊyomhi ÈyasmantehÊ”ti, so ca hoti suvaco sovacassakaraÓehi 
dhammehi samannÈgato khamo padakkhiÓaggÈhÊ anusÈsaniÑ. Atha kho 
naÑ sabrahmacÈrÊ vattabbaÒceva maÒÒanti anusÈsitabbaÒca maÒÒanti. 
TasmiÑ ca puggale vissÈsaÑ ÈpajjitabbaÑ maÒÒanti. 

 Katame cÈvuso sovacassakaraÓÈ dhammÈ. IdhÈvuso bhikkhu na 
pÈpiccho hoti na pÈpikÈnaÑ icchÈnaÑ vasaÑ gato. YaÑpÈvuso bhikkhu na 
pÈpiccho hoti na pÈpikÈnaÑ icchÈnaÑ vasaÑ gato, ayampi dhammo 
sovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu anattukkaÑsako hoti aparavambhÊ. 
YaÑpÈvuso bhikkhu anattukkaÑsako hoti aparavambhÊ, ayampi dhammo 
sovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhÈbhibh|to. 
YaÑpÈvuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhÈbhibh|to, ayampi dhammo 
sovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhahetu upanÈhÊ. 
YaÑpÈvuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhahetu upanÈhÊ, ayampi 
dhammo sovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhahetu abhisa~gÊ. 
YaÑpÈvuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhahetu abhisa~gÊ, ayampi 
dhammo sovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhasÈmantÈ vÈcaÑ 
nicchÈretÈ. YaÑpÈvuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhasÈmantÈ vÈcaÑ 
nicchÈretÈ, ayampi dhammo sovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu codito codakena codakaÑ 
nappaÔippharati. YaÑpÈvuso bhikkhu codito codakena codakaÑ 
nappaÔippharati, ayampi dhammo sovacassakaraÓo. 
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 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu codito codakena codakaÑ na apasÈdeti. 

YaÑpÈvuso bhikkhu codito codakena codakaÑ na apasÈdeti, ayampi 

dhammo sovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu codito codakena codakassa na 

paccÈropeti. YaÑpÈvuso bhikkhu codito codakena codakassa na 

paccÈropeti, ayampi dhammo sovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu codito codakena na aÒÒenaÒÒaÑ 

paÔicarati, na bahiddhÈ kathaÑ apanÈmeti, na kopaÒca dosaÒca 

appaccayaÒca pÈtukaroti. YaÑpÈvuso bhikkhu codito codakena na 

aÒÒenaÒÒaÑ paÔicarati, na bahiddhÈ kathaÑ apanÈmeti, na kopaÒca dosaÒca 

appaccayaÒca pÈtukaroti, ayampi dhammo sovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu codito codakena apadÈne sampÈyati. 

YaÑpÈvuso bhikkhu codito codakena apadÈne sampÈyati, ayampi dhammo 

sovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu amakkhÊ hoti apaÄÈsÊ. YaÑpÈvuso 

bhikkhu amakkhÊ hoti apaÄÈsÊ, ayampi dhammo sovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu anissukÊ hoti amaccharÊ. YaÑpÈvuso 

bhikkhu anissukÊ hoti amaccharÊ, ayampi dhammo sovacassakaraÓo.  

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu asaÔho hoti amÈyÈvÊ. YaÑpÈvuso bhikkhu 

asaÔho hoti amÈyÈvÊ, ayampi dhammo sovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu atthaddho hoti anatimÈnÊ. YaÑpÈvuso 

bhikkhu atthaddho hoti anatimÈnÊ, ayampi dhammo sovacassakaraÓo. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu asandiÔÔhiparÈmÈsÊ hoti anÈdhÈnaggÈhÊ 

suppaÔinissaggÊ. YaÑpÈvuso bhikkhu asandiÔÔhiparÈmÈsÊ hoti anÈdhÈnaggÈhÊ  
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suppaÔinissaggÊ, ayampi dhammo sovacassakaraÓo. Ime vuccantÈvuso 

sovacassakaraÓÈ dhammÈ. 

 

 183. TatrÈvuso bhikkhunÈ attanÈva attÈnaÑ evaÑ anuminitabbaÑ1– 

“yo khvÈyaÑ puggalo pÈpiccho pÈpikÈnaÑ icchÈnaÑ vasaÑ gato, ayaÑ me 

puggalo appiyo amanÈpo. AhaÒceva kho panassaÑ pÈpiccho pÈpikÈnaÑ 

icchÈnaÑ vasaÑ gato, ahaÑpÈssaÑ paresaÑ appiyo amanÈpo”ti, evaÑ 

jÈnantenÈvuso bhikkhunÈ “na pÈpiccho bhavissÈmi na pÈpikÈnaÑ icchÈnaÑ 

vasaÑ gato”ti cittaÑ uppÈdetabbaÑ. 

 “Yo khvÈyaÑ puggalo attukkaÑsako paravambhÊ, ayaÑ me puggalo 

appiyo amanÈpo. AhaÒceva kho panassaÑ attukkaÑsako paravambhÊ, 

ahaÑpÈssaÑ paresaÑ appiyo amanÈpo”ti, evaÑ jÈnantenÈvuso bhikkhunÈ 

“anattukkaÑsako bhavissÈmi aparavambhÊ”ti cittaÑ uppÈdetabbaÑ. 

 “Yo khvÈyaÑ puggalo kodhano kodhÈbhibh|to, ayaÑ me puggalo 

appiyo amanÈpo. AhaÒceva kho panassaÑ kodhano kodhÈbhibh|to, 

ahaÑpÈssaÑ paresaÑ appiyo amanÈpo”ti, evaÑ jÈnantenÈvuso bhikkhunÈ 

“na kodhano bhavissÈmi na kodhÈbhibh|to”ti cittaÑ uppÈdetabbaÑ. 

 “Yo khvÈyaÑ puggalo kodhano kodhahetu upanÈhÊ, ayaÑ me puggalo 

appiyo amanÈpo. AhaÒceva kho panassaÑ kodhano kodhahetu upanÈhÊ, 

ahaÑpÈssaÑ paresaÑ appiyo amanÈpo”ti, evaÑ jÈnantenÈvuso bhikkhunÈ 

“na kodhano bhavissÈmi na kodhahetu upanÈhÊ”ti cittaÑ uppÈdetabbaÑ. 

 “Yo khvÈyaÑ puggalo kodhano kodhahetu abhisa~gÊ, ayaÑ me puggalo 

appiyo amanÈpo. AhaÒceva kho panassaÑ kodhano kodhahetu abhisa~gÊ, 

ahaÑpÈssaÑ paresaÑ appiyo amanÈpo”ti, evaÑ jÈnantenÈvuso bhikkhunÈ 

“na kodhano bhavissÈmi na kodhahetu abhisa~gÊ”ti cittaÑ uppÈdetabbaÑ. 

______________________________________________________________ 
 1. AnumÈnitabbaÑ (SÊ) 
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 “Yo khvÈyaÑ puggalo kodhano kodhasÈmantÈ vÈcaÑ nicchÈretÈ, ayaÑ 
me puggalo appiyo amanÈpo. AhaÒceva kho panassaÑ kodhano 
kodhasÈmantÈ vÈcaÑ nicchÈretÈ, ahaÑpÈssaÑ paresaÑ appiyo amanÈpo”ti, 
evaÑ jÈnantenÈvuso bhikkhunÈ “na kodhano bhavissÈmi na kodhasÈmantÈ 
vÈcaÑ nicchÈressÈmÊ”ti cittaÑ uppÈdetabbaÑ. 

 “Yo khvÈyaÑ puggalo codito codakena codakaÑ paÔippharati, ayaÑ me 
puggalo appiyo amanÈpo. AhaÒceva kho pana codito codakena codakaÑ 
paÔipphareyyaÑ, ahaÑpÈssaÑ paresaÑ appiyo amanÈpo”ti, evaÑ 
jÈnantenÈvuso bhikkhunÈ “codito codakena codakaÑ nappaÔippharissÈmÊ”ti 
cittaÑ uppÈdetabbaÑ. 

 “Yo khvÈyaÑ puggalo codito codakena codakaÑ apasÈdeti, ayaÑ me 
puggalo appiyo amanÈpo. AhaÒceva kho pana codito codakena codakaÑ 
apasÈdeyyaÑ, ahaÑpÈssaÑ paresaÑ appiyo amanÈpo”ti, evaÑ 
jÈnantenÈvuso bhikkhunÈ “codito codakena codakaÑ na apasÈdessÈmÊ”ti 
cittaÑ uppÈdetabbaÑ. 

 “Yo khvÈyaÑ puggalo codito codakena codakassa paccÈropeti, ayaÑ 
me puggalo appiyo amanÈpo. AhaÒceva kho pana codito codakena 
codakassa paccÈropeyyaÑ, ahaÑpÈssaÑ paresaÑ appiyo amanÈpo”ti, evaÑ 
jÈnantenÈvuso bhikkhunÈ “codito codakena codakassa na paccÈropessÈmÊ”ti 
cittaÑ uppÈdetabbaÑ. 

 “Yo khvÈyaÑ puggalo codito codakena aÒÒenaÒÒaÑ paÔicarati, 
bahiddhÈ kathaÑ apanÈmeti, kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti, 
ayaÑ me puggalo appiyo amanÈpo. AhaÒceva kho pana codito codakena 
aÒÒenaÒÒaÑ paÔicareyyaÑ, bahiddhÈ kathaÑ apanÈmeyyaÑ, kopaÒca 
dosaÒca appaccayaÒca pÈtukareyyaÑ, ahaÑpÈssaÑ paresaÑ appiyo 
amanÈpo”ti, evaÑ jÈnantenÈvuso bhikkhunÈ “codito codakena na 
aÒÒenaÒÒaÑ paÔicarissÈmi, na bahiddhÈ kathaÑ apanÈmessÈmi, na kopaÒca 
dosaÒca appaccayaÒca pÈtukarissÈmÊ”ti cittaÑ uppÈdetabbaÑ. 
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 “Yo khvÈyaÑ puggalo codito codakena apadÈne na sampÈyati, ayaÑ 
me puggalo appiyo amanÈpo. AhaÒceva kho pana codito codakena apadÈne 
na sampÈyeyyaÑ, ahaÑpÈssaÑ paresaÑ appiyo amanÈpo”ti, evaÑ 
jÈnantenÈvuso bhikkhunÈ “codito codakena apadÈne sampÈyissÈmÊ”ti cittaÑ 
uppÈdetabbaÑ. 

 “Yo khvÈyaÑ puggalo makkhÊ paÄÈsÊ, ayaÑ me puggalo appiyo 
amanÈpo. AhaÒceva kho panassaÑ makkhÊ paÄÈsÊ, ahaÑpÈssaÑ paresaÑ 
appiyo amanÈpo”ti, evaÑ jÈnantenÈvuso bhikkhunÈ “amakkhÊ bhavissÈmi 
apaÄÈsÊ”ti cittaÑ uppÈdetabbaÑ. 

 “Yo khvÈyaÑ puggalo issukÊ maccharÊ, ayaÑ me puggalo appiyo 
amanÈpo. AhaÒceva kho panassaÑ issukÊ maccharÊ, ahaÑpÈssaÑ paresaÑ 
appiyo amanÈpo”ti, evaÑ jÈnantenÈvuso bhikkhunÈ “anissukÊ bhavissÈmi 
amaccharÊ”ti cittaÑ uppÈdetabbaÑ. 

 “Yo khvÈyaÑ puggalo saÔho mÈyÈvÊ, ayaÑ me puggalo appiyo 
amanÈpo. AhaÒceva kho panassaÑ saÔho mÈyÈvÊ, ahaÑpÈssaÑ paresaÑ 
appiyo amanÈpo”ti, evaÑ jÈnantenÈvuso bhikkhunÈ “asaÔho bhavissÈmi 
amÈyÈvÊ”ti cittaÑ uppÈdetabbaÑ. 

 “Yo khvÈyaÑ puggalo thaddho atimÈnÊ, ayaÑ me puggalo appiyo 
amanÈpo. AhaÒceva kho panassaÑ thaddho atimÈnÊ, ahaÑpÈssaÑ paresaÑ 
appiyo amanÈpo”ti, evaÑ jÈnantenÈvuso bhikkhunÈ “atthaddho bhavissÈmi 
anatimÈnÊ”ti cittaÑ uppÈdetabbaÑ. 

 “Yo khvÈyaÑ puggalo sandiÔÔhiparÈmÈsÊ ÈdhÈnaggÈhÊ duppaÔinissaggÊ, 
ayaÑ me puggalo appiyo amanÈpo. AhaÒceva kho panassaÑ 
sandiÔÔhiparÈmÈsÊ ÈdhÈnaggÈhÊ duppaÔinissaggÊ, ahaÑpÈssaÑ paresaÑ 
appiyo amanÈpo”ti, evaÑ jÈnantenÈvuso bhikkhunÈ “asandiÔÔhiparÈmÈsÊ 
bhavissÈmi anÈdhÈnaggÈhÊ suppaÔinissaggÊ”ti cittaÑ uppÈdetabbaÑ. 
 
 184. TatrÈvuso bhikkhunÈ attanÈva atthÈnaÑ evaÑ paccavekkhitabbaÑ 
“kiÑ nu khomhi pÈpiccho pÈpikÈnaÑ icchÈnaÑ vasaÑ gato”ti. Sace  
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Èvuso bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “pÈpiccho khomhi pÈpikÈnaÑ 
icchÈnaÑ vasaÑ gato”ti, tenÈvuso bhikkhunÈ tesaÑyeva pÈpakÈnaÑ 
akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ. Sace panÈvuso bhikkhu 
paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “na khomhi pÈpiccho na pÈpikÈnaÑ 
icchÈnaÑ vasaÑ gato”ti, tenÈvuso bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena 
vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ attanÈva attÈnaÑ evaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “kiÑ nu khomhi attukkaÑsako paravambhÊ”ti. Sace 
Èvuso bhikkh| paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “attukkaÑsako khomhi 
paravambhÊ”ti, tenÈvuso bhikkhunÈ tesaÑyeva pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ. Sace panÈvuso bhikkhu 
paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “anattukkaÑsako khomhi aparavambhÊ”ti, 
tenÈvuso bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ 
kusalesu dhammesu. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ attanÈva attÈnaÑ evaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “kiÑ nu khomhi kodhano kodhÈbhibh|to”ti. Sace Èvuso 
bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “kodhano khomhi kodhÈbhibh|to”ti, 
tenÈvuso bhikkhunÈ tesaÑyeva pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ. Sace panÈvuso bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ 
jÈnÈti “na khomhi kodhano kodhÈbhibh|to”ti, tenÈvuso bhikkhunÈ teneva 
pÊtipÈmojjena vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ attanÈva attÈnaÑ evaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “kiÑ nu khomhi kodhano kodhahetu upanÈhÊ”ti. Sace 
Èvuso bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “kodhano khomhi kodhahetu 
upanÈhÊ”ti, tenÈvuso bhikkhunÈ tesaÑyeva pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ. Sace panÈvuso bhikkhu 
paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “na khomhi kodhano kodhahetu upanÈhÊ”ti, 
tenÈvuso bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ 
kusalesu dhammesu. 
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 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ attanÈva attÈnaÑ evaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “kiÑ nu khomhi kodhano kodhahetu abhisa~gÊ”ti. Sace 
Èvuso bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “kodhano khomhi kodhahetu 
abhisa~gÊ”ti, tenÈvuso bhikkhunÈ tesaÑyeva pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ. Sace panÈvuso bhikkhu 
paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “na khomhi kodhano kodhahetu abhisa~gÊ”ti, 
tenÈvuso bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ 
kusalesu dhammesu. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ attanÈva attÈnaÑ evaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “kiÑ nu khomhi kodhano kodhasÈmantÈ vÈcaÑ 
nicchÈretÈ”ti. Sace Èvuso bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “kodhano 
khomhi kodhasÈmantÈvÈcaÑ nicchÈretÈ”ti, tenÈvuso bhikkhunÈ tesaÑyeva 
pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ. Sace 
panÈvuso bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “na khomhi kodhano 
kodhasÈmantÈ vÈcaÑ nicchÈretÈ”ti, tenÈvuso bhikkhunÈ teneva 
pÊtipÈmojjena vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ attanÈva attÈnaÑ evaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “kiÑ nu khomhi codito codakena codakaÑ 
paÔippharÈmÊ”ti. Sace Èvuso bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “codito 
khomhi codakena codakaÑ paÔippharÈmÊ”ti, tenÈvuso bhikkhunÈ tesaÑyeva 
pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ. Sace 
panÈvuso bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “codito khomhi codakena 
codakaÑ nappaÔippharÈmÊ”ti, tenÈvuso bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena 
vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ attanÈva attÈnaÑ evaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “kiÑ nu khomhi codito codakena codakaÑ 
apasÈdemÊ”ti. Sace Èvuso bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “codito 
khomhi codakena codakaÑ apasÈdemÊ”ti, tenÈvuso bhikkhunÈ tesaÑyeva 
pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ. Sace 
panÈvuso bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “codito khomhi codakena 
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codakaÑ na apasÈdemÊ”ti. TenÈvuso bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena 
vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ attanÈva attÈnaÑ evaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “kiÑ nu khomhi codito codakena codakassa 
paccÈropemÊ”ti. Sace Èvuso bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “codito 
khomhi codakena codakassa paccÈropemÊ”ti, tenÈvuso bhikkhunÈ tesaÑyeva 
pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ. Sace 
panÈvuso bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “codito khomhi codakena 
codakassa na paccÈropemÊ”ti, tenÈvuso bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena 
vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ attanÈva attÈnaÑ evaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “kiÑ nu khomhi codito codakena aÒÒenaÒÒaÑ 
paÔicarÈmi, bahiddhÈ kathaÑ apanÈmemi, kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca 
pÈtukaromÊ”ti. Sace Èvuso bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “codito 
khomhi codakena aÒÒenaÒÒaÑ paÔicarÈmi, bahiddhÈ kathaÑ apanÈmemi, 
kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaromÊ”ti, tenÈvuso bhikkhunÈ 
tesaÑyeva pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ. 
Sace panÈvuso bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “codito khomhi 
codakena na aÒÒenaÒÒaÑ paÔicarÈmi, na bahiddhÈ kathaÑ apanÈmemi, na 
kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaromÊ”ti, tenÈvuso bhikkhunÈ teneva 
pÊtipÈmojjena vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ attanÈva attÈnaÑ evaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “kiÑ nu khomhi codito codakena apadÈne na 
sampÈyÈmÊ”ti. Sace Èvuso bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “codito 
khomhi codakena apadÈne na sampÈyÈmÊ”ti, tenÈvuso bhikkhunÈ tesaÑyeva 
pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ. Sace 
panÈvuso bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “codito khomhi codakena 
apadÈne sampÈyÈmÊ”ti, tenÈvuso bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena 
vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu. 
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 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ attanÈva attÈnaÑ evaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “kiÑ nu khomhi makkhÊ paÄÈsÊ”ti. Sace Èvuso bhikkhu 
paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “makkhÊ khomhi paÄÈsÊ”ti, tenÈvuso 
bhikkhunÈ tesaÑyeva pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya 
vÈyamitabbaÑ. Sace panÈvuso bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti 
“amakkhÊ khomhi apaÄÈsÊ”ti, tenÈvuso bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena 
vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ attanÈva attÈnaÑ evaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “kiÑ nu khomhi issukÊ maccharÊ”ti. Sace Èvuso bhikkhu 
paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “issukÊ khomhi maccharÊ”ti, tenÈvuso 
bhikkhunÈ tesaÑyeva pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya 
vÈyamitabbaÑ. Sace panÈvuso bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti 
“anissukÊ khomhi amaccharÊ”ti, tenÈvuso bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena 
vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ attanÈva attÈnaÑ evaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “kiÑ nu khomhi saÔho mÈyÈvÊ”ti, sace Èvuso bhikkhu 
paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “saÔho khomhi mÈyÈvÊ”ti, tenÈvuso 
bhikkhunÈ tesaÑyeva pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya 
vÈyamitabbaÑ. Sace panÈvuso bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti 
“asaÔho khomhi amÈyÈvÊ”ti, tenÈvuso bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena 
vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ attanÈva attÈnaÑ evaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “kiÑ nu khomhi thaddho atimÈnÊ”ti. Sace Èvuso 
bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “thaddho khomhi atimÈnÊ”ti, 
tenÈvuso bhikkhunÈ tesaÑyeva pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ. Sace panÈvuso bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ 
jÈnÈti “atthaddho khomhi anatimÈnÊ”ti, tenÈvuso bhikkhunÈ teneva 
pÊtipÈmojjena vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu. 

 Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ attanÈva attÈnaÑ evaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “kiÑ nu khomhi sandiÔÔhiparÈmÈsÊ ÈdhÈnaggÈhÊ 
duppaÔinissaggÊ”ti. Sace 
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Èvuso bhikkhu paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “sandiÔÔhiparÈmÈsÊ khomhi 

ÈdhÈnaggÈhÊ duppaÔinissaggÊ”ti, tenÈvuso bhikkhunÈ tesaÑyeva pÈpakÈnaÑ 

akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ. Sace panÈvuso bhikkhu 

paccavekkhamÈno evaÑ jÈnÈti “asandiÔÔhiparÈmÈsÊ khomhi anÈdhÈnaggÈhÊ 

suppaÔinissaggÊ”ti, tenÈvuso bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena vihÈtabbaÑ 

ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu. 

 Sace Èvuso bhikkhu paccavekkhamÈno sabbepime pÈpake akusale 

dhamme appahÊne attani samanupassati, tenÈvuso bhikkhunÈ sabbesaÑyeva 

imesaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ. Sace 

panÈvuso bhikkhu paccavekkhamÈno sabbepime pÈpake akusale dhamme 

pahÊne attani samanupassati, tenÈvuso bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena 

vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammesu. 

 SeyyathÈpi Èvuso itthÊ vÈ puriso vÈ daharo yuvÈ maÓÉanajÈtiko ÈdÈse 

vÈ parisuddhe pariyodÈte acche vÈ udakapatte sakaÑ mukhanimittaÑ 

paccavekkhamÈno sace tattha passati rajaÑ vÈ a~gaÓaÑ vÈ, tasseva rajassa 

vÈ a~gaÓassa vÈ pahÈnÈya vÈyamati. No ce tattha passati rajaÑ vÈ a~gaÓaÑ 

vÈ, teneva attamano hoti “lÈbhÈ vata me, parisuddhaÑ vata me”ti. Evameva 

kho Èvuso sace bhikkhu paccavekkhamÈno sabbepime pÈpake akusale 

dhamme appahÊne attani samanupassati, tenÈvuso bhikkhunÈ sabbesaÑyeva 

imesaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya vÈyamitabbaÑ. Sace 

panÈvuso bhikkhu paccavekkhamÈno sabbepime pÈpake akusale dhamme 

pahÊne attani samanupassati, tenÈvuso bhikkhunÈ teneva pÊtipÈmojjena 

vihÈtabbaÑ ahorattÈnusikkhinÈ kusalesu dhammes|ti. 

 IdamavocÈyasmÈ MahÈmoggallÈno. AttamanÈ te bhikkh| Èyasmato 

MahÈmoggallÈnassa bhÈsitaÑ abhinandunti. 

 

AnumÈnasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÒcamaÑ. 
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6. Cetokhilasutta 

 185. 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– 

 Yassa kassaci bhikkhave bhikkhuno paÒca cetokhilÈ appahÊnÈ, paÒca 
cetasovinibandhÈ1 asamucchinnÈ, so vatimasmiÑ dhammavinaye vuddhiÑ 
vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 

 KatamÈssa paÒca cetokhilÈ appahÊnÈ honti. Idha bhikkhave bhikkhu 
Satthari ka~khati vicikicchati nÈdhimuccati na sampasÊdati. Yo so bhikkhave 
bhikkhu Satthari ka~khati vicikicchati nÈdhimuccati na sampasÊdati, tassa 
cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya. Yassa cittaÑ na 
namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya, evamassÈyaÑ paÔhamo 
cetokhilo appahÊno hoti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu dhamme ka~khati vicikicchati 
nÈdhimuccati na sampasÊdati -pa- evamassÈyaÑ dutiyo cetokhilo appahÊno 
hoti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu saÑghe ka~khati vicikicchati 
nÈdhimuccati na sampasÊdati -pa- evamassÈyaÑ tatiyo cetokhilo appahÊno 
hoti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sikkhÈya ka~khati vicikicchati 
nÈdhimuccati na sampasÊdati. Yo so bhikkhave bhikkhu sikkhÈya ka~khati 
vicikicchati nÈdhimuccati na sampasÊdati, tassa cittaÑ na namati ÈtappÈya 
anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya. Yassa cittaÑ na namati ÈtappÈya 
anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya, evamassÈyaÑ catuttho cetokhilo appahÊno 
hoti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sabrahmacÈrÊsu kupito hoti 
anattamano Èhatacitto khilajÈto. Yo so bhikkhave bhikkhu sabrahmacÈrÊsu 
kupito hoti anattamano Èhatacitto khilajÈto, tassa cittaÑ na namati ÈtappÈya 
anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya. Yassa cittaÑ na 
______________________________________________________________ 
 1. CetasovinibaddhÈ (SÊ), cetovinibaddhÈ (SÈratthadÊpanÊÔÊkÈ) 
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namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya, evamassÈyaÑ paÒcamo 
cetokhilo appahÊno hoti. ImÈssa paÒca cetokhilÈ appahÊnÈ honti. 

 186. KatamÈssa paÒca cetasovinibandhÈ asamucchinnÈ honti. Idha 
bhikkhave bhikkhu kÈme avÊtarÈgo1 hoti avigatacchando avigatapemo 
avigatapÈso avigatapariÄÈho avigatataÓho. Yo so bhikkhave bhikkhu kÈme 
avÊtarÈgo hoti avigatacchando avigatapemo avigatapipÈso avigatapariÄÈho 
avigatataÓho, tassa cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya 
padhÈnÈya. Yassa cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya 
padhÈnÈya, evamassÈyaÑ paÔhamo cetasovinibandho asamucchinno hoti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu kÈye avÊtarÈgo 
hoti -pa- evamassÈyaÑ dutiyo cetasovinibandho asamucchinno hoti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu r|pe avÊtarÈgo 
hoti -pa- evamassÈyaÑ tatiyo cetasovinibandho asamucchinno hoti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu yÈvadatthaÑ udarÈvadehakaÑ 
bhuÒjitvÈ seyyasukhaÑ passasukhaÑ middhasukhaÑ anuyutto viharati. Yo 
so bhikkhave bhikkhu yÈvadatthaÑ udarÈvadehakaÑ bhuÒjitvÈ 
seyyasukhaÑ passasukhaÑ middhasukhaÑ anuyutto viharati, tassa cittaÑ na 
namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya. Yassa cittaÑ na namati 
ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya, evamassÈyaÑ catuttho 
cetasovinibandho asamucchinno hoti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu aÒÒataraÑ devanikÈyaÑ paÓidhÈya 
brahmacariyaÑ carati “iminÈhaÑ sÊlena vÈ vatena vÈ tapena vÈ 
brahmacariyena vÈ devo vÈ bhavissÈmi devaÒÒataro vÈ”ti. Yo so bhikkhave 
bhikkhu aÒÒataraÑ devanikÈyaÑ paÓidhÈya brahmacariyaÑ carati 
“iminÈhaÑ sÊlena vÈ vatena vÈ tapena vÈ brahmacariyena vÈ devo vÈ 
bhavissÈmi devaÒÒataro vÈ”ti, tassa cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya 
sÈtaccÈya 
______________________________________________________________ 
 1. AvigatarÈgo (katthaci) 
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padhÈnÈya. Yassa cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya 
padhÈnÈya, evamassÈyaÑ paÒcamo cetasovinibandho asamucchinno hoti. 
ImÈssa paÒca cetasovinibandhÈ asamucchinnÈ honti. 

 Yassa kassaci bhikkhave bhikkhuno ime paÒca cetokhilÈ appahÊnÈ, ime 
paÒca cetasovinibandhÈ asamucchinnÈ, so vatimasmiÑ dhammavinaye 
vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 
 
 187. Yassa kassaci bhikkhave bhikkhuno paÒca cetokhilÈ pahÊnÈ, paÒca 
cetasovinibandhÈ susamucchinnÈ, so vatimasmiÑ dhammavinaye vuddhiÑ 
vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. 

 KatamÈssa paÒca cetokhilÈ pahÊnÈ honti. Idha bhikkhave bhikkhu 
Satthari na ka~khati na vicikicchati, adhimuccati sampasÊdati. Yo so 
bhikkhave bhikkhu Satthari na ka~khati na vicikicchati, adhimuccati 
sampasÊdati, tassa cittaÑ namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya. 
Yassa cittaÑ namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya, 
evamassÈyaÑ paÔhamo cetokhilo pahÊno hoti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu dhamme na ka~khati na vicikicchati, 
adhimuccati sampasÊdati -pa- evamassÈyaÑ dutiyo cetokhilo pahÊno hoti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu saÑghe na ka~khati na vicikicchati, 
adhimuccati sampasÊdati -pa- evamassÈyaÑ tatiyo cetokhilo pahÊno hoti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sikkhÈya na ka~khati na vicikicchati, 
adhimuccati sampasÊdati -pa- evamassÈyaÑ catuttho cetokhilo pahÊno hoti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sabrahmacÈrÊsu na kupito hoti na 
anattamano1 anÈhatacitto akhilajÈto. Yo so bhikkhave bhikkhu 
sabrahmacÈrÊsu na kupito hoti na anattamano anÈhatacitto akhilajÈto, tassa 
cittaÑ namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya. Yassa cittaÑ 
namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya, evamassÈyaÑ paÒcamo 
cetokhilo pahÊno hoti. ImÈssa paÒca cetokhilÈ pahÊnÈ honti. 
______________________________________________________________ 
 1. Attamano (SÊ, I) 
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 188. KatamÈssa paÒca cetasovinibandhÈ susamucchinnÈ honti. Idha 
bhikkhave bhikkhu kÈme vÊtarÈgo hoti vigatacchando vigatapemo 
vigatapipÈso vigatapariÄÈho vigatataÓho. Yo so bhikkhave bhikkhu kÈme 
vÊtarÈgo hoti vigatacchando vigatapemo vigatapipÈso vigatapariÄÈho 
vigatataÓho, tassa cittaÑ namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya. 
Yassa cittaÑ namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya, 
evamassÈyaÑ paÔhamo cetasovinibandho susamucchinno hoti. 

  Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu kÈye vÊtarÈgo hoti -pa- r|pe vÊtarÈgo 
hoti -pa- na yÈvadatthaÑ udarÈvadehakaÑ bhuÒjitvÈ seyyasukhaÑ 
passasukhaÑ middhasukhaÑ anuyutto viharati. Yo so bhikkhave bhikkhu na 
yÈvadatthaÑ udarÈvadehakaÑ bhuÒjitvÈ seyyasukhaÑ passasukhaÑ 
middhasukhaÑ anuyutto viharati, tassa cittaÑ namati ÈtappÈya anuyogÈya 
sÈtaccÈya padhÈnÈya. Yassa cittaÑ namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya 
padhÈnÈya, evamassÈyaÑ catuttho cetasovinibandho susamucchinno hoti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu na aÒÒataraÑ devanikÈyaÑ 
paÓidhÈya brahmacariyaÑ carati “iminÈhaÑ sÊlena vÈ vatena vÈ tapena vÈ 
brahmacariyena vÈ devo vÈ bhavissÈmi devaÒÒataro vÈ”ti. Yo so bhikkhave 
bhikkhu na aÒÒataraÑ devanikÈyaÑ paÓidhÈya brahmacariyaÑ carati 
“iminÈhaÑ sÊlena vÈ vatena vÈ tapena vÈ brahmacariyena vÈ devo vÈ 
bhavissÈmi devaÒÒataro vÈ”ti, tassa cittaÑ namati ÈtappÈya anuyogÈya 
sÈtaccÈya padhÈnÈya. Yassa cittaÑ namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya 
padhÈnÈya, evamassÈyaÑ paÒcamo cetasovinibandho susamucchinno hoti. 
ImÈssa paÒca cetasovinibandhÈ susamucchinnÈ honti. 

 Yassa kassaci bhikkhave bhikkhuno ime paÒca cetokhilÈ pahÊnÈ, ime 
paÒca cetasovinibandhÈ susamucchinnÈ, so vatimasmiÑ dhammavinaye 
vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. 
 
 189. So chandasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ 
bhÈveti. VÊriyasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. 
CittasamÈdhi- 
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padhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. 
VÊmaÑsÈsamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. 
UssoÄhÊyeva paÒcamÊ. Sa kho so bhikkhave evaÑ 
ussoÄhipannarasa~gasamannÈgato bhikkhu bhabbo abhinibbidÈya, bhabbo 
sambodhÈya, bhabbo anuttarassa yogakkhemassa adhigamÈya. SeyyathÈpi 
bhikkhave kukkuÔiyÈ aÓÉÈni aÔÔha vÈ dasa vÈ dvÈdasa vÈ, tÈnassu kukkuÔiyÈ 
sammÈ adhisayitÈni sammÈ pariseditÈni sammÈ paribhÈvitÈni. KiÒcÈpi tassÈ 
kukkuÔiyÈ na evaÑ icchÈ uppajjeyya “aho vatime kukkuÔapotakÈ 
pÈdanakhasikhÈya vÈ mukhatuÓÉakena vÈ aÓÉakosaÑ padÈletvÈ sotthinÈ 
abhinibbhi jjeyyun”ti. Atha kho bhabbÈva te kukkuÔapotakÈ 
pÈdanakhasikhÈya vÈ mukhatuÓÉakena vÈ aÓÉakosaÑ padÈletvÈ sotthinÈ 
abhinibbhijjituÑ. Evameva kho bhikkhave evaÑ 
ussoÄhipannarasa~gasamannÈgato bhikkhu bhabbo abhinibbidÈya, bhabbo 
sambodhÈya, bhabbo anuttarassa yogakkhemassa adhigamÈyÈti. 

  Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

CetokhilasuttaÑ niÔÔhitaÑ chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. Vanapatthasutta 

 190. 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 “vanapatthapariyÈyaÑ vo bhikkhave desessÈmi, taÑ suÓÈtha 
sÈdhukaÑ manasikarotha bhÈsissÈmÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| 
Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 
 
 191. Idha bhikkhave bhikkhu aÒÒataraÑ vanapatthaÑ upanissÈya 
viharati, tassa taÑ vanapatthaÑ upanissÈya viharato anupaÔÔhitÈ ceva sati na 
upaÔÔhÈti,  
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asamÈhitaÒca cittaÑ na samÈdhiyati, aparikkhÊÓÈ ca ÈsavÈ na parikkhayaÑ 
gacchanti, ananuppattaÒca anuttaraÑ yogakkhemaÑ nÈnupÈpuÓÈti. Ye ca 
kho ime pabbajitena jÊvitaparikkhÈrÈ samudÈnetabbÈ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈ, te kasirena 
samudÈgacchanti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ “ahaÑ 
kho imaÑ vanapatthaÑ upanissÈya viharÈmi, tassa me imaÑ vanapatthaÑ 
upanissÈya viharato anupaÔÔhitÈ ceva sati na upaÔÔhÈti, asamÈhitaÒca cittaÑ 
na samÈdhiyati, aparikkhÊÓÈ ca ÈsavÈ na parikkhayaÑ gacchanti, 
ananuppattaÒca anuttaraÑ yogakkhemaÑ nÈnupÈpuÓÈmi. Ye ca kho ime 
pabbajitena jÊvitaparikkhÈrÈ samudÈnetabbÈ cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsana 
gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈ, te kasirena samudÈgacchantÊ”ti. Tena 
bhikkhave bhikkhunÈ rattibhÈgaÑ vÈ divasabhÈgaÑ vÈ tamhÈ vanapatthÈ 
pakkamitabbaÑ, na vatthabbaÑ. 
 
 192. Idha pana bhikkhave bhikkhu aÒÒataraÑ vanapatthaÑ upanissÈya 
viharati, tassa taÑ vanapatthaÑ upanissÈya viharato anupaÔÔhitÈ ceva sati na 
upaÔÔhÈti, asamÈhitaÒca cittaÑ na samÈdhiyati, aparikkhÊÓÈ ca ÈsavÈ na 
parikkhayaÑ gacchanti, ananuppattaÒca anuttaraÑ yogakkhemaÑ 
nÈnupÈpuÓÈti. Ye ca kho ime pabbajitena jÊvitaparikkhÈrÈ samudÈnetabbÈ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈ, te appakasirena 
samudÈgacchanti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ “ahaÑ 
kho imaÑ vanapatthaÑ upanissÈya viharÈmi, tassÈ me imaÑ vanapatthaÑ 
upanissÈya viharato anupaÔÔhitÈ ceva sati na upaÔÔhÈti, asamÈhitaÒca cittaÑ 
na samÈdhiyati, aparikkhÊÓÈ ca ÈsavÈ na parikkhayaÑ gacchanti, 
ananuppattaÒca anuttaraÑ yogakkhemaÑ nÈnupÈpuÓÈmi. Ye ca kho ime 
pabbajitena jÊvitaparikkhÈrÈ samudÈnetabbÈ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈ, te appakasirena 
samudÈgacchanti. Na kho panÈhaÑ cÊvarahetu agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajito. Na piÓÉapÈtahetu -pa-. Na senÈsanahetu -pa-. Na 
gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrahetu agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito. Atha 
ca pana me imaÑ vanapatthaÑ upanissÈya viharato anupaÔÔhitÈ ceva sati na 
upaÔÔhÈti, asamÈhitaÒca cittaÑ na samÈdhiyati, aparikkhÊÓÈ ca ÈsavÈ na 
parikkhayaÑ gacchanti, ananuppattaÒca anuttaraÑ yogakkhemaÑ 
nÈnupÈpuÓÈmÊ”ti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ sa~khÈpi tamhÈ vanapatthÈ 
pakkamitabbaÑ, na vatthabbaÑ. 
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 193. Idha pana bhikkhave bhikkhu aÒÒataraÑ vanapatthaÑ upanissÈya 
viharati, tassa taÑ vanapatthaÑ upanissÈya viharato anupaÔÔhitÈ ceva sati 
upaÔÔhÈti, asamÈhitaÒca cittaÑ samÈdhiyati, aparikkhÊÓÈ ca ÈsavÈ 
parikkhayaÑ gacchanti, ananuppattaÒca anuttaraÑ yogakkhemaÑ 
anupÈpuÓÈti. Ye ca kho ime pabbajitena jÊvitaparikkhÈrÈ samudÈnetabbÈ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈ, te kasirena 
samudÈgacchanti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ “ahaÑ 
kho imaÑ vanapatthaÑ upanissÈya viharÈmi, tassa me imaÑ vanapatthaÑ 
upanissÈya viharato anupaÔÔhitÈ ceva sati upaÔÔhÈti, asamÈhitaÒca cittaÑ 
samÈdhiyati, aparikkhÊÓÈ ca ÈsavÈ parikkhayaÑ gacchanti, ananuppattaÒca 
anuttaraÑ yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈmi. Ye ca kho ime pabbajitena 
jÊvitaparikkhÈrÈ samudÈnetabbÈ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈ, te kasirena 
samudÈgacchanti. Na kho panÈhaÑ cÊvarahetu agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajito. Na piÓÉapÈtahetu -pa-. Na senÈsanahetu -pa-. Na 
gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrahetu agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito. Atha 
ca pana me imaÑ vanapatthaÑ upanissÈya viharato anupaÔÔhitÈ ceva sati 
upaÔÔhÈti, asamÈhitaÒca cittaÑ samÈdhiyati, aparikkhÊÓÈ ca ÈsavÈ 
parikkhayaÑ gacchanti, ananuppattaÒca anuttaraÑ yogakkhemaÑ 
anupÈpuÓÈmÊ”ti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ sa~khÈpi tasmiÑ vanapatthe 
vatthabbaÑ, na pakkamitabbaÑ. 
 
 194. Idha pana bhikkhave bhikkhu aÒÒataraÑ vanapatthaÑ upanissÈya 
viharati, tassa taÑ vanapatthaÑ upanissÈya viharato anupaÔÔhitÈ ceva sati 
upaÔÔhÈti, asamÈhitaÒca cittaÑ samÈdhiyati, aparikkhÊÓÈ ca ÈsavÈ 
parikkhayaÑ gacchanti, ananuppattaÒca anuttaraÑ yogakkhemaÑ 
anupÈpuÓÈti. Ye ca kho ime pabbajitena jÊvitaparikkhÈrÈ samudÈnetabbÈ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈ, te appakasirena 
samudÈgacchanti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ “ahaÑ 
kho imaÑ vanapatthaÑ upanissÈya viharÈmi, tassa me imaÑ vanapatthaÑ 
upanissÈya viharato anupaÔÔhitÈ ceva sati upaÔÔhÈti, asamÈhitaÒca cittaÑ 
samÈdhiyati, aparikkhÊÓÈ ca ÈsavÈ parikkhayaÑ gacchanti, ananuppattaÒca 
anuttaraÑ yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈmi. Ye ca kho ime pabbajitena 
jÊvitaparikkhÈrÈ samudÈnetabbÈ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈ, te appakasirena  
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samudÈgacchantÊ”ti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ yÈvajÊvampi tasmiÑ 
vanapatthe vatthabbaÑ, na pakkamitabbaÑ. 
 
 195. Idha bhikkhave bhikkhu aÒÒataraÑ gÈmaÑ upanissÈya 
viharati -pa- aÒÒataraÑ nigamaÑ upanissÈya viharati -pa- aÒÒataraÑ 
nagaraÑ upanissÈya viharati -pa- aÒÒataraÑ janapadaÑ upanissÈya 
viharati -pa- aÒÒataraÑ puggalaÑ upanissÈya viharati, tassa taÑ puggalaÑ 
upanissÈya viharato anupaÔÔhitÈ ceva sati na upaÔÔhÈti, asamÈhitaÒca cittaÑ 
na samÈdhiyati, aparikkhÊÓÈ ca ÈsavÈ na parikkhayaÑ gacchanti, 
ananuppattaÒca anuttaraÑ yogakkhemaÑ nÈnupÈpuÓÈti. Ye ca kho ime 
pabbajitena jÊvitaparikkhÈrÈ samudÈnetabbÈ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈ, te kasirena 
samudÈgacchanti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ “ahaÑ 
kho imaÑ puggalaÑ upanissÈya viharÈmi, tassa me imaÑ puggalaÑ 
upanissÈya viharato anupaÔÔhitÈ ceva sati na upaÔÔhÈti, asamÈhitaÒca cittaÑ 
na samÈdhiyati, aparikkhÊÓÈ ca ÈsavÈ na parikkhayaÑ gacchanti, 
ananuppattaÒca anuttaraÑ yogakkhemaÑ nÈnupÈpuÓÈmi. Ye ca kho ime 
pabbajitena jÊvitaparikkhÈrÈ samudÈnetabbÈ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈ, te kasirena 
samudÈgacchantÊ”ti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ rattibhÈgaÑ vÈ 
divasabhÈgaÑ vÈ so puggalo anÈpucchÈ pakkamitabbaÑ, nÈnubandhitabbo. 
 
 196. Idha pana bhikkhave bhikkhu aÒÒataraÑ puggalaÑ upanissÈya 
viharati, tassa taÑ puggalaÑ upanissÈya viharato anupaÔÔhitÈ ceva sati na 
upaÔÔhÈti, asamÈhitaÒca cittaÑ na samÈdhiyati, aparikkhÊÓÈ ca ÈsavÈ na 
parikkhayaÑ gacchanti, ananuppattaÒca anuttaraÑ yogakkhemaÑ 
nÈnupÈpuÓÈti. Ye ca kho ime pabbajitena jÊvitaparikkhÈrÈ samudÈnetabbÈ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈ, te appakasirena 
samudÈgacchanti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ “ahaÑ 
kho imaÑ puggalaÑ upanissÈya viharÈmi, tassa me imaÑ puggalaÑ 
upanissÈya viharato anupaÔÔhitÈ ceva sati na upaÔÔhÈti, asamÈhitaÒca cittaÑ 
na samÈdhiyati, aparikkhÊÓÈ ca ÈsavÈ na parikkhayaÑ gacchanti, 
ananuppattaÒca anuttaraÑ yogakkhemaÑ nÈnupÈpuÓÈmi. Ye ca kho ime 
pabbajitena jÊvitaparikkhÈrÈ samudÈnetabbÈ 
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cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈ, te appakasirena 
samudÈgacchanti. Na kho panÈhaÑ cÊvarahetu agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajito. Na piÓÉapÈtahetu -pa-. Na senÈsanahetu -pa-. Na 
gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrahetu agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito. Atha 
ca pana me imaÑ puggalaÑ upanissÈya viharato anupaÔÔhitÈ ceva sati na 
upaÔÔhÈti, asamÈhitaÒca cittaÑ na samÈdhiyati, aparikkhÊÓÈ ca ÈsavÈ na 
parikkhayaÑ gacchanti, ananuppattaÒca anuttaraÑ yogakkhemaÑ 
nÈnupÈpuÓÈmÊ”ti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ sa~khÈpi so puggalo ÈpucchÈ 
pakkamitabbaÑ, nÈnubandhitabbo. 
 
 197. Idha pana bhikkhave bhikkhu aÒÒataraÑ puggalaÑ upanissÈya 
viharati, tassa taÑ puggalaÑ upanissÈya viharato anupaÔÔhitÈ ceva sati 
upaÔÔhÈti, asamÈhitaÒca cittaÑ samÈdhiyati, aparikkhÊÓÈ ca ÈsavÈ 
parikkhayaÑ gacchanti, ananuppattaÒca anuttaraÑ yogakkhemaÑ 
anupÈpuÓÈti. Ye ca kho ime pabbajitena jÊvitaparikkhÈrÈ samudÈnetabbÈ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈ, te kasirena 
samudÈgacchanti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ “ahaÑ 
kho imaÑ puggalaÑ upanissÈya viharÈmi, tassa me imaÑ puggalaÑ 
upanissÈya viharato anupaÔÔhitÈ ceva sati upaÔÔhÈti, asamÈhitaÒca cittaÑ 
samÈdhiyati, aparikkhÊÓÈ ca ÈsavÈ parikkhayaÑ gacchanti, ananuppattaÒca 
anuttaraÑ yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈmi. Ye ca kho ime pabbajitena 
jÊvitaparikkhÈrÈ samudÈnetabbÈ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈ, te kasirena 
samudÈgacchanti. Na kho panÈhaÑ cÊvarahetu agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajito. Na piÓÉapÈtahetu -pa-. Na senÈsanahetu -pa-. Na 
gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrahetu agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito. Atha 
ca pana me imaÑ puggalaÑ upanissÈya viharato anupaÔÔhitÈ ceva sati 
upaÔÔhÈti, asamÈhitaÒca cittaÑ samÈdhiyati, aparikkhÊÓÈ ca ÈsavÈ 
parikkhayaÑ gacchanti, ananuppattaÒca anuttaraÑ yogakkhemaÑ 
anupÈpuÓÈmÊ”ti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ sa~khÈpi so puggalo 
anubandhitabbo, na pakkamitabbaÑ. 
 
 198. Idha pana bhikkhave bhikkhu aÒÒataraÑ puggalaÑ upanissÈya 
viharati, tassa taÑ puggalaÑ upanissÈya viharato anupaÔÔhitÈ ceva sati 
upaÔÔhÈti, asamÈhitaÒca cittaÑ samÈdhiyati, aparikkhÊÓÈ ca ÈsavÈ 
parikkhayaÑ 
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gacchanti, ananuppattaÒca anuttaraÑ yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈti. Ye ca kho 
ime pabbajitena jÊvitaparikkhÈrÈ samudÈnetabbÈ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈ, te appakasirena 
samudÈgacchanti. Tena bhikkhave bhikkhunÈ iti paÔisaÒcikkhitabbaÑ “ahaÑ 
kho imaÑ puggalaÑ upanissÈya viharÈmi, tassa me imaÑ puggalaÑ 
upanissÈya viharato anupaÔÔhitÈ ceva sati upaÔÔhÈti, asamÈhitaÒca cittaÑ 
samÈdhiyati, aparikkhÊÓÈ ca ÈsavÈ parikkhayaÑ gacchanti, ananuppattaÒca 
anuttaraÑ yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈmi. Ye ca kho ime pabbajitena 
jÊvitaparikkhÈrÈ samudÈnetabbÈ cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccaya-
bhesajjaparikkhÈrÈ, te appakasirena samudÈgacchantÊ”ti. Tena bhikkhave 
bhikkhunÈ yÈvajÊvampi so puggalo anubandhitabbo, na pakkamitabbaÑ api 
panujjamÈnenapÊti1. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

VanapatthasuttaÑ niÔÔhitaÑ sattamaÑ. 
_____ 

 
8. MadhupiÓÉikasutta 

 199. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati 
KapilavatthusmiÑ NigrodhÈrÈme. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya KapilavatthuÑ piÓÉÈya pÈvisi. 
KapilavatthusmiÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto yena 
MahÈvanaÑ tenupasa~kami divÈvihÈrÈya. MahÈvanaÑ ajjhogÈhetvÈ 
beluvalaÔÔhikÈya m|le divÈvihÈraÑ nisÊdi. DaÓÉapÈÓipi kho Sakko 
ja~ghÈvihÈraÑ2 anuca~kamamÈno anuvicaramÈno yena MahÈvanaÑ 
tenupasa~kami, MahÈvanaÑ ajjhogÈhetvÈ yena beluvalaÔÔhikÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ daÓÉamolubbha ekamantaÑ 
aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho DaÓÉapÈÓi Sakko BhagavantaÑ etadavoca 
“kiÑvÈdÊ samaÓo kimakkhÈyÊ”ti. YathÈvÈdÊ kho Èvuso sadevake loke 
samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ  
______________________________________________________________ 
 1. Api paÓujjamÈnenÈti (?) 2. Ja~ghavihÈraÑ (Ka) 
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pajÈya sadevamanussÈya na kenaci loke viggayha tiÔÔhati, yathÈ ca pana 
kÈmehi visaÑyuttaÑ viharantaÑ taÑ brÈhmaÓaÑ akathaÑkathiÑ 
chinnakukkuccaÑ bhavÈbhave vÊtataÓhaÑ saÒÒÈ nÈnusenti, evaÑvÈdÊ kho 
ahaÑ Èvuso evamakkhÈyÊ”ti. EvaÑ vutte DaÓÉapÈÓi Sakko sÊsaÑ 
okampetvÈ jivhaÑ nillÈÄetvÈ tivisÈkhaÑ nalÈÔikaÑ nalÈÔe vuÔÔhÈpetvÈ 
daÓÉamolubbha pakkÈmi. 
 
 200. Atha kho BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena 
NigrodhÈrÈmo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja 
kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “idhÈhaÑ bhikkhave pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya KapilavatthuÑ piÓÉÈya pÈvisiÑ. 
KapilavatthusmiÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto yena 
MahÈvanaÑ tenupasa~kamiÑ divÈvihÈrÈya. MahÈvanaÑ ajjhogÈhetvÈ 
beluvalaÔÔhikÈya m|le divÈvihÈraÑ nisÊdiÑ. DaÓÉapÈÓipi kho bhikkhave 
Sakko ja~ghÈvihÈraÑ anuca~kamamÈno anuvicaramÈno yena MahÈvanaÑ 
tenupasa~kami. MahÈvanaÑ ajjhogÈhetvÈ yena beluvalaÔÔhikÈ yenÈhaÑ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ mayÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ 
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ daÓÉamolubbha ekamantaÑ aÔÔhÈsi, 
ekamantaÑ Ôhito kho bhikkhave DaÓÉapÈÓi Sakko maÑ etadavoca ‘kiÑvÈdÊ 
samaÓo kimakkhÈyÊ’ti. EvaÑ vutte ahaÑ bhikkhave DaÓÉapÈÓiÑ SakkaÑ 
etadavocaÑ ‘yathÈvÈdÊ kho Èvuso sadevake loke samÈrake sabrahmake 
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya na kenaci loke viggayha 
tiÔÔhati, yathÈ ca pana kÈmehi visaÑyuttaÑ viharantaÑ taÑ brÈhmaÓaÑ 
akathaÑkathiÑ chinnakukkuccaÑ bhavÈbhave vÊtataÓhaÑ saÒÒÈ nÈnusenti, 
evaÑvÈdÊ kho ahaÑ Èvuso evamakkhÈyÊ”ti. EvaÑ vutte bhikkhave 
DaÓÉapÈÓi Sakko sÊsaÑ okampetvÈ jivhaÑ nillÈÄetvÈ tivisÈkhaÑ nalÈÔikaÑ 
nalÈÔe vuÔÔhÈpetvÈ daÓÉamolubbha pakkÈmÊ”ti. 
 
 201. EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “kiÑvÈdÊ 
pana bhante BhagavÈ sadevake loke samÈrake sabrahmake 
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya na kenaci loke viggayha 
tiÔÔhati. KathaÒca pana bhante BhagavantaÑ kÈmehi visaÑyuttaÑ 
viharantaÑ  
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taÑ brÈhmaÓaÑ akathaÑkathiÑ chinnakukkuccaÑ bhavÈbhave vÊtataÓhaÑ 
saÒÒÈ nÈnusentÊ”ti. YatonidÈnaÑ bhikkhu purisaÑ papaÒcasaÒÒÈsa~khÈ 
samudÈcaranti, ettha ce natthi abhinanditabbaÑ abhivaditabbaÑ 
ajjhositabbaÑ, esevanto rÈgÈnusayÈnaÑ, esevanto paÔighÈnusayÈnaÑ, 
esevanto diÔÔhÈnusayÈnaÑ, esevanto vicikicchÈnusayÈnaÑ, esevanto 
mÈnÈnusayÈnaÑ, esevanto bhavarÈgÈnusayÈnaÑ, esevanto avijjÈnusayÈnaÑ, 
esevanto daÓÉÈdÈnasatthÈdÈna kalaha viggaha vivÈda tuvaÑtuvaÑ pesuÒÒa 
musÈvÈdÈnaÑ. Etthete pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ aparisesÈ nirujjhantÊti. 
Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ pÈvisi. 
 
 202. Atha kho tesaÑ bhikkh|naÑ acirapakkantassa Bhagavato 
etadahosi “idaÑ kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ 
vitthÈrena atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, ‘yatonidÈnaÑ 
bhikkhu purisaÑ papaÒcasaÒÒÈsa~khÈ samudÈcaranti. Ettha ce natthi 
abhinanditabbaÑ abhivaditabbaÑ ajjhositabbaÑ, esevanto 
rÈgÈnusayÈnaÑ -pa-. Etthete pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ aparisesÈ 
nirujjhantÊ’ti. Ko nu kho imassa BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa 
uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajeyyÈ”ti. 
Atha kho tesaÑ bhikkh|naÑ etadahosi “ayaÑ kho ÈyasmÈ MahÈkaccÈno 
Satthu ceva saÑvaÓÓito, sambhÈvito ca viÒÒ|naÑ sabrahmacÈrÊnaÑ, pahoti 
cÈyasmÈ MahÈkaccÈno imassa BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa 
vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajituÑ. YaÑn|na 
mayaÑ yenÈyasmÈ MahÈkaccÈno tenupasa~kameyyÈma, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ MahÈkaccÈnaÑ etamatthaÑ paÔipuccheyyÈmÈ”ti. 

  Atha kho te bhikkh| yenÈyasmÈ MahÈkaccÈno tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ MahÈkaccÈnena saddhiÑ sammodiÑsu, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, 
ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| ÈyasmantaÑ MahÈkaccÈnaÑ 
etadavocuÑ–idaÑ kho no Èvuso KaccÈna BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ 
uddisitvÈ vitthÈrena atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, 
“yatonidÈnaÑ bhikkhu purisaÑ papaÒcasaÒÒÈsa~khÈ samudÈcaranti. Ettha 
ce natthi abhinanditabbaÑ abhivaditabbaÑ ajjhositabbaÑ, 
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esevanto rÈgÈnusayÈnaÑ -pa-. Etthete pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ 
aparisesÈnirujjhantÊ”ti. TesaÑ no Èvuso KaccÈna amhÈkaÑ acirapakkantassa 
Bhagavato etadahosi “idaÑ kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ 
uddisitvÈ vitthÈrena atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, 
‘yatonidÈnaÑ bhikkhu purisaÑ papaÒcasaÒÒÈsa~khÈ samudÈcaranti. Ettha 
ce natthi abhinanditabbaÑ abhivaditabbaÑ ajjhositabbaÑ, esevanto 
rÈgÈnusayÈnaÑ -pa-. Etthete pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ aparisesÈ 
nirujjhantÊ’ti. Ko nu kho imassa BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa 
uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajeyyÈ”ti. 
TesaÑ no Èvuso KaccÈna amhÈkaÑ etadahosi “ayaÑ kho ÈyasmÈ 
MahÈkaccÈno Satthu ceva saÑvaÓÓito, sambhÈvito ca viÒÒ|naÑ 
sabrahmacÈrÊnaÑ, pahoti cÈyasmÈ MahÈkaccÈno imassa BhagavatÈ 
saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena 
atthaÑ vibhajituÑ. YaÑn|na mayaÑ yenÈyasmÈ MahÈkaccÈno 
tenupasa~kameyyÈma, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ MahÈkaccÈnaÑ 
etamatthaÑ paÔipuccheyyÈmÈ”ti. VibhajatÈyasmÈ MahÈkaccÈnoti. 
 
 203. SeyyathÈpi Èvuso puriso sÈratthiko sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ 
caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato atikkammeva m|laÑ 
atikkamma khandhaÑ sÈkhÈpalÈse sÈraÑ pariyesitabbaÑ maÒÒeyya, 
evaÑsampadamidaÑ ÈyasmantÈnaÑ, Satthari sammukhÊbh|te taÑ 
BhagavantaÑ atisitvÈ amhe etamatthaÑ paÔipucchitabbaÑ maÒÒatha. So 
hÈvuso BhagavÈ jÈnaÑ jÈnÈti passaÑ passati cakkhubh|to ÒÈÓabh|to 
dhammabh|to brahmabh|to vattÈ pavattÈ atthassa ninnetÈ amatassa dÈtÈ 
dhammassÈmÊ TathÈgato. So ceva panetassa kÈlo ahosi, yaÑ 
BhagavantaÑyeva etamatthaÑ paÔipuccheyyÈtha. YathÈ vo BhagavÈ 
byÈkareyya, tathÈ naÑ dhÈreyyÈthÈti. AddhÈvuso KaccÈna BhagavÈ jÈnaÑ 
jÈnÈti passaÑ passati cakkhubh|to ÒÈÓabh|to dhammabh|to brahmabh|to 
vattÈ pavattÈ atthassa ninnetÈ amatassa dÈtÈ dhammassÈmÊ TathÈgato. So 
ceva panetassa kÈlo ahosi, yaÑ BhagavantaÑyeva etamatthaÑ 
paÔipuccheyyÈma. YathÈ no BhagavÈ byÈkareyya, tathÈ naÑ dhÈreyyÈma. 
Api cÈyasmÈ MahÈkaccÈno Satthu ceva saÑvaÓÓito, sambhÈvito ca 
viÒÒ|naÑ sabrahmacÈrÊnaÑ,  
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pahoti cÈyasmÈ MahÈkaccÈno imassa BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa 
uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajituÑ. 
VibhajatÈyasmÈ MahÈkaccÈno agaruÑ katvÈ1 ti. Tena hÈvuso suÓÈtha 
sÈdhukaÑ manasikarotha bhÈsissÈmÊti. “EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| 
Èyasmato MahÈkaccÈnassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ MahÈkaccÈno 
etadavoca– 
 
 204. YaÑ kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ 
vitthÈrena atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, “yatonidÈnaÑ 
bhikkhu purisaÑ papaÒcasaÒÒÈsa~khÈ samudÈcaranti. Ettha ce natthi 
abhinanditabbaÑ abhivaditabbaÑ ajjhositabbaÑ, esevanto 
rÈgÈnusayÈnaÑ -pa-. Etthete pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ aparisesÈ 
nirujjhantÊ”ti. Imassa kho ahaÑ Èvuso BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa 
uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmi. 

 CakkhuÒcÈvuso paÔicca r|pe ca uppajjati cakkhuviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ 
sa~gati phasso, phassapaccayÈ vedanÈ, yaÑ vedeti taÑ saÒjÈnÈti, yaÑ 
saÒjÈnÈti taÑ vitakketi, yaÑ vitakketi taÑ papaÒceti, yaÑ papaÒceti 
tatonidÈnaÑ purisaÑ papaÒcasaÒÒÈsa~khÈ samudÈcaranti 
atÊtÈnÈgatapaccuppannesu cakkhuviÒÒeyyesu r|pesu. SotaÒcÈvuso paÔicca 
sadde ca uppajjati sotaviÒÒÈÓaÑ -pa-. GhÈnaÒcÈvuso paÔicca gandhe ca 
uppajjati ghÈnaviÒÒÈÓaÑ -pa-. JivhaÒcÈvuso paÔicca rase ca uppajjati 
jivhÈviÒÒÈÓaÑ -pa-. KÈyaÒcÈvuso paÔicca phoÔÔhabbe ca uppajjati 
kÈyaviÒÒÈÓaÑ -pa-. ManaÒcÈvuso paÔicca dhamme ca uppajjati 
manoviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ sa~gati phasso, phassapaccayÈ vedanÈ, yaÑ vedeti 
taÑ saÒjÈnÈti, yaÑ saÒjÈnÈti taÑ vitakketi, yaÑ vitakketi taÑ papaÒceti, 
yaÑ papaÒceti tatonidÈnaÑ purisaÑ papaÒcasaÒÒÈsa~khÈ samudÈcaranti 
atÊtÈnÈgatapaccuppannesu manoviÒÒeyyesu dhammesu.  

 So vatÈvuso cakkhusmiÑ sati r|pe sati cakkhuviÒÒÈÓe sati 
phassapaÒÒattiÑ paÒÒÈpessatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati, phassapaÒÒattiyÈ sati 
vedanÈpaÒÒattiÑ paÒÒÈpessatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati, vedanÈpaÒÒattiyÈ sati 
saÒÒÈpaÒÒattiÑ paÒÒÈpessatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati, saÒÒÈpaÒÒattiyÈ 
______________________________________________________________ 
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sati vitakkapaÒÒattiÑ paÒÒÈpessatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati, vitakkapaÒÒattiyÈ 
sati papaÒcasaÒÒÈsa~khÈsamudÈcaraÓapaÒÒattiÑ paÒÒÈpessatÊti ÔhÈnametaÑ 
vijjati. So vatÈvuso sotasmiÑ sati sadde sati -pa- ghÈnasmiÑ sati gandhe 
sati -pa- jivhÈya sati rase sati -pa- kÈyasmiÑ sati phoÔÔhabbe 
sati -pa- manasmiÑ sati dhamme sati manoviÒÒÈÓe sati phassapaÒÒattiÑ 
paÒÒÈpessatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. PhassapaÒÒattiyÈ sati vedanÈpaÒÒattiÑ 
paÒÒÈpessatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. VedanÈpaÒÒattiyÈ sati saÒÒÈpaÒÒattiÑ 
paÒÒÈpessatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. SaÒÒÈpaÒÒattiyÈ sati vitakkapaÒÒattiÑ 
paÒÒÈpessatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. VitakkapaÒÒattiyÈ sati 
papaÒcasaÒÒÈsa~khÈsamudÈcaraÓapaÒÒattiÑ paÒÒÈpessatÊti ÔhÈnametaÑ 
vijjati. 

 So vatÈvuso cakkhusmiÑ asati r|pe asati cakkhuviÒÒÈÓe asati 
phassapaÒÒattiÑ paÒÒÈpessatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. PhassapaÒÒattiyÈ asati 
vedanÈpaÒÒattiÑ paÒÒÈpessatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. VedanÈpaÒÒattiyÈ 
asati saÒÒÈpaÒÒattiÑ paÒÒÈpessatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. SaÒÒÈpaÒÒattiyÈ 
asati vitakkapaÒÒattiÑ paÒÒÈpessatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 
VitakkapaÒÒattiyÈ asati papaÒcasaÒÒÈsa~khÈsamudÈcaraÓapaÒÒattiÑ 
paÒÒÈpessatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. So vatÈvuso sotasmiÑ asati sadde 
asati -pa- ghÈnasmiÑ asati gandhe asati -pa- jivhÈya asati rase 
asati -pa- kÈyasmiÑ asati phoÔÔhabbe asati -pa- manasmiÑ asati dhamme 
asati manoviÒÒÈÓe asati phassapaÒÒattiÑ paÒÒÈpessatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ 
vijjati. PhassapaÒÒattiyÈ asati vedanÈpaÒÒattiÑ paÒÒÈpessatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ 
vijjati. VedanÈpaÒÒattiyÈ asati saÒÒÈpaÒÒattiÑ paÒÒÈpessatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ 
vijjati. SaÒÒÈpaÒÒattiyÈ asati vitakkapaÒÒattiÑ paÒÒÈpessatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ 
vijjati. VitakkapaÒÒattiyÈ asati papaÒcasaÒÒÈsa~khÈsamudÈcaraÓapaÒÒattiÑ 
paÒÒÈpessatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 

 YaÑ kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena 
atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, “yatonidÈnaÑ bhikkhu 
purisaÑ papaÒcasaÒÒÈsa~khÈ samudÈcaranti. Ettha ce natthi 
abhinanditabbaÑ abhivaditabbaÑ ajjhositabbaÑ, esevanto 
rÈgÈnusayÈnaÑ -pa-. Etthete pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ aparisesÈ 
nirujjhantÊ”ti. Imassa kho ahaÑ Èvuso 
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BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa 
evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmi. Œka~khamÈnÈ ca pana tumhe Èyasmanto 
BhagavantaÑyeva upasa~kamitvÈ etamatthaÑ paÔipuccheyyÈtha. YathÈ vo 
BhagavÈ byÈkaroti, tathÈ naÑ dhÈreyyÈthÈti. 
 
 205. Atha kho te bhikkh| Èyasmato MahÈkaccÈnassa bhÈsitaÑ 
abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ 
nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ–yaÑ kho no bhante 
BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena atthaÑ avibhajitvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, “yatonidÈnaÑ bhikkhu purisaÑ 
papaÒcasaÒÒÈsa~khÈ samudÈcaranti. Ettha ce natthi abhinanditabbaÑ 
abhivaditabbaÑ ajjhositabbaÑ, esevanto rÈgÈnusayÈnaÑ -pa-. Etthete 
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ aparisesÈ nirujjhantÊ”ti. TesaÑ no bhante amhÈkaÑ 
acirapakkantassa Bhagavato etadahosi “idaÑ kho no Èvuso BhagavÈ 
saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
vihÈraÑ paviÔÔho, ‘yatonidÈnaÑ bhikkhu purisaÑ papaÒcasaÒÒÈsa~khÈ 
samudÈcaranti. Ettha ce natthi abhinanditabbaÑ abhivaditabbaÑ 
ajjhositabbaÑ, esevanto rÈgÈnusayÈnaÑ, esevanto paÔighÈnusayÈnaÑ, 
esevanto diÔÔhÈnusayÈnaÑ, esevanto vicikicchÈnusayÈnaÑ, esevanto 
mÈnÈnusayÈnaÑ, esevanto bhavarÈgÈnusayÈnaÑ, esevanto avijjÈnusayÈnaÑ, 
esevanto daÓÉÈdÈna satthÈdÈna kalaha viggaha vivÈda tuvaÑtuvaÑ pesuÒÒa 
musÈvÈdÈnaÑ. Etthete pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ aparisesÈ nirujjhantÊ’ti. Ko 
nu kho imassa BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa vitthÈrena 
atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajeyyÈ”ti. TesaÑ no bhante 
amhÈkaÑ etadahosi “ayaÑ kho ÈyasmÈ MahÈkaccÈno Satthu ceva 
saÑvaÓÓito, sambhÈvito ca viÒÒ|naÑ sabrahmacÈrÊnaÑ, pahoti cÈyasmÈ 
MahÈkaccÈno imassa BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa 
vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajituÑ, yaÑn|na 
mayaÑ yenÈyasmÈ MahÈkaccÈno tenupasa~kameyyÈma, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ MahÈkaccÈnaÑ etamatthaÑ paÔipuccheyyÈmÈ”ti. Atha kho 
mayaÑ bhante yenÈyasmÈ MahÈkaccÈno tenupasa~kamimha, upasa~kamitvÈ 
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ÈyasmantaÑ MahÈkaccÈnaÑ etamatthaÑ paÔipucchimha, tesaÑ no bhante 
ÈyasmatÈ MahÈkaccÈnena imehi ÈkÈrehi imehi padehi imehi byaÒjanehi 
attho vibhattoti. PaÓÉito bhikkhave MahÈkaccÈno, mahÈpaÒÒo bhikkhave 
MahÈkaccÈno. MaÑ cepi tumhe bhikkhave etamatthaÑ paÔipuccheyyÈtha, 
ahampi taÑ evamevaÑ byÈkareyyaÑ, yathÈ taÑ MahÈkaccÈnena byÈkataÑ, 
eso cevetassa attho, evaÒca1 naÑ dhÈrethÈti. 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “seyyathÈpi 
bhante puriso jighacchÈdubbalyapareto madhupiÓÉikaÑ adhigaccheyya, so 
yato yato sÈyeyya, labhetheva sÈdurasaÑ asecanakaÑ. Evameva kho bhante 
cetaso bhikkhu dabbajÈtiko yato yato imassa dhammapariyÈyassa paÒÒÈya 
atthaÑ upaparikkheyya, labhetheva attamanataÑ, labhetheva cetaso 
pasÈdaÑ. KonÈmo ayaÑ2 bhante dhammapariyÈyo”ti. TasmÈtiha tvaÑ 
Œnanda imaÑ dhammapariyÈyaÑ “MadhupiÓÉikapariyÈyo”tveva naÑ 
dhÈrehÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ Œnando Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 

MadhupiÓÉikasuttaÑ niÔÔhitaÑ aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. DvedhÈvitakkasutta 

 206. 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– 

 Pubbeva me bhikkhave sambodhÈ anabhisambuddhassa bodhisattasseva 
sato etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ dvidhÈ katvÈ dvidhÈ katvÈ vitakke 
vihareyyan”ti. So kho ahaÑ bhikkhave yo cÈyaÑ kÈmavitakko yo ca 
byÈpÈdavitakko yo ca vihiÑsÈvitakko, imaÑ ekaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Evameva ca (Ka) 2. Ko nÈmÈyaÑ (SyÈ) 
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bhÈgamakÈsiÑ. Yo cÈyaÑ nekkhammavitakko yo ca abyÈpÈdavitakko yo ca 
avihiÑsÈvitakko, imaÑ dutiyaÑ bhÈgamakÈsiÑ. 
 
 207. Tassa mayhaÑ bhikkhave evaÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa 
viharato uppajjati kÈmavitakko. So evaÑ pajÈnÈmi “uppanno kho me ayaÑ 
kÈmavitakko, so ca kho attabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, parabyÈbÈdhÈyapi 
saÑvattati, ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, paÒÒÈnirodhiko 
vighÈtapakkhiko anibbÈnasaÑvattaniko”1. ‘AttabyÈbÈdhÈya saÑvattatÊ’tipi 
me bhikkhave paÔisaÒcikkhato abbhatthaÑ gacchati, ‘parabyÈbÈdhÈya 
saÑvattatÊ’tipi me bhikkhave paÔisaÒcikkhato abbhatthaÑ gacchati, 
‘ubhayabyÈbÈdhÈya saÑvattatÊ’tipi me bhikkhave paÔisaÒcikkhato 
abbhatthaÑ gacchati, ‘paÒÒÈnirodhiko vighÈtapakkhiko 
anibbÈnasaÑvattaniko’tipi me bhikkhave paÔisaÒcikkhato abbhatthaÑ 
gacchati. So kho ahaÑ bhikkhave uppannuppannaÑ kÈmavitakkaÑ 
pajahameva2 vinodameva3, byantameva4 naÑ akÈsiÑ. 
 
 208. Tassa mayhaÑ bhikkhave evaÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa 
viharato uppajjati byÈpÈdavitakko -pa- uppajjati vihiÑsÈvitakko. So evaÑ 
pajÈnÈmi “uppanno kho me ayaÑ vihiÑsÈvitakko, so ca kho 
attabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, parabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, 
ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, paÒÒÈnirodhiko vighÈtapakkhiko 
anibbÈnasaÑvattaniko”. ‘AttabyÈbÈdhÈya saÑvattatÊ’tipi me bhikkhave 
paÔisaÒcikkhato abbhatthaÑ gacchati, ‘parabyÈbÈdhÈya saÑvattatÊ’tipi me 
bhikkhave paÔisaÒcikkhato abbhatthaÑ gacchati, ‘ubhayabyÈbÈdhÈya 
saÑvattatÊ’tipi me bhikkhave paÔisaÒcikkhato abbhatthaÑ gacchati, 
‘paÒÒÈnirodhiko vighÈtapakkhiko anibbÈnasaÑvattaniko’tipi me bhikkhave 
paÔisaÒcikkhato abbhatthaÑ gacchati. So kho ahaÑ bhikkhave 
uppannuppannaÑ vihiÑsÈvitakkaÑ pajahameva vinodameva, byantameva 
naÑ akÈsiÑ. 

 YaÒÒadeva bhikkhave bhikkhu bahulamanuvitakketi anuvicÈreti, tathÈ 
tathÈ nati hoti cetaso. KÈmavitakkaÑ ce bhikkhave bhikkhu 
______________________________________________________________ 
 1. AnibbÈnasaÑvattaniko”ti (?) 2-3. AtÊtakÈlikakiriyÈpadÈniyeva. 
 4. Byanteva (SÊ, SyÈ, I) 
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bahulamanuvitakketi anuvicÈreti. PahÈsi nekkhammavitakkaÑ, 
kÈmavitakkaÑ bahulamakÈsi. Tassa taÑ kÈmavitakkÈya cittaÑ namati. 
ByÈpÈdavitakkaÑ ce bhikkhave -pa-. VihiÑsÈvitakkaÑ ce bhikkhave 
bhikkhu bahulamanuvitakketi anuvicÈreti. PahÈsi avihiÑsÈvitakkaÑ, 
vihiÑsÈvitakkaÑ bahulamakÈsi. Tassa taÑ vihiÑsÈvitakkÈya cittaÑ namati. 
SeyyathÈpi bhikkhave vassÈnaÑ pacchime mÈse saradasamaye 
kiÔÔhasambÈdhe gopÈlako gÈvo rakkheyya, so tÈ gÈvo tato tato daÓÉena 
ÈkoÔeyya paÔikoÔeyya sannirundheyya sannivÈreyya. TaÑ kissa hetu, passati 
hi so bhikkhave gopÈlako tatonidÈnaÑ vadhaÑ vÈ bandhanaÑ vÈ jÈniÑ vÈ 
garahaÑ vÈ. Evameva kho ahaÑ bhikkhave addasaÑ akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ ÈdÊnavaÑ okÈraÑ saÑkilesaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
nekkhamme ÈnisaÑsaÑ vodÈnapakkhaÑ. 
 
 209. Tassa mayhaÑ bhikkhave evaÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa 
viharato uppajjati nekkhammavitakko. So evaÑ pajÈnÈmi “uppanno kho me 
ayaÑ nekkhammavitakko, so ca kho nevattabyÈbÈdhÈya saÑvattati, na 
parabyÈbÈdhÈya saÑvattati, na ubhayabyÈbÈdhÈya saÑvattati, 
paÒÒÈvuddhiko avighÈtapakkhiko nibbÈnasaÑvattaniko. RattiÑ cepi naÑ 
bhikkhave anuvitakkeyyaÑ anuvicÈreyyaÑ, neva tatonidÈnaÑ bhayaÑ 
samanupassÈmi. DivasaÑ cepi naÑ bhikkhave anuvitakkeyyaÑ 
anuvicÈreyyaÑ, neva tatonidÈnaÑ bhayaÑ samanupassÈmi. RattindivaÑ 
cepi naÑ bhikkhave anuvitakkeyyaÑ anuvicÈreyyaÑ, neva tatonidÈnaÑ 
bhayaÑ samanupassÈmi. Api ca kho me aticiraÑ anuvitakkayato 
anuvicÈrayato kÈyo kilameyya, kÈye kilante1 cittaÑ |haÒÒeyya, |hate citte 
ÈrÈ cittaÑ samÈdhimhÈ”ti. So kho ahaÑ bhikkhave ajjhattameva cittaÑ 
saÓÔhapemi sannisÈdemi ekodiÑ karomi2 samÈdahÈmi. TaÑ kissa hetu, mÈ 
me cittaÑ |haÒÒÊ3 ti. 
 
 210. Tassa mayhaÑ bhikkhave evaÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa 
viharato uppajjati abyÈpÈdavitakko -pa- uppajjati avihiÑsÈvitakko. So evaÑ 
pajÈnÈmi “uppanno kho me ayaÑ avihiÑsÈvitakko, so ca kho 
nevattabyÈbÈdhÈya saÑvattati, na parabyÈbÈdhÈya saÑvattati, na 
______________________________________________________________ 
 1. Kilamante (Ka) 2. Ekodi karomi (I) 3. UgghÈÔÊti (SyÈ, Ka), |hanÊti (I) 
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ubhayabyÈbÈdhÈya saÑvattati, paÒÒÈvuddhiko avighÈtapakkhiko 
nibbÈnasaÑvattaniko. RattiÑ cepi naÑ bhikkhave anuvitakkeyyaÑ 
anuvicÈreyyaÑ, neva tatonidÈnaÑ bhayaÑ samanupassÈmi. DivasaÑ cepi 
naÑ bhikkhave anuvitakkeyyaÑ anuvicÈreyyaÑ, neva tatonidÈnaÑ bhayaÑ 
samanupassÈmi. RattindivaÑ cepi naÑ bhikkhave anuvitakkeyyaÑ 
anuvicÈreyyaÑ, neva tatonidÈnaÑ bhayaÑ samanupassÈmi. Api ca kho me 
aticiraÑ anuvitakkayato anuvicÈrayato kÈyo kilameyya, kÈye kilante cittaÑ 
|haÒÒeyya, |hate citte ÈrÈ cittaÑ samÈdhimhÈ”ti. So kho ahaÑ bhikkhave 
ajjhattameva cittaÑ saÓÔhapemi sannisÈdemi ekodiÑ karomi samÈdahÈmi. 
TaÑ kissa hetu, mÈ me cittaÑ |haÒÒÊti. 

 YaÒÒadeva bhikkhave bhikkhu bahulamanuvitakketi anuvicÈreti, tathÈ 
tathÈ nati hoti cetaso. NekkhammavitakkaÒce bhikkhave bhikkhu 
bahulamanuvitakketi anuvicÈreti. PahÈsi kÈmavitakkaÑ, 
nekkhammavitakkaÑ bahulamakÈsi. Tassa taÑ nekkhammavitakkÈya cittaÑ 
namati. AbyÈpÈdavitakkaÒce bhikkhave -pa-. AvihiÑsÈvitakkaÒce 
bhikkhave bhikkhu bahulamanuvitakketi anuvicÈreti. PahÈsi 
vihiÑsÈvitakkaÑ, avihiÑsÈvitakkaÑ bahulamakÈsi. Tassa taÑ 
avihiÑsÈvitakkÈya cittaÑ namati. SeyyathÈpi bhikkhave gimhÈnaÑ 
pacchime mÈse sabbasassesu gÈmantasambhatesu gopÈlako gÈvo rakkheyya, 
tassa rukkham|lagatassa vÈ abbhokÈsagatassa vÈ satikaraÓÊyameva hoti etÈ1 
gÈvoti. EvamevaÑ kho bhikkhave satikaraÓÊyameva ahosi ete dhammÈti. 
 
 211. ŒraddhaÑ kho pana me bhikkhave vÊriyaÑ ahosi asallÊnaÑ, 
upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ, passaddho kÈyo asÈraddho, samÈhitaÑ cittaÑ 
ekaggaÑ. So kho ahaÑ bhikkhave vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi 
dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja vihÈsiÑ. VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ 
cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja vihÈsiÑ. PÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca vihÈsiÑ sato ca 
sampajÈno, sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedesiÑ, yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti 
“upekkhako  
______________________________________________________________ 
 1. Ete (Ka) 
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satimÈ sukhavihÈrÊ”ti, tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihÈsiÑ. Sukhassa ca 
pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ 
adukkhamasukhaÑ upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
vihÈsiÑ. 
 
 212. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe 
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte 
pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmesiÑ. So anekavihitaÑ 
pubbenivÈsaÑ anussarÈmi. SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ -pa- iti sÈkÈraÑ sa-
uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarÈmi. AyaÑ kho me bhikkhave 
rattiyÈ paÔhame yÈme paÔhamÈ vijjÈ adhigatÈ, avijjÈ vihatÈ, vijjÈ uppannÈ, 
tamo vihato, Èloko uppanno, yathÈ taÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa 
viharato. 
  
 213. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe 
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte sattÈnaÑ 
cut|papÈtaÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmesiÑ. So dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passÈmi cavamÈne upapajjamÈne -pa- ime vata 
bhonto sattÈ kÈyaduccaritena samannÈgatÈ -pa- iti dibbena cakkhunÈ 
visuddhena atikkantamÈnusakena satte passÈmi cavamÈne upapajjamÈne 
hÊne paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte 
pajÈnÈmi. AyaÑ kho me bhikkhave rattiyÈ majjhime yÈme dutiyÈ vijjÈ 
adhigatÈ, avijjÈ vihatÈ, vijjÈ uppannÈ, tamo vihato, Èloko uppanno, yathÈ 
taÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato. 
 
 214. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe 
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ 
khayaÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmesiÑ. So “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ 
abbhaÒÒÈsiÑ, “ayaÑ dukkhasamudayo”ti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, “ayaÑ 
dukkhanirodho”ti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ. “Ime ÈsavÈ”ti yathÈbh|taÑ 
abbhaÒÒÈsiÑ, “ayaÑ Èsavasamudayo”ti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, 
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“AyaÑ Èsavanirodho”ti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, “ayaÑ 
ÈsavanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ. Tassa me evaÑ 
jÈnato evaÑ passato kÈmÈsavÈpi cittaÑ vimuccittha, bhavÈsavÈpi cittaÑ 
vimuccittha, avijjÈsavÈpi cittaÑ vimuccittha, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti 
ÒÈÓaÑ ahosi, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, 
nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti abbhaÒÒÈsiÑ. AyaÑ kho me bhikkhave rattiyÈ 
pacchime yÈme tatiyÈ vijjÈ adhigatÈ, avijjÈ vihatÈ, vijjÈ uppannÈ, tamo 
vihato, Èloko uppanno, yathÈ taÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa 
viharato. 
 
 215. SeyyathÈpi bhikkhave araÒÒe pavane mahantaÑ ninnaÑ pallalaÑ, 
tamenaÑ mahÈmigasa~gho upanissÈya vihareyya. Tassa kocideva puriso 
uppajjeyya anatthakÈmo ahitakÈmo ayogakkhemakÈmo. So yvÈssa maggo 
khemo sovatthiko pÊtigamanÊyo, taÑ maggaÑ pidaheyya, vivareyya 
kummaggaÑ, odaheyya okacaraÑ, Ôhapeyya okacÈrikaÑ. EvaÑ hi so 
bhikkhave mahÈmigasa~gho aparena samayena anayabyasanaÑ1 Èpajjeyya. 
Tasseva kho pana bhikkhave mahato migasa~ghassa kocideva puriso 
uppajjeyya atthakÈmo hitakÈmo yogakkhemakÈmo. So yvÈssa maggo khemo 
sovatthiko pÊtigamanÊyo, taÑ maggaÑ vivareyya, pidaheyya kummaggaÑ, 
|haneyya okacaraÑ, nÈseyya okacÈrikaÑ. EvaÑ hi so bhikkhave 
mahÈmigasa~gho aparena samayena vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ Èpajjeyya. 

 UpamÈ kho me ayaÑ bhikkhave katÈ atthassa viÒÒÈpanÈya. AyaÑ ce 
vettha attho. MahantaÑ ninnaÑ pallalanti kho bhikkhave kÈmÈnametaÑ 
adhivacanaÑ. MahÈmigasa~ghoti kho bhikkhave sattÈnametaÑ 
adhivacanaÑ. Puriso anatthakÈmo ahitakÈmo ayogakkhemakÈmoti kho 
bhikkhave mÈrassetaÑ pÈpimato adhivacanaÑ. Kummaggoti kho bhikkhave 
aÔÔha~gikassetaÑ micchÈmaggassa adhivacanaÑ. SeyyathidaÑ, 
micchÈdiÔÔhiyÈ micchÈsa~kappassa micchÈvÈcÈya micchÈkammantassa 
micchÈ-ÈjÊvassa micchÈvÈyÈmassa micchÈsatiyÈ micchÈsamÈdhissa. 
Okacaroti kho bhikkhave nandÊrÈgassetaÑ adhivacanaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. AnayabyasanaÑ tanuttaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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 OkacÈrikÈti kho bhikkhave avijjÈyetaÑ adhivacanaÑ. Puriso atthakÈmo 
hitakÈmo yogakkhemakÈmoti kho bhikkhave TathÈgatassetaÑ adhivacanaÑ 
Arahato SammÈsambuddhassa. Khemo maggo sovatthiko pÊtigamanÊyoti 
kho bhikkhave ariyassetaÑ aÔÔha~gikassa maggassa adhivacanaÑ. 
SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhiyÈ sammÈsa~kappassa sammÈvÈcÈya 
sammÈkammantassa sammÈ-ÈjÊvassa sammÈvÈyÈmassa sammÈsatiyÈ 
sammÈsamÈdhissa. 

 Iti kho bhikkhave vivaÔo mayÈ khemo maggo sovatthiko pÊtigamanÊyo, 
pihito kummaggo, |hato okacaro, nÈsitÈ okacÈrikÈ. YaÑ bhikkhave SatthÈrÈ 
karaÓÊyaÑ sÈvakÈnaÑ hitesinÈ anukampakena anukampaÑ upÈdÈya, kataÑ 
vo taÑ mayÈ. EtÈni bhikkhave r|kkham|lÈni, etÈni suÒÒÈgÈrÈni. JhÈyatha 
bhikkhave mÈ pamÈdattha, mÈ pacchÈ vippaÔisÈrino ahuvattha. AyaÑ vo 
amhÈkaÑ anusÈsanÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

DvedhÈvitakkasuttaÑ niÔÔhitaÑ navamaÑ. 
_____ 
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 216. 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– 

 Adhicittamanuyuttena bhikkhave bhikkhunÈ paÒca nimittÈni kÈlena 
kÈlaÑ manasi kÈtabbÈni. KatamÈni paÒca. Idha bhikkhave bhikkhuno yaÑ 
nimittaÑ Ègamma yaÑ nimittaÑ manasikaroto uppajjanti pÈpakÈ akusalÈ 
vitakkÈ chand|pasaÑhitÈpi dos|pasaÑhitÈpi moh|pasaÑhitÈpi. Tena 
bhikkhave bhikkhunÈ tamhÈ nimittÈ aÒÒaÑ nimittaÑ manasi kÈtabbaÑ 
kusal|pasaÑhitaÑ. Tassa tamhÈ nimittÈ aÒÒaÑ nimittaÑ manasikaroto 
kusal|pasaÑhitaÑ ye pÈpakÈ 
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akusalÈ vitakkÈ chand|pasaÑhitÈpi dos|pasaÑhitÈpi moh|pasaÑhitÈpi, te 
pahÊyanti te abbhatthaÑ gacchanti, tesaÑ pahÈnÈ ajjhattameva cittaÑ 
santiÔÔhati sannisÊdati ekodi hoti1 samÈdhiyati. SeyyathÈpi bhikkhave dakkho 
palagaÓÉo vÈ palagaÓÉantevÈsÊ vÈ sukhumÈya ÈÓiyÈ oÄÈrikaÑ ÈÓiÑ 
abhinihaneyya abhinÊhareyya abhinivatteyya2. Evameva kho bhikkhave 
bhikkhuno yaÑ nimittaÑ Ègamma yaÑ nimittaÑ manasikaroto uppajjanti 
pÈpakÈ akusalÈ vitakkÈ chand|pasaÑhitÈpi dos|pasaÑhitÈpi 
moh|pasaÑhitÈpi. Tena bhikkhave bhikkhunÈ tamhÈ nimittÈ aÒÒaÑ 
nimittaÑ manasi kÈtabbaÑ kusal|pasaÑhitaÑ. Tassa tamhÈ nimittÈ aÒÒaÑ 
nimittaÑ manasikaroto kusal|pasaÑhitaÑ ye pÈpakÈ akusalÈ vitakkÈ 
chand|pasaÑhitÈpi dos|pasaÑhitÈpi moh|pasaÑhitÈpi, te pahÊyanti te 
abbhatthaÑ gacchanti, tesaÑ pahÈnÈ ajjhattameva cittaÑ santiÔÔhati 
sannisÊdati ekodi hoti samÈdhiyati. (1) 
 
 217. Tassa ce bhikkhave bhikkhuno tamhÈ nimittÈ aÒÒaÑ nimittaÑ 
manasikaroto kusal|pasaÑhitaÑ uppajjanteva pÈpakÈ akusalÈ vitakkÈ 
chand|pasaÑhitÈpi dos|pasaÑhitÈpi moh|pasaÑhitÈpi. Tena bhikkhave 
bhikkhunÈ tesaÑ vitakkÈnaÑ ÈdÊnavo upaparikkhitabbo “itipime vitakkÈ 
akusalÈ, itipime vitakkÈ sÈvajjÈ, itipime vitakkÈ dukkhavipÈkÈ”ti. Tassa 
tesaÑ vitakkÈnaÑ ÈdÊnavaÑ upaparikkhato ye pÈpakÈ akusalÈ vitakkÈ 
chand|pasaÑhitÈpi dos|pasaÑhitÈpi moh|pasaÑhitÈpi, te pahÊyanti te 
abbhatthaÑ gacchanti, tesaÑ pahÈnÈ ajjhattameva cittaÑ santiÔÔhati 
sannisÊdati ekodi hoti samÈdhiyati. SeyyathÈpi bhikkhave itthÊ vÈ puriso vÈ 
daharo yuvÈ maÓÉanakajÈtiko ahikuÓapena vÈ kukkurakuÓapena vÈ 
manussakuÓapena vÈ kaÓÔhe Èsattena aÔÔiyeyya harÈyeyya jiguccheyya. 
Evameva kho bhikkhave tassa ce bhikkhuno tamhÈpi nimittÈ aÒÒaÑ 
nimittaÑ manasikaroto kusal|pasaÑhitaÑ uppajjanteva pÈpakÈ akusalÈ 
vitakkÈ chand|pasaÑhitÈpi dos|pasaÑhitÈpi moh|pasaÑhitÈpi. Tena 
bhikkhave bhikkhunÈ tesaÑ vitakkÈnaÑ ÈdÊnavo upaparikkhitabbo “itipime 
vitakkÈ akusalÈ,  
______________________________________________________________ 
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itipime vitakkÈ sÈvajjÈ, itipime vitakkÈ dukkhavipÈkÈ”ti. Tassa tesaÑ 
vitakkÈnaÑ ÈdÊnavaÑ upaparikkhato ye pÈpakÈ akusalÈ vitakkÈ 
chand|pasaÑhitÈpi dos|pasaÑhitÈpi moh|pasaÑhitÈpi, te pahÊyanti te 
abbhatthaÑ gacchanti, tesaÑ pahÈnÈ ajjhattameva cittaÑ santiÔÔhati 
sannisÊdati ekodi hoti samÈdhiyati. (2) 
 
 218. Tassa ce bhikkhave bhikkhuno tesampi vitakkÈnaÑ ÈdÊnavaÑ 
upaparikkhato uppajjanteva pÈpakÈ akusalÈ vitakkÈ chand|pasaÑhitÈpi 
dos|pasaÑhitÈpi moh|pasaÑhitÈpi. Tena bhikkhave bhikkhunÈ tesaÑ 
vitakkÈnaÑ asati-amanasikÈro Èpajjitabbo. Tassa tesaÑ vitakkÈnaÑ asati-
amanasikÈraÑ Èpajjato ye pÈpakÈ akusalÈ vitakkÈ chand|pasaÑhitÈpi 
dos|pasaÑhitÈpi moh|pasaÑhitÈpi, te pahÊyanti te abbhatthaÑ gacchanti, 
tesaÑ pahÈnÈ ajjhattameva cittaÑ santiÔÔhati sannisÊdati ekodi hoti 
samÈdhiyati. SeyyathÈpi bhikkhave cakkhumÈ puriso ÈpÈthagatÈnaÑ 
r|pÈnaÑ adassanakÈmo assa, so nimÊleyya vÈ aÒÒena vÈ apalokeyya. 
Evameva kho bhikkhave tassa ce bhikkhuno tesampi vitakkÈnaÑ ÈdÊnavaÑ 
upaparikkhato uppajjanteva pÈpakÈ akusalÈ vitakkÈ chand|pasaÑhitÈpi 
dos|pasaÑhitÈpi moh|pasaÑhitÈpi, te pahÊyanti te abbhatthaÑ gacchanti, 
tesaÑ pahÈnÈ ajjhattameva cittaÑ santiÔÔhati sannisÊdati ekodi hoti 
samÈdhiyati. (3) 
 
 219. Tassa ce bhikkhave bhikkhuno tesampi vitakkÈnaÑ asati-
amanasikÈraÑ Èpajjato uppajjanteva pÈpakÈ akusalÈ vitakkÈ 
chand|pasaÑhitÈpi dos|pasaÑhitÈpi moh|pasaÑhitÈpi. Tena bhikkhave 
bhikkhunÈ tesaÑ vitakkÈnaÑ vitakkasa~khÈrasaÓÔhÈnaÑ manasi kÈtabbaÑ. 
Tassa tesaÑ vitakkÈnaÑ vitakkasa~khÈrasaÓÔhÈnaÑ manasikaroto ye pÈpakÈ 
akusalÈ vitakkÈ chand|pasaÑhitÈpi dos|pasaÑhitÈpi moh|pasaÑhitÈpi, te 
pahÊyanti te abbhatthaÑ gacchanti, tesaÑ pahÈnÈ ajjhattameva cittaÑ 
santiÔÔhati sannisÊdati ekodi hoti samÈdhiyati. SeyyathÈpi bhikkhave puriso 
sÊghaÑ gaccheyya, tassa evamassa “kiÑ nu kho ahaÑ sÊghaÑ gacchÈmi, 
yaÑn|nÈhaÑ saÓikaÑ gaccheyyan”ti, so saÓikaÑ gaccheyya. Tassa 
evamassa “kiÑ nu kho ahaÑ saÓikaÑ gacchÈmi, yaÑn|nÈhaÑ tiÔÔheyyan”ti, 
so 
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tiÔÔheyya. Tassa evamassa “kiÑ nu kho ahaÑ Ôhito, yaÑn|nÈhaÑ 
nisÊdeyyan”ti, so nisÊdeyya. Tassa evamassa “kiÑ nu kho ahaÑ nisinno, 
yaÑn|nÈhaÑ nipajjeyyan”ti, so nipajjeyya. EvaÑ hi so bhikkhave puriso 
oÄÈrikaÑ oÄÈrikaÑ iriyÈpathaÑ abhinivajjetvÈ1 sukhumaÑ sukhumaÑ 
iriyÈpathaÑ kappeyya. Evameva kho bhikkhave tassa ce bhikkhuno tesampi 
vitakkÈnaÑ asati-amanasikÈraÑ Èpajjato uppajjanteva pÈpakÈ akusalÈ 
vitakkÈ chand|pasaÑhitÈpi dos|pasaÑhitÈpi moh|pasaÑhitÈpi, te pahÊyanti 
te abbhatthaÑ gacchanti, tesaÑ pahÈnÈ ajjhattameva cittaÑ santiÔÔhati 
sannisÊdati ekodi hoti samÈdhiyati. (4) 
 
 220. Tassa ce bhikkhave bhikkhuno tesampi vitakkÈnaÑ 
vitakkasa~khÈrasaÓÔhÈnaÑ manasikaroto uppajjanteva pÈpakÈ akusalÈ 
vitakkÈ chand|pasaÑhitÈpi dos|pasaÑhitÈpi moh|pasaÑhitÈpi. Tena 
bhikkhave bhikkhunÈ dantebhidantamÈdhÈya2 jivhÈya tÈluÑ Èhacca cetasÈ 
cittaÑ abhiniggaÓhitabbaÑ abhinippÊÄetabbaÑ abhisantÈpetabbaÑ. Tassa 
dantebhidantamÈdhÈya jivhÈya tÈluÑ Èhacca cetasÈ cittaÑ abhiniggaÓhato 
abhinippÊÄayato abhisantÈpayato ye pÈpakÈ akusalÈ vitakkÈ 
chand|pasaÑhitÈpi dos|pasaÑhitÈpi moh|pasaÑhitÈpi, te pahÊyanti te 
abbhatthaÑ gacchanti, tesaÑ pahÈnÈ ajjhattameva cittaÑ santiÔÔhati 
sannisÊdati ekodi hoti samÈdhiyati. SeyyathÈpi bhikkhave balavÈ puriso 
dubbalataraÑ purisaÑ sÊse vÈ gale vÈ khandhe vÈ gahetvÈ abhiniggaÓheyya 
abhinippÊÄeyya abhisantÈpeyya. Evameva kho bhikkhave tassa ce bhikkhuno 
tesampi vitakkÈnaÑ vitakkasa~khÈrasaÓÔhÈnaÑ manasikaroto uppajjanteva 
pÈpakÈ akusalÈ vitakkÈ chand|pasaÑhitÈpi dos|pasaÑhitÈpi 
moh|pasaÑhitÈpi. Tena bhikkhave bhikkhunÈ dantebhidantamÈdhÈya 
jivhÈya tÈluÑ Èhacca cetasÈ cittaÑ abhiniggaÓhitabbaÑ abhinippÊÄetabbaÑ 
abhisantÈpetabbaÑ. Tassa dantebhidantamÈdhÈya jivhÈya tÈluÑ Èhacca 
cetasÈ cittaÑ abhiniggaÓhato abhinippÊÄayato abhisantÈpayato ye pÈpakÈ 
akusalÈ vitakkÈ chand|pasaÑhitÈpi dos|pasaÑhitÈpi 
______________________________________________________________ 
 1. AbhinissajjetvÈ (SyÈ) 
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moh|pasaÑhitÈpi, te pahÊyanti te abbhatthaÑ gacchanti, tesaÑ pahÈnÈ 
ajjhattameva cittaÑ santiÔÔhati sannisÊdati ekodi hoti samÈdhiyati. 
 
 221. Yato kho1 bhikkhave bhikkhuno yaÑ nimittaÑ Ègamma yaÑ 
nimittaÑ manasikaroto uppajjanti pÈpakÈ akusalÈ vitakkÈ 
chand|pasaÑhitÈpi dos|pasaÑhitÈpi moh|pasaÑhitÈpi. Tassa tamhÈ nimittÈ 
aÒÒaÑ nimittaÑ manasikaroto kusal|pasaÑhitaÑ ye pÈpakÈ akusalÈ vitakkÈ 
chand|pasaÑhitÈpi dos|pasaÑhitÈpi moh|pasaÑhitÈpi, te pahÊyanti te 
abbhatthaÑ gacchanti, tesaÑ pahÈnÈ ajjhattameva cittaÑ santiÔÔhati 
sannisÊdati ekodi hoti samÈdhiyati. Tesampi vitakkÈnaÑ ÈdÊnavaÑ 
upaparikkhato ye pÈpakÈ akusalÈ vitakkÈ chand|pasaÑhitÈpi 
dos|pasaÑhitÈpi moh|pasaÑhitÈpi, te pahÊyanti te abbhatthaÑ gacchanti, 
tesaÑ pahÈnÈ ajjhattameva cittaÑ santiÔÔhati sannisÊdati ekodi hoti 
samÈdhiyati. Tesampi vitakkÈnaÑ asati-amanasikÈraÑ Èpajjato ye pÈpakÈ 
akusalÈ vitakkÈ chand|pasaÑhitÈpi dos|pasaÑhitÈpi moh|pasaÑhitÈpi, te 
pahÊyanti te abbhatthaÑ gacchanti, tesaÑ pahÈnÈ ajjhattameva cittaÑ 
santiÔÔhati sannisÊdati ekodi hoti samÈdhiyati. Tesampi vitakkÈnaÑ 
vitakkasa~khÈrasaÓÔhÈnaÑ manasikaroto ye pÈpakÈ akusalÈ vitakkÈ 
chand|pasaÑhitÈpi dos|pasaÑhitÈpi moh|pasaÑhitÈpi, te pahÊyanti te 
abbhatthaÑ gacchanti, tesaÑ pahÈnÈ ajjhattameva cittaÑ santiÔÔhati 
sannisÊdati ekodi hoti samÈdhiyati. DantebhidantamÈdhÈya jivhÈya tÈluÑ 
Èhacca cetasÈ cittaÑ abhiniggaÓhato abhinippÊÄayato abhisantÈpayato ye 
pÈpakÈ akusalÈ vitakkÈ chand|pasaÑhitÈpi dos|pasaÑhitÈpi 
moh|pasaÑhitÈpi, te pahÊyanti te abbhatthaÑ gacchanti, tesaÑ pahÈnÈ 
ajjhattameva cittaÑ santiÔÔhati sannisÊdati ekodi hoti samÈdhiyati. AyaÑ 
vuccati bhikkhave bhikkhu vasÊ vitakkapariyÈyapathesu. YaÑ vitakkaÑ 
Èka~khissati, taÑ vitakkaÑ vitakkessati. YaÑ vitakkaÑ nÈka~khissati, na 
taÑ vitakkaÑ vitakkessati. Acchecchi taÓhaÑ, vivattayi2 saÒÒojanaÑ, 
sammÈ mÈnÈbhisamayÈ antamakÈsi dukkhassÈti. 
______________________________________________________________ 
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  Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

VitakkasaÓÔhÈnasuttaÑ niÔÔhitaÑ dasamaÑ. 
 

SÊhanÈdavaggo niÔÔhito dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

    C|ÄasÊhanÈdalomahaÑsavaro, 
    MahÈc|Äadukkhakkhandha-anumÈnikasuttaÑ. 
    KhilapatthamadhupiÓÉikadvidhÈvitakka, 
    PaÒcanimittakathÈ puna vaggo. 

 



   

3. Opammavagga 
 

1. Kakac|pamasutta 

 222. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ 
MoÄiyaphagguno bhikkhunÊhi saddhiÑ ativelaÑ saÑsaÔÔho viharati. EvaÑ 
saÑsaÔÔho ÈyasmÈ MoÄiyaphagguno bhikkhunÊhi saddhiÑ viharati. Sace koci 
bhikkhu Èyasmato MoÄiyaphaggunassa sammukhÈ tÈsaÑ bhikkhunÊnaÑ 
avaÓÓaÑ bhÈsati, tenÈyasmÈ MoÄiyaphagguno kupito anattamano 
adhikaraÓampi karoti. Sace pana koci bhikkhu tÈsaÑ bhikkhunÊnaÑ 
sammukhÈ Èyasmato MoÄiyaphaggunassa avaÓÓaÑ bhÈsati, tena tÈ 
bhikkhuniyo kupitÈ anattamanÈ adhikaraÓampi karonti. EvaÑ saÑsaÔÔho 
ÈyasmÈ MoÄiyaphagguno bhikkhunÊhi saddhiÑ viharati. Atha kho aÒÒataro 
bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ÈyasmÈ bhante MoÄiyaphagguno bhikkhunÊhi 
saddhiÑ ativelaÑ saÑsaÔÔho viharati. EvaÑ saÑsaÔÔho bhante ÈyasmÈ 
MoÄiyaphagguno bhikkhunÊhi saddhiÑ viharati. Sace koci bhikkhu Èyasmato 
MoÄiyaphaggunassa sammukhÈ tÈsaÑ bhikkhunÊnaÑ avaÓÓaÑ bhÈsati, 
tenÈyasmÈ MoÄiyaphagguno kupito anattamano adhikaraÓampi karoti. Sace 
pana koci bhikkhu tÈsaÑ bhikkhunÊnaÑ sammukhÈ Èyasmato 
MoÄiyaphaggunassa avaÓÓaÑ bhÈsati, tena tÈ bhikkhuniyo kupitÈ 
anattamanÈ adhikaraÓampi karonti. EvaÑ saÑsaÔÔho bhante ÈyasmÈ 
MoÄiyaphagguno bhikkhunÊhi saddhiÑ viharatÊ”ti. 
 
 223. Atha kho BhagavÈ aÒÒataraÑ bhikkhuÑ Èmantesi “ehi tvaÑ 
bhikkhu mama vacanena MoÄiyaphaggunaÑ bhikkhuÑ Èmantehi ‘SatthÈ taÑ 
Èvuso Phagguna ÈmantetÊ’ti”. EvaÑ bhanteti kho so bhikkhu Bhagavato 
paÔissutvÈ yenÈyasmÈ MoÄiyaphagguno tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ MoÄiyaphaggunaÑ etadavoca “SatthÈ taÑ Èvuso Phagguna 
ÈmantetÊ”ti. EvamÈvusoti kho ÈyasmÈ MoÄiyaphagguno 
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tassa bhikkhuno paÔissutvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho 
ÈyasmantaÑ MoÄiyaphaggunaÑ BhagavÈ etadavoca– 

 SaccaÑ kira tvaÑ Phagguna bhikkhunÊhi saddhiÑ ativelaÑ saÑsaÔÔho 
viharasi. EvaÑ saÑsaÔÔho kira tvaÑ Phagguna bhikkhunÊhi saddhiÑ 
viharasi. Sace koci bhikkhu tuyhaÑ sammukhÈ tÈsaÑ bhikkhunÊnaÑ 
avaÓÓaÑ bhÈsati, tena tvaÑ kupito anattamano adhikaraÓampi karosi. Sace 
pana koci bhikkhu tÈsaÑ bhikkhunÊnaÑ sammukhÈ tuyhaÑ avaÓÓaÑ 
bhÈsati, tena tÈ bhikkhuniyo kupitÈ anattamanÈ adhikaraÓampi karonti. 
EvaÑ saÑsaÔÔho kira tvaÑ Phagguna bhikkhunÊhi saddhiÑ viharasÊti. EvaÑ 
bhanteti. Nanu tvaÑ Phagguna kulaputto saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajitoti. EvaÑ bhanteti. 
 
 224. Na kho te etaÑ Phagguna patir|paÑ kulaputtassa saddhÈ agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajitassa, yaÑ tvaÑ bhikkhunÊhi saddhiÑ ativelaÑ 
saÑsaÔÔho vihareyyÈsi. TasmÈtiha Phagguna tava cepi koci sammukhÈ tÈsaÑ 
bhikkhunÊnaÑ avaÓÓaÑ bhÈseyya. TatrÈpi tvaÑ Phagguna ye gehasitÈ1 
chandÈ ye gehasitÈ vitakkÈ, te pajaheyyÈsi. TatrÈpi te Phagguna evaÑ 
sikkhitabbaÑ “na ceva me cittaÑ vipariÓataÑ bhavissati, na ca pÈpikaÑ 
vÈcaÑ nicchÈressÈmi, hitÈnukampÊ ca viharissÈmi mettacitto na 
dosantaro”ti. EvaÑ hi te Phagguna sikkhitabbaÑ. 

 TasmÈtiha Phagguna tava cepi koci sammukhÈ tÈsaÑ bhikkhunÊnaÑ 
pÈÓinÈ pahÈraÑ dadeyya, leÉÉunÈ pahÈraÑ dadeyya, daÓÉena pahÈraÑ 
dadeyya, satthena pahÈraÑ dadeyya. TatrÈpi tvaÑ Phagguna ye gehasitÈ 
chandÈ ye gehasitÈ vitakkÈ, te pajaheyyÈsi. TatrÈpi te Phagguna evaÑ 
sikkhitabbaÑ “na ceva me cittaÑ vipariÓataÑ bhavissati, na ca pÈpikaÑ 
vÈcaÑ nicchÈressÈmi, hitÈnukampÊ ca viharissÈmi mettacitto na 
dosantaro”ti. EvaÑ hi te Phagguna sikkhitabbaÑ. 

 TasmÈtiha Phagguna tava cepi koci sammukhÈ avaÓÓaÑ bhÈseyya. 
TatrÈpi tvaÑ Phagguna ye gehasitÈ chandÈ ye gehasitÈ vitakkÈ, 
______________________________________________________________ 
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te pajaheyyÈsi. TatrÈpi te Phagguna evaÑ sikkhitabbaÑ “na ceva me cittaÑ 
vipariÓataÑ bhavissati, na ca pÈpikaÑ vÈcaÑ nicchÈressÈmi, hitÈnukampÊ ca 
viharissÈmi mettacitto na dosantaro”ti. EvaÑ hi te Phagguna sikkhitabbaÑ. 

 TasmÈtiha Phagguna tava cepi koci pÈÓinÈ pahÈraÑ dadeyya, leÉÉunÈ 
pahÈraÑ dadeyya, daÓÉena pahÈraÑ dadeyya, satthena pahÈraÑ dadeyya. 
TatrÈpi tvaÑ Phagguna ye gehasitÈ chandÈ ye gehasitÈ vitakkÈ, te 
pajaheyyÈsi. TatrÈpi te Phagguna evaÑ sikkhitabbaÑ “na ceva me cittaÑ 
vipariÓataÑ bhavissati, na ca pÈpikaÑ vÈcaÑ nicchÈressÈmi, hitÈnukampÊ ca 
viharissÈmi mettacitto na dosantaro”ti. EvaÑ hi te Phagguna sikkhitabbanti. 
 
 225. Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi–ÈrÈdhayiÑsu vata me 
bhikkhave bhikkh| ekaÑ samayaÑ cittaÑ. IdhÈhaÑ bhikkhave bhikkh| 
ÈmantesiÑ ‘ahaÑ kho bhikkhave ekÈsanabhojanaÑ bhuÒjÈmi, 
ekÈsanabhojanaÑ kho ahaÑ bhikkhave bhuÒjamÈno appÈbÈdhataÒca 
saÒjÈnÈmi appÈta~kataÒca lahuÔÔhÈnaÒca balaÒca phÈsuvihÈraÒca, etha 
tumhepi bhikkhave ekÈsanabhojanaÑ bhuÒjatha, ekÈsanabhojanaÑ kho 
bhikkhave tumhepi bhuÒjamÈnÈ appÈbÈdhataÒca saÒjÈnissatha 
appÈta~kataÒca lahuÔÔhÈnaÒca balaÒca phÈsuvihÈraÒcÈ’ti. Na me bhikkhave 
tesu bhikkh|su anusÈsanÊ karaÓÊyÈ ahosi, satuppÈdakaraÓÊyameva me 
bhikkhave tesu bhikkh|su ahosi. 

  SeyyathÈpi bhikkhave subh|miyaÑ catumahÈpathe ÈjaÒÒaratho yutto 
assa Ôhito odhastapatodo. TamenaÑ dakkho yoggÈcariyo assadammasÈrathi 
abhiruhitvÈ vÈmena hatthena rasmiyo gahetvÈ dakkhiÓena hatthena patodaÑ 
gahetvÈ yenicchakaÑ yadicchakaÑ sÈreyyapi paccÈsÈreyyapi. Evameva kho 
bhikkhave na me tesu bhikkh|su anusÈsanÊ karaÓÊyÈ ahosi, 
satuppÈdakaraÓÊyameva me bhikkhave tesu bhikkh|su ahosi. TasmÈtiha 
bhikkhave tumhepi akusalaÑ pajahatha, kusalesu dhammesu ÈyogaÑ 
karotha. EvaÑ hi tumhepi imasmiÑ dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ 
vepullaÑ Èpajjissatha. 
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  SeyyathÈpi bhikkhave gÈmassa vÈ nigamassa vÈ avid|re mahantaÑ 
sÈlavanaÑ, taÑ cassa eÄaÓÉehi saÒchannaÑ. Tassa kocideva puriso 
uppajjeyya atthakÈmo hitakÈmo yogakkhemakÈmo. So yÈ tÈ sÈlalaÔÔhiyo 
kuÔilÈ ojÈpaharaÓiyo1, tÈ chetvÈ2 bahiddhÈ nÊhareyya. AntovanaÑ 
suvisodhitaÑ visodheyya, yÈ pana tÈ sÈlalaÔÔhiyo ujukÈ sujÈtÈ, tÈ sammÈ 
parihareyya. EvaÑ hetaÑ bhikkhave sÈlavanaÑ aparena samayena vuddhiÑ 
vir|ÄhiÑ vepullaÑ Èpajjeyya. Evameva kho bhikkhave tumhepi akusalaÑ 
pajahatha, kusalesu dhammesu ÈyogaÑ karotha. EvaÑ hi tumhepi imasmiÑ 
dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ Èpajjissatha. 
 
 226. Bh|tapubbaÑ bhikkhave imissÈyeva SÈvatthiyÈ VedehikÈ nÈma 
gahapatÈnÊ ahosi. VedehikÈya bhikkhave gahapatÈniyÈ evaÑ kalyÈÓo 
kittisaddo abbhuggato “soratÈ VedehikÈ gahapatÈnÊ, nivÈtÈ VedehikÈ 
gahapatÈnÊ, upasantÈ VedehikÈ gahapatÈnÊ”ti. VedehikÈya kho pana 
bhikkhave gahapatÈniyÈ KÈÄÊ nÈma dÈsÊ ahosi dakkhÈ analasÈ 
susaÑvihitakammantÈ. 

 Atha kho bhikkhave KÈÄiyÈ dÈsiyÈ etadahosi “mayhaÑ kho ayyÈya 
evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato ‘soratÈ VedehikÈ gahapatÈnÊ, nivÈtÈ 
VedehikÈ gahapatÈnÊ, upasantÈ VedehikÈ gahapatÈnÊ’ti. KiÑ nu kho me 
ayyÈ santaÑyeva nu kho ajjhattaÑ kopaÑ na pÈtukaroti udÈhu asantaÑ, 
udÈhu mayhamevete3 kammantÈ susaÑvihitÈ, yena me ayyÈ santaÑyeva 
ajjhattaÑ kopaÑ na pÈtu karoti no asantaÑ. YaÑn|nÈhaÑ ayyaÑ 
vÊmaÑseyyan”ti. Atha kho bhikkhave kÈ dÈsÊ divÈ uÔÔhÈsi. Atha kho 
bhikkhave VedehikÈ gahapatÈnÊ KÈÄiÑ dÈsiÑ etadavoca “he je KÈÄÊ”ti. KiÑ 
ayyeti. KiÑ je divÈ uÔÔhÈsÊti. Na khvayye4 kiÒcÊti. “No vata re kiÒci, pÈpi 
dÈsi5 divÈ uÔÔhÈsÊ”ti kupitÈ anattamanÈ bhÈkuÔiÑ6 akÈsi. Atha kho 
bhikkhave KÈÄiyÈ 
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dÈsiyÈ etadahosi “santaÑyeva kho me ayyÈ ajjhattaÑ kopaÑ na pÈtukaroti 
no asantaÑ. Mayhamevete kammantÈ susaÑvihitÈ, yena me ayyÈ 
santaÑyeva ajjhattaÑ kopaÑ na pÈtukaroti no asantaÑ. YaÑn|nÈhaÑ 
bhiyyoso mattÈya ayyaÑ vÊmaÑseyyan”ti. 

  Atha kho bhikkhave KÈÄÊ dÈsÊ divÈtaraÑyeva uÔÔhÈsi. Atha kho 
bhikkhave VedehikÈ gahapatÈnÊ KÈÄiÑ dÈsiÑ etadavoca “he je KÈÄÊ”ti. KiÑ 
ayyeti. KiÑ je divÈtaraÑ uÔÔhÈsÊti. Na khvayye kiÒcÊti. “No vata re kiÒci, 
pÈpi dÈsi divÈtaraÑ uÔÔhÈsÊ”ti kupitÈ anattamanÈ anattamanavÈcaÑ 
nicchÈresi. Atha kho bhikkhave KÈÄiyÈ dÈsiyÈ etadahosi “santaÑyeva kho 
me ayyÈ ajjhattaÑ kopaÑ na pÈtukaroti no asantaÑ. Mayhamevete 
kammantÈ susaÑvihitÈ, yena me ayyÈ santaÑyeva ajjhattaÑ kopaÑ na 
pÈtukaroti no asantaÑ. YaÑn|nÈhaÑ bhiyyoso mattÈya ayyaÑ 
vÊmaÑseyyan”ti. 

  Atha kho bhikkhave KÈÄÊ dÈsÊ divÈtaraÑyeva uÔÔhÈsi. Atha kho 
bhikkhave VedehikÈ gahapatÈnÊ KÈÄiÑ dÈsiÑ etadavoca “he je KÈÄÊ”ti. KiÑ 
ayyeti. KiÑ je divÈ uÔÔhÈsÊti. Na khvayye kiÒcÊti. “No vata re kiÒci, pÈpi 
dÈsi divÈ uÔÔhÈsÊ”ti kupitÈ anattamanÈ aggaÄas|ciÑ gahetvÈ sÊse pahÈraÑ 
adÈsi, sÊsaÑ vobhindi1. Atha kho bhikkhave KÈÄÊ dÈsÊ bhinnena sÊsena 
lohitena galantena paÔivissakÈnaÑ ujjhÈpesi “passathayye soratÈya 
kammaÑ, passathayye nivÈtÈya kammaÑ, passathayye upasantÈya 
kammaÑ. KathaÑ hi nÈma ekadÈsikÈya ‘divÈ uÔÔhÈsÊ’ti kupitÈ anattamanÈ 
aggaÄas|ciÑ gahetvÈ sÊse pahÈraÑ dassati, sÊsaÑ vobhindissatÊ”ti. 

  Atha kho bhikkhave VedehikÈya gahapatÈniyÈ aparena samayena evaÑ 
pÈpako kittisaddo abbhuggacchi “caÓÉÊ VedehikÈ gahapatÈnÊ, anivÈtÈ 
VedehikÈ gahapatÈnÊ, anupasantÈ VedehikÈ gahapatÈnÊ”ti. 

 Evameva kho bhikkhave idhekacco bhikkhu tÈvadeva soratasorato hoti, 
nivÈtanivÈto hoti, upasant|pasanto hoti, yÈva na amanÈpÈ vacanapathÈ 
phusanti. Yato ca bhikkhave  
______________________________________________________________ 
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bhikkhuÑ amanÈpÈ vacanapathÈ phusanti, atha bhikkhu soratoti veditabbo, 
nivÈtoti veditabbo, upasantoti veditabbo. NÈhaÑ taÑ bhikkhave bhikkhuÑ 
suvacoti vadÈmi, yo 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrahetu suvaco hoti, 
sovacassataÑ Èpajjati. TaÑ kissa hetu, taÑ hi so bhikkhave bhikkhu 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈraÑ alabhamÈno na 
suvaco hoti, na sovacassataÑ Èpajjati. Yo ca kho bhikkhave bhikkhu 
dhammaÑyeva sakkaronto dhammaÑ garuÑ karonto dhammaÑ mÈnento 
dhammaÑ p|jento dhammaÑ apacÈyamÈno1 suvaco hoti, sovacassataÑ 
Èpajjati. TamahaÑ suvacoti vadÈmi. TasmÈ tiha bhikkhave “dhammaÑyeva 
sakkarontÈ dhammaÑ garuÑ karontÈ dhammaÑ mÈnentÈ dhammaÑ p|jentÈ 
dhammaÑ apacÈyamÈnÈ suvacÈ bhavissÈma, sovacassataÑ ÈpajjissÈmÈ”ti 
evaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbaÑ. 
 
 227. PaÒcime bhikkhave vacanapathÈ, yehi vo pare vadamÈnÈ 
vadeyyuÑ–kÈlena vÈ akÈlena vÈ, bh|tena vÈ abh|tena vÈ, saÓhena vÈ 
pharusena vÈ, atthasaÑhitena vÈ anatthasaÑhitena vÈ, mettacittÈ vÈ 
dosantarÈ vÈ. KÈlena vÈ bhikkhave pare vadamÈnÈ vadeyyuÑ akÈlena vÈ, 
bh|tena vÈ bhikkhave pare vadamÈnÈ vadeyyuÑ abh|tena vÈ, saÓhena vÈ 
bhikkhave pare vadamÈnÈ vadeyyuÑ pharusena vÈ, atthasaÑhitena vÈ 
bhikkhave pare vadamÈnÈ vadeyyuÑ anatthasaÑhitena vÈ, mettacittÈ vÈ 
bhikkhave pare vadamÈnÈ vadeyyuÑ dosantarÈ vÈ. TatrÈpi vo bhikkhave 
evaÑ sikkhitabbaÑ “na ceva no cittaÑ vipariÓataÑ bhavissati, na ca 
pÈpikaÑ vÈcaÑ nicchÈressÈma, hitÈnukampÊ ca viharissÈma mettacittÈ na 
dosantarÈ. TaÒca puggalaÑ mettÈsahagatena cetasÈ pharitvÈ viharissÈma, 
tadÈrammaÓaÑ ca sabbÈvantaÑ lokaÑ mettÈsahagatena cittena vipulena 
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈbajjhena2 pharitvÈ viharissÈmÈ”ti. 
EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbaÑ. 
 
 228. SeyyathÈpi bhikkhave puriso Ègaccheyya kudÈlapiÔakaÑ3 ÈdÈya, so 
evaÑ vadeyya “ahaÑ imaÑ mahÈpathaviÑ apathaviÑ 
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karissÈmÊ”ti. So tatra tatra vikhaÓeyya1, tatra tatra vikireyya, tatra tatra 
oÔÔhubheyya, tatra tatra omutteyya, “apathavÊ bhavasi apathavÊ bhavasÊ”ti. 
TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu so puriso imaÑ mahÈpathaviÑ 
apathaviÑ kareyyÈti. No hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, ayaÑ hi bhante 
mahÈpathavÊ gambhÊrÈ appameyyÈ, sÈ na sukarÈ apathavÊ kÈtuÑ. YÈvadeva 
ca pana so puriso kilamathassa vighÈtassa bhÈgÊ assÈti. Evameva kho 
bhikkhave paÒcime vacanapathÈ, yehi vo pare vadamÈnÈ vadeyyuÑ–kÈlena 
vÈ akÈlena vÈ, bh|tena vÈ abh|tena vÈ, saÓhena vÈ pharusena vÈ, 
atthasaÑhitena vÈ anatthasaÑhitena vÈ, mettacittÈ vÈ dosantarÈ vÈ. KÈlena 
vÈ bhikkhave pare vadamÈnÈ vadeyyuÑ akÈlena vÈ, bh|tena vÈ bhikkhave 
pare vadamÈnÈ vadeyyuÑ abh|tena vÈ, saÓhena vÈ bhikkhave pare 
vadamÈnÈ vadeyyuÑ pharusena vÈ, atthasaÑhitena vÈ bhikkhave pare 
vadamÈnÈ vadeyyuÑ anatthasaÑhitena vÈ, mettacittÈ vÈ bhikkhave pare 
vadamÈnÈ vadeyyuÑ dosantarÈ vÈ. TatrÈpi vo bhikkhave evaÑ 
sikkhitabbaÑ “na ceva no cittaÑ vipariÓataÑ bhavissati, na ca pÈpikaÑ 
vÈcaÑ nicchÈressÈma, hitÈnukampÊ ca viharissÈma mettacittÈ na dosantarÈ. 
TaÒca puggalaÑ mettÈsahagatena cetasÈ pharitvÈ viharissÈma, 
tadÈrammaÓaÑ ca sabbÈvantaÑ lokaÑ pathavisamena cetasÈ vipulena 
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈbajjhena pharitvÈ viharissÈmÈ”ti. 
EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbaÑ. 
 
 229. SeyyathÈpi bhikkhave puriso Ègaccheyya lÈkhaÑ vÈ haliddiÑ vÈ 
nÊlaÑ vÈ maÒjiÔÔhaÑ vÈ ÈdÈya, so evaÑ vadeyya “ahaÑ imasmiÑ ÈkÈse 
r|paÑ likhissÈmi, r|papÈtubhÈvaÑ karissÈmÊ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒatha 
bhikkhave, api nu so puriso imasmiÑ ÈkÈse r|paÑ likheyya, 
r|papÈtubhÈvaÑ kareyyÈti. No hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, ayaÑ hi 
bhante ÈkÈso ar|pÊ anidassano, tattha na sukaraÑ r|paÑ likhituÑ, 
r|papÈtubhÈvaÑ kÈtuÑ. YÈvadeva ca pana so puriso kilamathassa 
vighÈtassa bhÈgÊ assÈti. Evameva kho bhikkhave paÒcime vacanapathÈ, yehi 
vo pare vadamÈnÈ vadeyyuÑ–kÈlena vÈ akÈlena vÈ -pa- 
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tadÈrammaÓaÑ ca sabbÈvantaÑ lokaÑ ÈkÈsasamena cetasÈ vipulena 
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈbajjhena pharitvÈ viharissÈmÈ”ti. 
EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbaÑ. 
 
 230. SeyyathÈpi bhikkhave puriso Ègaccheyya ÈdittaÑ tiÓukkaÑ ÈdÈya, 
so evaÑ vadeyya “ahaÑ imÈya ÈdittÈya tiÓukkÈya Ga~gaÑ nadiÑ 
santÈpessÈmi saÑparitÈpessÈmÊ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu so 
puriso ÈdittÈya tiÓukkÈya Ga~gaÑ nadiÑ santÈpeyya saÑparitÈpeyyÈti. No 
hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, Ga~gÈ hi bhante nadÊ gambhÊrÈ appameyyÈ, 
sÈ na sukarÈ ÈdittÈya tiÓukkÈya santÈpetuÑ saÑparitÈpetuÑ. YÈvadeva ca 
pana so puriso kilamathassa vighÈtassa bhÈgÊ assÈti. Evameva kho 
bhikkhave paÒcime vacanapathÈ, yehi vo pare vadamÈnÈ vadeyyuÑ–kÈlena 
vÈ akÈlena vÈ -pa- tadÈrammaÓaÑ ca sabbÈvantaÑ lokaÑ Ga~gÈsamena 
cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena abyÈbajjhena pharitvÈ 
viharissÈmÈ”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbaÑ. 
 
 231. SeyyathÈpi bhikkhave biÄÈrabhastÈ madditÈ sumadditÈ 
suparimadditÈ mudukÈ t|linÊ chinnasassarÈ chinnabhabbharÈ. Atha puriso 
Ègaccheyya kaÔÔhaÑ vÈ kathalaÑ1 vÈ ÈdÈya, so evaÑ vadeyya “ahaÑ imaÑ 
biÄÈrabhastaÑ madditaÑ sumadditaÑ suparimadditaÑ mudukaÑ t|liniÑ 
chinnasassaraÑ chinnabhabbharaÑ kaÔÔhena vÈ kathalena vÈ sarasaraÑ 
karissÈmi bharabharaÑ karissÈmÊ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu 
so puriso amuÑ biÄÈrabhastaÑ madditaÑ sumadditaÑ suparimadditaÑ 
mudukaÑ t|liniÑ chinnasassaraÑ chinnabhabbharaÑ kaÔÔhena vÈ kathalena 
vÈ sarasaraÑ kareyya, bharabharaÑ kareyyÈti. No hetaÑ bhante. TaÑ kissa 
hetu, amu hi bhante biÄÈrabhastÈ madditÈ sumadditÈ suparimadditÈ mudukÈ 
t|linÊ chinnasassarÈ chinnabhabbharÈ, sÈ na sukarÈ kaÔÔhena vÈ kathalena vÈ 
sarasaraÑ kÈtuÑ, bharabharaÑ kÈtuÑ. YÈvadeva ca pana so puriso 
kilamathassa vighÈtassa bhÈgÊ assÈti. Evameva kho bhikkhave paÒcime 
vacanapathÈ, yehi vo pare vadamÈnÈ vadeyyuÑ–kÈlena vÈ akÈlena vÈ, 
bh|tena vÈ abh|tena vÈ, 
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saÓhena vÈ pharusena vÈ, atthasaÑhitena vÈ anatthasaÑhitena vÈ, mettacittÈ 
vÈ dosantarÈ vÈ. KÈlena vÈ bhikkhave pare vadamÈnÈ vadeyyuÑ akÈlena vÈ, 
bh|tena vÈ bhikkhave pare vadamÈnÈ vadeyyuÑ abh|tena vÈ, saÓhena vÈ 
bhikkhave pare vadamÈnÈ vadeyyuÑ pharusena vÈ, atthasaÑhitena vÈ 
bhikkhave pare vadamÈnÈ vadeyyuÑ anatthasaÑhitena vÈ, mettacittÈ vÈ 
bhikkhave pare vadamÈnÈ vadeyyuÑ dosantarÈ vÈ. TatrÈpi vo bhikkhave 
evaÑ sikkhitabbaÑ “na ceva no cittaÑ vipariÓataÑ bhavissati, na ca 
pÈpikaÑ vÈcaÑ nicchÈressÈma, hitÈnukampÊ ca viharissÈma mettacittÈ na 
dosantarÈ. TaÒca puggalaÑ mettÈsahagatena cetasÈ pharitvÈ viharissÈma, 
tadÈrammaÓaÑ ca sabbÈvantaÑ lokaÑ biÄÈrabhastÈsamena cetasÈ vipulena 
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈbajjhena pharitvÈ viharissÈmÈ”ti. 
EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbaÑ. 
 
 232. UbhatodaÓÉakena cepi bhikkhave kakacena corÈ ocarakÈ 
a~gama~gÈni okanteyyuÑ, tatrÈpi yo mano pad|seyya, na me so tena 
sÈsanakaro. TatrÈpi vo bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “na ceva no cittaÑ 
vipariÓataÑ bhavissati, na ca pÈpikaÑ vÈcaÑ nicchÈressÈma, hitÈnukampÊ 
ca viharissÈma mettacittÈ na dosantarÈ. TaÒca puggalaÑ mettÈsahagatena 
cetasÈ pharitvÈ viharissÈma, tadÈrammaÓaÑ ca sabbÈvantaÑ lokaÑ 
mettÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena 
abyÈbajjhena pharitvÈ viharissÈmÈ”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbaÑ. 
 
 233. ImaÒca1 tumhe bhikkhave kakac|pamaÑ ovÈdaÑ abhikkhaÓaÑ 
manasi kareyyÈtha, passatha no tumhe bhikkhave taÑ vacanapathaÑ aÓuÑ 
vÈ th|laÑ vÈ, yaÑ tumhe nÈdhivÈseyyÈthÈti. No hetaÑ bhante. TasmÈ tiha 
bhikkhave imaÑ kakac|pamaÑ ovÈdaÑ abhikkhaÓaÑ manasi karotha. TaÑ 
vo bhavissati dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

Kakac|pamasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÔhamaÑ. 
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2. Alagadd|pamasutta 

 234. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena AriÔÔhassa 
nÈma bhikkhuno gaddhabÈdhipubbassa1 evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ 
uppannaÑ hoti “tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ 
yeme antarÈyikÈ dhammÈ vuttÈ BhagavatÈ, te paÔisevato nÈlaÑ 
antarÈyÈyÈ”ti. AssosuÑ kho sambahulÈ bhikkh| AriÔÔhassa kira nÈma 
bhikkhuno gaddhabÈdhipubbassa evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ 
“tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ yeme antarÈyikÈ 
dhammÈ vuttÈ BhagavatÈ, te paÔisevato nÈlaÑ antarÈyÈyÈ”ti. Atha kho te 
bhikkh| yena AriÔÔho bhikkhu gaddhabÈdhipubbo tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ AriÔÔhaÑ bhikkhuÑ gaddhabÈdhipubbaÑ etadavocuÑ 
“saccaÑ kira te Èvuso AriÔÔha evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ, 
‘tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ yeme antarÈyikÈ 
dhammÈ vuttÈ BhagavatÈ, te paÔisevato nÈlaÑ antarÈyÈyÈ’ti”. EvaÑbyÈkho2 
ahaÑ Èvuso BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ yeme antarÈyikÈ 
dhammÈ vuttÈ BhagavatÈ, te paÔisevato nÈlaÑ antarÈyÈyÈti. Atha kho tepi 
bhikkh| AriÔÔhaÑ bhikkhuÑ gaddhabÈdhipubbaÑ etasmÈ pÈpakÈ diÔÔhigatÈ 
vivecetukÈmÈ samanuyuÒjanti samanugÈhanti3 samanubhÈsanti “mÈ hevaÑ 
Èvuso AriÔÔha avaca, mÈ BhagavantaÑ abbhÈcikkhi, na hi sÈdhu Bhagavato 
abbhakkhÈnaÑ4, na hi BhagavÈ evaÑ vadeyya, anekapariyÈyenÈvuso 
AriÔÔha antarÈyikÈ dhammÈ antarÈyikÈ vuttÈ BhagavatÈ, alaÒca pana te 
paÔisevato antarÈyÈya. AppassÈdÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ bahudukkhÈ 
bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo. AÔÔhika~kal|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ. 
MaÑsapes|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ. TiÓukk|pamÈ kÈmÈ vuttÈ 
BhagavatÈ. A~gÈrakÈs|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ. Supinak|pamÈ kÈmÈ 
vuttÈ BhagavatÈ. YÈcitak|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ. Rukkhaphal|pamÈ 
kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ. Asis|n|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ. Sattis|l|pamÈ 
kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ. Sappasir|pamÈ kÈmÈ  
______________________________________________________________ 
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 2. EvaÑ kho (?) Bhagavato sammukhÈyevassa “evaÑbyÈkho”ti. 
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vuttÈ BhagavatÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo”ti. EvaÑpi 
kho AriÔÔho bhikkhu gaddhabÈdhipubbo tehi bhikkh|hi samanuyuÒjiyamÈno 
samanugÈhiyamÈno1 samanubhÈsiyamÈno tadeva2 pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ 
thÈmasÈ parÈmÈsÈ abhinivissa voharati “evaÑbyÈkho ahaÑ Èvuso 
BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ yeme antarÈyikÈ dhammÈ 
vuttÈ BhagavatÈ, te paÔisevato nÈlaÑ antarÈyÈyÈ”ti. 
 
 235. Yato kho te bhikkhu nÈsakkhiÑsu AriÔÔhaÑ bhikkhuÑ 
gaddhabÈdhipubbaÑ etasmÈ pÈpakÈ diÔÔhigatÈ vivecetuÑ. Atha kho te 
bhikkh| yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| 
BhagavantaÑ etadavocuÑ–AriÔÔhassa nÈma bhante bhikkhuno 
gaddhabÈdhipubbassa evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ “tathÈhaÑ 
BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ yeme antarÈyikÈ dhammÈ 
vuttÈ BhagavatÈ, te paÔisevato nÈlaÑ antarÈyÈyÈ”ti. Assumha kho mayaÑ 
bhante AriÔÔhassa kira nÈma bhikkhuno gaddhabÈdhipubbassa evar|paÑ 
pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ “tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ 
ÈjÈnÈmi, yathÈ yeme antarÈyikÈ dhammÈ vuttÈ BhagavatÈ, te paÔisevato 
nÈlaÑ antarÈyÈyÈ”ti. Atha kho mayaÑ bhante yena AriÔÔho bhikkhu 
gaddhabÈdhipubbo tenupasa~kamimha, upasa~kamitvÈ AriÔÔhaÑ bhikkhuÑ 
gaddhabÈdhipubbaÑ etadavocumha “saccaÑ kira te Èvuso AriÔÔha evar|paÑ 
pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ, ‘tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ 
ÈjÈnÈmi, yathÈ yeme antarÈyikÈ dhammÈ vuttÈ BhagavatÈ, te paÔisevato 
nÈlaÑ antarÈyÈyÈ’ti”. EvaÑ vutte bhante AriÔÔho bhikkhu 
gaddhabÈdhipubbo amhe etadavoca “evaÑbyÈkho ahaÑ Èvuso BhagavatÈ 
dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ yeme antarÈyikÈ dhammÈ vuttÈ 
BhagavatÈ, te paÔisevato nÈlaÑ antarÈyÈyÈ”ti. Atha kho mayaÑ bhante 
AriÔÔhaÑ bhikkhuÑ gaddhabÈdhipubbaÑ etasmÈ pÈpakÈ diÔÔhigatÈ 
vivecetukÈmÈ samanuyuÒjimha samanugÈhimha samanubhÈsimha “mÈ 
hevaÑ Èvuso AriÔÔha avaca, mÈ BhagavantaÑ abbhÈcikkhi, na hi sÈdhu 
Bhagavato 
______________________________________________________________ 
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abbhakkhÈnaÑ, na hi BhagavÈ evaÑ vadeyya, anekapariyÈyenÈvuso AriÔÔha 
antarÈyikÈ dhammÈ antarÈyikÈ vuttÈ BhagavatÈ, alaÒca pana te paÔisevato 
antarÈyÈya. AppassÈdÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, 
ÈdÊnavo etthabhiyyo. AÔÔhika~kal|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ -pa-. 
Sappasir|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ bahudukkhÈ, bahupÈyÈsÈ ÈdÊnavo 
ettha bhiyyo”ti. EvaÑpi kho bhante AriÔÔho bhikkhu gaddhabÈdhipubbo 
amhehi samanuyuÒjiyamÈno samanugÈhiyamÈno samanubhÈsiyamÈno 
tadeva pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ thÈmasÈ parÈmÈsÈ abhinivissa voharati 
“evaÑbyÈkho ahaÑ Èvuso BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ 
yeme antarÈyikÈ dhammÈ vuttÈ BhagavatÈ, te paÔisevato nÈlaÑ 
antarÈyÈyÈ”ti. Yato kho mayaÑ bhante nÈsakkhimha AriÔÔhaÑ bhikkhuÑ 
gaddhabÈdhipubbaÑ etasmÈ pÈpakÈ diÔÔhigatÈ vivecetuÑ, atha mayaÑ 
etamatthaÑ Bhagavato ÈrocemÈti. 
 
 236. Atha kho BhagavÈ aÒÒataraÑ bhikkhuÑ Èmantesi “ehi tvaÑ 
bhikkhu mama vacanena AriÔÔhaÑ bhikkhuÑ gaddhabÈdhipubbaÑ Èmantehi 
‘SatthÈ taÑ Èvuso AriÔÔha ÈmantetÊ’ti”. “EvaÑ bhante”ti kho so bhikkhu 
Bhagavato paÔissutvÈ yena AriÔÔho bhikkhu gaddhabÈdhipubbo 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ AriÔÔhaÑ bhikkhuÑ gaddhabÈdhipubbaÑ 
etadavoca “SatthÈ taÑ Èvuso AriÔÔha ÈmantetÊ”ti. “EvamÈvuso”ti kho 
AriÔÔho bhikkhu gaddhabÈdhipubbo tassa bhikkhuno paÔissutvÈ yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho AriÔÔhaÑ bhikkhuÑ 
gaddhabÈdhipubbaÑ BhagavÈ etadavoca “saccaÑ kira te AriÔÔha evar|paÑ 
pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ ‘tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ 
ÈjÈnÈmi, yathÈ yeme antarÈyikÈ dhammÈ vuttÈ BhagavatÈ, te paÔisevato 
nÈlaÑ antarÈyÈyÈ’ti”. EvaÑbyÈkho ahaÑ bhante BhagavatÈ dhammaÑ 
desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ yeme antarÈyikÈ dhammÈ vuttÈ BhagavatÈ, te 
paÔisevato nÈlaÑ antarÈyÈyÈti. Kassa kho nÈma tvaÑ moghapurisa mayÈ 
evaÑ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈsi, nanu mayÈ moghapurisa anekapariyÈyena 
antarÈyikÈ dhammÈ antarÈyikÈ vuttÈ, alaÒca pana te paÔisevato antarÈyÈya. 
AppassÈdÈ kÈmÈ vuttÈ mayÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo. 
AÔÔhika~kal|pamÈ kÈmÈ vuttÈ mayÈ. 
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MaÑsapes|pamÈ kÈmÈ vuttÈ mayÈ. TiÓukk|pamÈ kÈmÈ vuttÈ mayÈ. 
A~gÈrakÈs|pamÈ kÈmÈ vuttÈ mayÈ. Supinak|pamÈ kÈmÈ vuttÈ mayÈ. 
YÈcitak|pamÈ kÈmÈ vuttÈ mayÈ. Rukkhaphal|pamÈ kÈmÈ vuttÈ mayÈ. 
Asis|nupamÈ kÈmÈ vuttÈ mayÈ. Sattis|l|pamÈ kÈmÈ vuttÈ mayÈ. 
Sappasir|pamÈ kÈmÈ vuttÈ mayÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha 
bhiyyo. Atha ca pana tvaÑ moghapurisa attanÈ duggahitena amhe ceva 
abbhÈcikkhasi, attÈnaÒca khanasi, bahuÒca apuÒÒaÑ pasavasi. TaÑ hi te 
moghapurisa bhavissati dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈti. 

 Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, 
api nÈyaÑ AriÔÔho bhikkhu gaddhabÈdhipubbo usmÊkatopi imasmiÑ 
dhammavinayeti. KiÑ hi1 siyÈ bhante, no hetaÑ bhanteti. EvaÑ vutte 
ariÔÔho bhikkhu gaddhabÈdhipubbo tuÓhÊbh|to ma~kubh|to pattakkhandho 
adhomukho pajjhÈyanto appaÔibhÈno nisÊdi. Atha kho BhagavÈ AriÔÔhaÑ 
bhikkhuÑ gaddhabÈdhipubbaÑ tuÓhÊbh|taÑ ma~kubh|taÑ pattakkhandhaÑ 
adhomukhaÑ pajjhÈyantaÑ appaÔibhÈnaÑ viditvÈ AriÔÔhaÑ bhikkhuÑ 
gaddhabÈdhipubbaÑ etadavoca “paÒÒÈyissasi kho tvaÑ moghapurisa etena 
sakena pÈpakena diÔÔhigatena, idhÈhaÑ bhikkh| paÔipucchissÈmÊ”ti. 
 
 237. Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “tumhepi me bhikkhave 
evaÑ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈtha, yathÈyaÑ AriÔÔho bhikkhu 
gaddhabÈdhipubbo attanÈ duggahitena amhe ceva abbhÈcikkhati, attÈnaÒca 
khanati, bahuÒca apuÒÒaÑ pasavatÊ”ti. NohetaÑ bhante. AnekapariyÈyena 
hi no bhante antarÈyikÈ dhammÈ antarÈyikÈ vuttÈ BhagavatÈ, alaÒca pana te 
paÔisevato antarÈyÈya. AppassÈdÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ bahudukkhÈ 
bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo. AÔÔhika~kal|pamÈ kÈmÈ vuttÈ 
BhagavatÈ -pa-. Sappasir|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ bahudukkhÈ 
bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyoti. SÈdhu sÈdhu bhikkhave, sÈdhu kho me 
tumhe bhikkhave evaÑ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈtha. AnekapariyÈyena hi 
kho bhikkhave antarÈyikÈ dhammÈ vuttÈ mayÈ, alaÒca pana te paÔisevato 
antarÈyÈya. AppassÈdÈ kÈmÈ vuttÈ  
______________________________________________________________ 
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mayÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo. AÔÔhika~kal|pamÈ 
kÈmÈ vuttÈ mayÈ -pa-. Sappasir|pamÈ kÈmÈ vuttÈ mayÈ bahudukkhÈ 
bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo. Atha ca panÈyaÑ AriÔÔho bhikkhu 
gaddhabÈdhipubbo attanÈ duggahitena amhe ceva abbhÈcikkhati, attÈnaÒca 
khanati, bahuÒca apuÒÒaÑ pasavati. TaÑ hi tassa moghapurisassa bhavissati 
dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya. So vata bhikkhave aÒÒatreva kÈmehi aÒÒatra 
kÈmasaÒÒÈya aÒÒatra kÈmavitakkehi kÈme paÔisevissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ 
vijjati. 
 
 238. Idha bhikkhave ekacce moghapurisÈ dhammaÑ pariyÈpuÓanti 
SuttaÑ GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ GÈthaÑ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ 
AbbhutadhammaÑ VedallaÑ. Te taÑ dhammaÑ pariyÈpuÓitvÈ tesaÑ 
dhammÈnaÑ paÒÒÈya atthaÑ na upaparikkhanti, tesaÑ te dhammÈ paÒÒÈya 
atthaÑ anupaparikkhataÑ na nijjhÈnaÑ khamanti, te upÈrambhÈnisaÑsÈ 
ceva dhammaÑ pariyÈpuÓanti itivÈdappamokkhÈnisaÑsÈ ca, yassa catthÈya 
dhammaÑ pariyÈpuÓanti, taÒcassa atthaÑ nÈnubhonti, tesaÑ te dhammÈ 
duggahitÈ dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya saÑvattanti. TaÑ kissa hetu, 
duggahitattÈ bhikkhave dhammÈnaÑ. 

 SeyyathÈpi bhikkhave puriso alagaddatthiko alagaddagavesÊ 
alagaddapariyesanaÑ caramÈno, so passayya mahantaÑ alagaddaÑ, 
tamenaÑ bhoge vÈ na~guÔÔhe vÈ gaÓheyya, tassa so alagaddo 
paÔiparivattitvÈ1 hatthe vÈ bÈhÈya vÈ aÒÒatarasmiÑ vÈ a~gapacca~ge 
ÉaÑseyya2, so tatonidÈnaÑ maraÓaÑ vÈ nigaccheyya maraÓamattaÑ vÈ 
dukkhaÑ. TaÑ kissa hetu, duggahitattÈ bhikkhave alagaddassa. Evameva 
kho bhikkhave idhekacce moghapurisÈ dhammaÑ pariyÈpuÓanti SuttaÑ 
GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ GÈthaÑ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ 
AbbhutadhammaÑ VedallaÑ. Te taÑ dhammaÑ pariyÈpuÓitvÈ tesaÑ 
dhammÈnaÑ paÒÒÈya atthaÑ na upaparikkhanti, tesaÑ te dhammÈ paÒÒÈya 
atthaÑ anupaparikkhataÑ na nijjhÈnaÑ khamanti, te upÈrambhÈnisaÑsÈ 
ceva dhammaÑ pariyÈpuÓanti itivÈdappamokkhÈnisaÑsÈ ca, yassa catthÈya 
dhammaÑ pariyÈpuÓanti, taÒcassa atthaÑ nÈnubhonti, tesaÑ te dhammÈ 
duggahitÈ dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya saÑvattanti. TaÑ kissa hetu, 
duggahitattÈ bhikkhave dhammÈnaÑ. 
______________________________________________________________ 
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 239. Idha pana bhikkhave ekacce kulaputtÈ dhammaÑ pariyÈpuÓanti 
SuttaÑ GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ GÈthaÑ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ 
AbbhutadhammaÑ VedallaÑ. Te taÑ dhammaÑ pariyÈpuÓitvÈ tesaÑ 
dhammÈnaÑ paÒÒÈya atthaÑ upaparikkhanti, tesaÑ te dhammÈ paÒÒÈya 
atthaÑ upaparikkhataÑ nijjhÈnaÑ khamanti, te na ceva upÈrambhÈnisaÑsÈ 
dhammaÑ pariyÈpuÓanti, na itivÈdappamokkhÈnisaÑsÈ ca1, yassa catthÈya 
dhammaÑ pariyÈpuÓanti, taÒcassa atthaÑ anubhonti, tesaÑ te dhammÈ 
suggahitÈ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya saÑvattanti. TaÑ kissa hetu, 
suggahitattÈ bhikkhave dhammÈnaÑ. 

 SeyyathÈpi bhikkhave puriso alagaddatthiko alagaddagavesÊ 
alagaddapariyesanaÑ caramÈno, so passeyya mahantaÑ alagaddaÑ, 
tamenaÑ ajapadena daÓÉena suniggahitaÑ niggaÓheyya, ajapadena daÓÉena 
suniggahitaÑ niggahitvÈ gÊvÈya suggahitaÑ gaÓheyya. KiÒcÈpi so 
bhikkhave alagaddo tassa purisassa hattaÑ vÈ bÈhaÑ vÈ aÒÒataraÑ vÈ 
a~gapacca~gaÑ bhogehi paliveÔheyya. Atha kho so neva tatonidÈnaÑ 
maraÓaÑ vÈ nigaccheyya maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ. TaÑ kissa hetu 
suggahitattÈ bhikkhave alagaddassa. Evameva kho bhikkhave idhekacce 
kulaputtÈ dhammaÑ pariyÈpuÓanti SuttaÑ GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ GÈthaÑ 
UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ VedallaÑ, te taÑ 
dhammaÑ pariyÈpuÓitvÈ tesaÑ dhammÈnaÑ paÒÒÈya atthaÑ 
upaparikkhanti, tesaÑ te dhammÈ paÒÒÈya atthaÑ upaparikkhataÑ 
nijjhÈnaÑ khamanti, te na ceva upÈrambhÈnisaÑsÈ dhammaÑ 
pariyÈpuÓanti, na itivÈdappamokkhÈnisaÑsÈ ca, yassa catthÈya dhammaÑ 
pariyÈpuÓanti, taÒcassa atthaÑ anubhonti. TesaÑ te dhammÈ suggahitÈ 
dÊgharattaÑ atthÈya hitÈya sukhÈya saÑvattanti. TaÑ kissa hetu, 
suggahitattÈ bhikkhave dhammÈnaÑ. TasmÈtiha bhikkhave yassa me 
bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈneyyÈtha, tathÈ naÑ dhÈreyyÈtha. Yassa ca pana me 
bhÈsitassa atthaÑ na ÈjÈneyyÈtha, ahaÑ vo tattha paÔipucchitabbo. Ye vÈ 
panÈssu viyattÈ bhikkh|. 
 
 240. Kull|pamaÑ vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi nittharaÓatthÈya, 
no gahaÓatthÈya. TaÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha bhÈsissÈmÊti. 
“EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca.  
______________________________________________________________ 
 1. Na ca itivÈdappamokkhÈnisaÑsÈ (?) 

 



188 M|lapaÓÓÈsapÈÄi 
  

 SeyyathÈpi bhikkhave puriso addhÈnamaggappaÔipanno, so passeyya 
mahantaÑ udakaÓÓavaÑ orimaÑ tÊraÑ sÈsa~kaÑ sappaÔibhayaÑ, pÈrimaÑ 
tÊraÑ khemaÑ appaÔibhayaÑ. Na cassa nÈvÈ santÈraÓÊ, uttarasetu vÈ apÈrÈ 
pÈraÑ gamanÈya. Tassa evamassa “ayaÑ kho mahÈ-udakaÓÓavo orimaÑ 
tÊraÑ sÈsa~kaÑ sappaÔibhayaÑ, pÈrimaÑ tÊraÑ khemaÑ appaÔibhayaÑ. 
Natthi ca nÈvÈ santÈraÓÊ, uttarasetu vÈ apÈrÈ pÈraÑ gamanÈya, yaÑn|nÈhaÑ 
tiÓakaÔÔhasÈkhÈpalÈsaÑ saÑkaÉÉhitvÈ kullaÑ bandhitvÈ taÑ kullaÑ nissÈya 
hatthehi ca pÈdehi ca vÈyamamÈno sotthinÈ pÈraÑ uttareyyan”ti. Atha kho 
so bhikkhave puriso tiÓakaÔÔhasÈkhÈpalÈsaÑ saÑkaÉÉhitvÈ kullaÑ bandhitvÈ 
taÑ kullaÑ nissÈya hatthehi ca pÈdehi ca vÈyamamÈno sotthinÈ paraÑ 
uttareyya. Tassa purisassa uttiÓÓassa1 pÈra~gatassa evamassa “bahukÈro kho 
me ayaÑ kullo, imÈhaÑ kullaÑ nissÈya hatthehi ca pÈdehi ca vÈyamamÈno 
sotthinÈ pÈraÑ uttiÓÓo, yaÑn|nÈhaÑ imaÑ kullaÑ sÊse vÈ ÈropetvÈ 
khandhe vÈ uccÈretvÈ2 yena kÈmaÑ pakkameyyan”ti. TaÑ kiÑmaÒÒatha 
bhikkhave, api nu so puriso evaÑkÈrÊ tasmiÑ kulle kiccakÈrÊ assÈti. 
NohetaÑ bhante. KathaÑkÈrÊ ca so bhikkhave puriso tasmiÑ kulle kiccakÈrÊ 
assa. Idha bhikkhave tassa purisassa uttiÓÓassa1 pÈra~gatassa evamassa, 
bahukÈro kho me ayaÑ kullo, imÈhaÑ kullaÑ nissÈya hatthehi ca pÈdehi ca 
vÈyamamÈno sotthinÈ pÈraÑ uttiÓÓo, yaÑn|nÈhaÑ imaÑ kullaÑ thale vÈ 
ussÈdetvÈ3 udake vÈ opilÈpetvÈ yena kÈmaÑ pakkameyyanti. EvaÑkÈrÊ kho 
so bhikkhave puriso tasmiÑ kulle kiccakÈrÊ assa. Evameva kho bhikkhave 
kull|pamo mayÈ dhammo desito nittharaÓatthÈya, no gahaÓatthÈya. 
Kull|pamaÑ vo bhikkhave dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnantehi dhammÈpi vo 
pahÈtabbÈ, pageva adhammÈ. 
 
 241. ChayimÈni bhikkhave diÔÔhiÔÔhÈnÈni. KatamÈni cha. Idha 
bhikkhave assutavÈ puthujjano ariyÈnaÑ adassÈvÊ ariyadhammassa akovido 
ariyadhamme avinÊto sappurisÈnaÑ adassÈvÊ sappurisadhammassa akovido 
sappurisadhamme avinÊto r|paÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me  
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attÈ”ti samanupassati. VedanaÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti 
samanupassati. SaÒÒaÑ “etaÑ mama esohamasmi, eso me attÈ”ti 
samanupassati. Sa~khÈre “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti 
samanupassati. YaÑpi taÑ diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ 
pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, taÑpi “etaÑ mama, esohamasmi, eso me 
attÈ”ti samanupassati. YaÑpi taÑ diÔÔhiÔÔhÈnaÑ ‘so loko, so attÈ, so pecca 
bhavissÈmi nicco dhuvo sassato avipariÓÈmadhammo, sassatisamaÑ tatheva 
ÔhassÈmÊ’ti, taÑpi “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti samanupassati. 
SutavÈ ca kho bhikkhave ariyasÈvako ariyÈnaÑ dassÈvÊ ariyadhammassa 
kovido ariyadhamme suvinÊto sappurisÈnaÑ dassÈvÊ sappurisadhammassa 
kovido sappurisadhamme suvinÊto r|paÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na 
meso attÈ”ti samanupassati. VedanaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso 
attÈ”ti samanupassati. SaÒÒaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
samanupassati. Sa~khÈre “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
samanupassati. YaÑpi taÑ diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ 
pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, taÑpi “netaÑ mama, nesohamasmi, na 
meso attÈ”ti samanupassati. YaÑpi taÑ diÔÔhiÔÔhÈnaÑ ‘so loko, so attÈ, so 
pecca bhavissÈmi nicco dhuvo sassato avipariÓÈmadhammo, sassatisamaÑ 
tatheva ÔhassÈmÊ’ti, taÑpi “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
samanupassati. So evaÑ samanupassanto asati na paritassatÊti. 
 
 242. EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “siyÈ nu 
kho bhante bahiddhÈ asati paritassanÈ”ti. SiyÈ bhikkh|ti BhagavÈ avoca, 
idha bhikkhu ekaccassa evaÑ hoti “ahu vata me, taÑ vata me natthi, siyÈ 
vata me, taÑ vatÈhaÑ na labhÈmÊ”ti. So socati kilamati paridevati urattÈÄiÑ 
kandati sammohaÑ Èpajjati. EvaÑ kho bhikkhu bahiddhÈ asati paritassanÈ 
hotÊti. 

 SiyÈ pana bhante bahiddhÈ asati aparitassanÈti. SiyÈ bhikkh|ti BhagavÈ 
avoca, idha bhikkhu ekaccassa na evaÑ hoti “ahu vata me, taÑ vata me 
natthi, siyÈ vata me, taÑ vatÈhaÑ na labhÈmÊ”ti. So na 
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socati na kilamati na paridevati na urattÈÄiÑ kandati na sammohaÑ Èpajjati. 
EvaÑ kho bhikkhu bahiddhÈ asati aparitassanÈ hotÊti. 

 SiyÈ nu kho bhante ajjhattaÑ asati paritassanÈti. SiyÈ bhikkh|ti BhagavÈ 
avoca, idha bhikkhu ekaccassa evaÑ diÔÔhi hoti, “so loko, so attÈ so pecca 
bhavissÈmi nicco dhuvo sassato avipariÓÈmadhammo, sassatisamaÑ tatheva 
ÔhassÈmÊ”ti. So suÓÈti TathÈgatassa vÈ TathÈgatasÈvakassa vÈ sabbesaÑ 
diÔÔhiÔÔhÈnÈdhiÔÔhÈnapariyuÔÔhÈnÈbhinivesÈnusayÈnaÑ samugghÈtÈya 
sabbasa~khÈrasamathÈya sabb|padhipaÔinissaggÈya taÓhÈkkhayÈya virÈgÈya 
nirodhÈya nibbÈnÈya dhammaÑ desentassa, tassa evaÑ hoti “ucchijjissÈmi 
nÈmassu, vinassissÈmi nÈmassu, nassu nÈma bhavissÈmÊ”ti. So socati 
kilamati paridevati urattÈÄiÑ kandati sammohaÑ Èpajjati. EvaÑ kho 
bhikkhu ajjhattaÑ asati paritassanÈ hotÊti. 

 SiyÈ pana bhante ajjhattaÑ asati aparitassanÈti. SiyÈ bhikkh|ti BhagavÈ 
avoca, idha bhikkhu ekaccassa na evaÑ diÔÔhi hoti, “so loko, so attÈ, so 
pecca bhavissÈmi nicco dhuvo sassato avipariÓÈmadhammo, sassatisamaÑ 
tatheva ÔhassÈmÊ”ti. So suÓÈti TathÈgatassa vÈ TathÈgatasÈvakassa vÈ 
sabbesaÑ diÔÔhiÔÔhÈnÈdhiÔÔhÈnapariyuÔÔhÈnÈbhinivesÈnusayÈnaÑ 
samugghÈtÈya sabbasa~khÈrasamathÈya sabb|padhipaÔinissaggÈya 
taÓhÈkkhayÈya virÈgÈya nirodhÈya nibbÈnÈya dhammaÑ desentassa, tassa 
na evaÑ hoti “ucchijjissÈmi nÈmassu, vinassissÈmi nÈmassu, nassu nÈma 
bhavissÈmÊ”ti. So na socati na kilamati na paridevati na urattÈÄiÑ kandati na 
sammohaÑ Èpajjati. EvaÑ kho bhikkhu ajjhattaÑ asati aparitassanÈ hoti. 
 
 243. TaÑ1 bhikkhave pariggahaÑ pariggaÓheyyÈtha, yvÈssa2 pariggaho 
nicco dhuvo sassato avipariÓÈmadhammo, sassatisamaÑ tatheva tiÔÔheyya. 
Passatha no tumhe bhikkhave taÑ pariggahaÑ, yvÈssa pariggaho nicco 
dhuvo sassato avipariÓÈmadhammo, sassatisamaÑ tatheva tiÔÔheyyÈti. No 
hetaÑ bhante. SÈdhu bhikkhave, ahaÑpi kho taÑ bhikkhave pariggahaÑ na 
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samanupassÈmi, yvÈssa pariggaho nicco dhuvo sassato 
avipariÓÈmadhammo, sassatisamaÑ tatheva tiÔÔheyya. 

 TaÑ bhikkhave attavÈdupÈdÈnaÑ upÈdiyetha, yaÑ’sa1 
attavÈdupÈdÈnaÑ upÈdiyato na uppajjeyyuÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ. Passatha no tumhe bhikkhave taÑ 
attavÈdupÈdÈnaÑ, yaÑ’sa attavÈdupÈdÈnaÑ upÈdiyato na uppajjeyyuÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈti. No hetaÑ bhante. SÈdhu 
bhikkhave, ahaÑpi kho taÑ bhikkhave attavÈdupÈdÈnaÑ na samanupassÈmi, 
yaÑ’sa attavÈdupÈdÈnaÑ upÈdiyato na uppajjeyyuÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ. 

 TaÑ bhikkhave diÔÔhinissayaÑ nissayetha, yaÑ’sa diÔÔhinissayaÑ 
nissayato na uppajjeyyuÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ. Passatha 
no tumhe bhikkhave taÑ diÔÔhinissayaÑ, yaÑ’sa diÔÔhinissayaÑ nissayato na 
uppajjeyyuÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈti. No hetaÑ bhante. 
SÈdhu bhikkhave, ahaÑpi kho taÑ bhikkhave diÔÔhinissayaÑ na 
samanupassÈmi, yaÑ’sa diÔÔhinissayaÑ nissayato na uppajjeyyuÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ. 
 
 244. Attani vÈ bhikkhave sati “attaniyaÑ me”ti assÈti? EvaÑ bhante. 
Attaniye vÈ bhikkhave sati “attÈ me”ti assÈti? EvaÑ bhante. Attani ca 
bhikkhave attaniye ca saccato thetato anupalabbhamÈne yampi taÑ 
diÔÔhiÔÔhÈnaÑ “so loko so attÈ, so pecca bhavissÈmi nicco dhuvo sassato 
avipariÓÈmadhammo, sassatisamaÑ tatheva ÔhassÈmÊ”ti. NanÈyaÑ2 
bhikkhave kevalo parip|ro bÈladhammoti? KiÑ hi no siyÈ bhante, kevalo hi 
bhante parip|ro3 bÈladhammoti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti? 
AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti? 
DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ 
nu taÑ samanupassituÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti? No 
hetaÑ bhante. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, vedanÈ -pa- saÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. 
ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti? AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, 
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dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti? DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ 
dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ “etaÑ 
mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti? No hetaÑ bhante. TasmÈtiha bhikkhave 
yaÑ kiÒci r|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ 
oÄÈrikaÑ vÈ sukhumaÑ vÈ hÊnaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ yaÑ d|re santike vÈ, 
sabbaÑ r|paÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. YÈ kÈci vedanÈ -pa-. YÈ kÈci 
saÒÒÈ. Ye keci sa~khÈrÈ. YaÑ kiÒci viÒÒÈÓaÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ 
ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ oÄÈrikaÑ vÈ sukhumaÑ vÈ hÊnaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ 
yaÑ d|re santike vÈ, sabbaÑ viÒÒÈÓaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na 
meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. 
 
 245. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako r|pasmiÑ nibbindati, 
vedanÈya nibbindati, saÒÒÈya nibbindati, sa~khÈresu nibbindati, 
viÒÒÈÓasmiÑ nibbindati, nibbidÈ virajjati1, virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ 
“vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ 
karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu 
ukkhittapaligho itipi, saÑkiÓÓaparikkho itipi, abb|Ähesiko itipi, niraggaÄo 
itipi, ariyo pannaddhajo pannabhÈro visaÑyutto itipi. KathaÒca bhikkhave 
bhikkhu ukkhittapaligho hoti. Idha bhikkhave bhikkhuno avijjÈ pahÊnÈ hoti 
ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. 
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu ukkhittapaligho hoti. KathaÒca bhikkhave 
bhikkhu saÑkiÓÓaparikkho hoti. Idha bhikkhave bhikkhuno ponobbhaviko 
jÈtisaÑsÈro pahÊno hoti ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ 
anuppÈdadhammo. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu saÑkiÓÓaparikkho hoti. 
KathaÒca bhikkhave bhikkhu abb|Ähesiko hoti. Idha bhikkhave bhikkhuno 
taÓhÈ pahÊnÈ hoti ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ 
anuppÈdadhammÈ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu abb|Ähesiko hoti. 
KathaÒca bhikkhave bhikkhu niraggaÄo hoti. Idha bhikkhave bhikkhuno 
paÒca orambhÈgiyÈni saÑyojanÈni pahÊnÈni honti ucchinnam|lÈni 
tÈlÈvatthukatÈni anabhÈvaÑkatÈni ÈyatiÑ 
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anuppÈdadhammÈni. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu niraggaÄo hoti. KathaÒca 
bhikkhave bhikkhu ariyo pannaddhajo pannabhÈro visaÑyutto hoti. Idha 
bhikkhave bhikkhuno asmimÈno pahÊno hoti ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato 
anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu 
ariyo pannaddhajo pannabhÈro visaÑyutto hoti. 
 
 246. EvaÑ vimuttacittaÑ kho bhikkhave bhikkhuÑ sa-indÈ devÈ 
sabrahmakÈ sapajÈpatikÈ anvesaÑ nÈdhigacchanti “idaÑ nissitaÑ 
TathÈgatassa viÒÒÈÓan”ti. TaÑ kissa hetu, diÔÔhevÈhaÑ bhikkhave dhamme 
TathÈgataÑ ananuvijjoti vadÈmi. EvaÑvÈdiÑ kho maÑ bhikkhave 
evamakkhÈyiÑ eke samaÓabrÈhmaÓÈ asatÈ tucchÈ musÈ abh|tena 
abbhÈcikkhanti “venayiko samaÓo Gotamo sato sattassa ucchedaÑ vinÈsaÑ 
vibhavaÑ paÒÒÈpetÊ”ti. YathÈ cÈhaÑ na bhikkhave1, yathÈ cÈhaÑ na 
vadÈmi, tathÈ maÑ te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ asatÈ tucchÈ musÈ abh|tena 
abbhÈcikkhanti “venayiko samaÓo Gotamo sato sattassa ucchedaÑ vinÈsaÑ 
vibhavaÑ paÒÒÈpetÊ”ti. Pubbe cÈhaÑ bhikkhave etarahi ca dukkhaÑ ceva 
paÒÒÈpemi dukkhassa ca nirodhaÑ. Tatra ce bhikkhave pare TathÈgataÑ 
akkosanti paribhÈsanti rosenti vihesenti, tatra bhikkhave TathÈgatassa na 
hoti ÈghÈto na appaccayo na cetaso anabhiraddhi. Tatra ce bhikkhave pare 
TathÈgataÑ sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti p|jenti, tatra bhikkhave 
TathÈgatassa na hoti Ènando na somanassaÑ na cetaso uppilÈvitattaÑ. Tatra 
ce bhikkhave pare vÈ TathÈgataÑ sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti p|jenti, 
tatra bhikkhave TathÈgatassa evaÑ hoti “yaÑ kho idaÑ pubbe pariÒÒÈtaÑ, 
tattha’me evar|pÈ kÈrÈ2 karÊyantÊ”ti. TasmÈtiha bhikkhave tumhe cepi pare 
akkoseyyuÑ paribhÈseyyuÑ roseyyuÑ viheseyyuÑ, tatra tumhe hi na 
ÈghÈto na appaccayo na cetaso anabhiraddhi karaÓÊyÈ. TasmÈtiha bhikkhave 
tumhe cepi pare sakkareyyuÑ garuÑ kareyyuÑ mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ, tatra 
tumhehi na Ènando na somanassaÑ na cetaso uppilÈvitattaÑ karaÓÊyaÑ. 
TasmÈtiha bhikkhave tumhe cepi pare sakkareyyuÑ 
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garuÑ kareyyuÑ mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ. Tatra tumhÈkaÑ evamassa “yaÑ 
kho idaÑ pubbe pariÒÒÈtaÑ, tattha’me1 evar|pÈ kÈrÈ karÊyantÊ”ti. 
 
 247. TasmÈtiha bhikkhave yaÑ na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha. TaÑ vo 
pahÊnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya bhavissati. KiÒca bhikkhave na 
tumhÈkaÑ, r|paÑ bhikkhave na tumhÈkaÑ, taÑ pajahatha. TaÑ vo pahÊnaÑ 
dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya bhavissati. VedanÈ bhikkhave na tumhÈkaÑ, 
taÑ pajahatha. SÈ vo pahÊnÈ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya bhavissati. SaÒÒÈ 
bhikkhave na tumhÈkaÑ, taÑ pajahatha. SÈ vo pahÊnÈ dÊgharattaÑ hitÈya 
sukhÈya bhavissati. Sa~khÈrÈ bhikkhave na tumhÈkaÑ, te pajahatha. Te vo 
pahÊnÈ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya bhavissanti. ViÒÒÈÓaÑ bhikkhave na 
tumhÈkaÑ, taÑ pajahatha. TaÑ vo pahÊnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya 
bhavissati. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, yaÑ imasmiÑ Jetavane 
tiÓakaÔÔhasÈkhÈpalÈsaÑ, taÑ jano hareyya vÈ daheyya vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ 
kareyya, api nu tumhÈkaÑ evamassa “amhe jano harati vÈ dahati vÈ 
yathÈpaccayaÑ vÈ karotÊ”ti. No hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu. Na hi no 
etaÑ bhante attÈ vÈ attaniyaÑ vÈti. Evameva kho bhikkhave yaÑ na 
tumhÈkaÑ, taÑ pajahatha. TaÑ vo pahÊnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya 
bhavissati. KiÒca bhikkhave na tumhÈkaÑ, r|paÑ bhikkhave na tumhÈkaÑ, 
taÑ pajahatha. TaÑ vo pahÊnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya bhavissati. 
VedanÈ bhikkhave -pa- saÒÒÈ bhikkhave. Sa~khÈrÈ bhikkhave. ViÒÒÈÓaÑ 
bhikkhave na tumhÈkaÑ, taÑ pajahatha. TaÑ vo pahÊnaÑ dÊgharattaÑ 
hitÈya sukhÈya bhavissati. 
 
 248. EvaÑ svÈkkhÈto bhikkhave mayÈ dhammo uttÈno vivaÔo pakÈsito 
chinnapilotiko. EvaÑ svÈkkhÈte bhikkhave mayÈ dhamme uttÈne vivaÔe 
pakÈsite chinnapilotike ye te bhikkh| arahanto khÊÓÈsavÈ vusitavanto 
katakaraÓÊyÈ ohitabhÈrÈ anuppattasadatthÈ parikkhÊÓabhavasaÑyojanÈ 
sammadaÒÒÈ vimuttÈ, vaÔÔaÑ tesaÑ natthi paÒÒÈpanÈya. EvaÑ svÈkkhÈto 
bhikkhave mayÈ dhammo uttÈno vivaÔo pakÈsito chinnapilotiko. EvaÑ 
svÈkkhÈte bhikkhave mayÈ dhamme uttÈne vivaÔe pakÈsite chinnapilotike 
yesaÑ bhikkh|naÑ paÒcorambhÈgiyÈni  
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saÑyojanÈni pahÊnÈni, sabbe te opapÈtikÈ tattha parinibbÈyino 
anÈvattidhammÈ tasmÈ lokÈ. EvaÑ svÈkkhÈto bhikkhave mayÈ dhammo 
uttÈno vivaÔo pakÈsito chinnapilotiko. EvaÑ svÈkkhÈte bhikkhave mayÈ 
dhamme uttÈne vivaÔe pakÈsite chinnapilotike yesaÑ bhikkh|naÑ tÊÓi 
saÑyojanÈni pahÊnÈni rÈgadosamohÈ tanubh|tÈ, sabbe te sakadÈgÈmino 
sakideva imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ dukkhassantaÑ karissanti. EvaÑ svÈkkhÈto 
bhikkhave mayÈ dhammo uttÈno vivaÔo pakÈsito chinnapilotiko. EvaÑ 
svÈkkhÈte bhikkhave mayÈ dhamme uttÈne vivaÔe pakÈsite chinnapilotike 
yesaÑ bhikkh|naÑ tÊÓi saÑyojanÈni pahÊnÈni, sabbe te sotÈpannÈ 
avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyanÈ. EvaÑ svÈkkhÈto bhikkhave 
mayÈ dhammo uttÈno vivaÔo pakÈsito chinnapilotiko. EvaÑ svÈkkhÈte 
bhikkhave mayÈ dhamme uttÈne vivaÔe pakÈsite chinnapilotike ye te 
bhikkh| dhammÈnusÈrino saddhÈnusÈrino, sabbe te sambodhiparÈyanÈ. 
EvaÑ svÈkkhÈto bhikkhave mayÈ dhammo uttÈno vivaÔo pakÈsito 
chinnapilotiko. EvaÑ svÈkkhÈte bhikkhave mayÈ dhamme uttÈne vivaÔe 
pakÈsite chinnapilotike yesaÑ mayi saddhÈmattaÑ pemamattaÑ, sabbe te 
saggaparÈyanÈti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

Alagadd|pamasuttaÑ niÔÔhitaÑ dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. Vammikasutta 

 249. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ 
KumÈrakassapo Andhavane viharati. Atha kho aÒÒatarÈ devatÈ 
abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ kevalakappaÑ AndhavanaÑ 
obhÈsetvÈ yenÈyasmÈ KumÈrakassapo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhÈsi. EkamantaÑ ÔhitÈ kho sÈ devatÈ ÈyasmantaÑ 
KumÈrakassapaÑ etadavoca– 
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 Bhikkhu bhikkhu ayaÑ vammiko1 rattiÑ dh|mÈyati, divÈ pajjalati. 
BrÈhmaÓo evamÈha “abhikkhaÓa sumedha satthaÑ ÈdÈyÈ”ti. AbhikkhaÓanto 
sumedho satthaÑ ÈdÈya addasa la~giÑ. La~gÊ bhadanteti. BrÈhmaÓo 
evamÈha “ukkhipa la~giÑ abhikkhaÓa sumedha satthaÑ ÈdÈyÈ”ti. 
AbhikkhaÓanto sumedho satthaÑ ÈdÈya addasa uddhumÈyikaÑ. 
UddhumÈyikÈ bhadanteti. BrÈhmaÓo evamÈha “ukkhipa uddhumÈyikaÑ 
abhikkhaÓa sumedha satthaÑ ÈdÈyÈ”ti. AbhikkhaÓanto sumedho satthaÑ 
ÈdÈya addasa dvidhÈpathaÑ. DvidhÈpatho bhadanteti. BrÈhmaÓo evamÈha 
“ukkhipa dvidhÈpathaÑ abhikkhaÓa sumedha satthaÑ ÈdÈyÈ”ti. 
AbhikkhaÓanto sumedho satthaÑ ÈdÈya addasa ca~gavÈraÑ2. Ca~gavÈro 
bhadanteti. BrÈhmaÓo evamÈha “ukkhipa ca~gavÈraÑ abhikkhaÓa sumedha 
satthaÑ ÈdÈyÈ”ti. AbhikkhaÓanto sumedho satthaÑ ÈdÈya addasa kummaÑ. 
Kummo bhadanteti. BrÈhmaÓo evamÈha “ukkhipa kummaÑ abhikkhaÓa 
sumedha satthaÑ ÈdÈyÈ”ti. AbhikkhaÓanto sumedho satthaÑ ÈdÈya addasa 
asis|naÑ. Asis|nÈ bhadanteti. BrÈhmaÓo evamÈha “ukkhipa asis|naÑ 
abhikkhaÓa sumedha satthaÑ ÈdÈyÈ”ti. AbhikkhaÓanto sumedho satthaÑ 
ÈdÈya addasa maÑsapesiÑ. MaÑsapesi bhadanteti. BrÈhmaÓo evamÈha 
“ukkhipa maÑsapesiÑ abhikkhaÓa sumedha satthaÑ ÈdÈyÈ”ti. 
AbhikkhaÓanto sumedho satthaÑ ÈdÈya addasa nÈgaÑ. NÈgo bhadanteti. 
BrÈhmaÓo evamÈha “tiÔÔhatu nÈgo, mÈ nÈgaÑ ghaÔÔesi, namo karohi 
nÈgassÈ”ti. Ime kho tvaÑ bhikkhu paÒhe BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ 
pucchoyyÈsi. YathÈ ca te BhagavÈ byÈkaroti, tathÈ naÑ dhÈreyyÈsi. NÈhaÑ 
taÑ bhikkhu passÈmi sadevake loke samÈrake sabrahmake 
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya, yo imesaÑ paÒhÈnaÑ 
veyyÈkaraÓena cittaÑ ÈrÈdheyya aÒÒatra TathÈgatena vÈ TathÈgatasÈvakena 
vÈ ito vÈ pana sutvÈti. Idamavoca sÈ devatÈ idaÑ vatvÈ tatthevantaradhÈyi. 
 
 250. Atha kho ÈyasmÈ KumÈrakassapo tassÈ rattiyÈ accayena yena 
BhagavÈtenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ KumÈrakassapo  
______________________________________________________________ 
 1. VammÊko (katthaci) sakkatÈnur|paÑ. 2. Pa~kavÈraÑ (SyÈ), ca~kavÈraÑ (Ka) 
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BhagavantaÑ etadavoca “imaÑ bhante rattiÑ aÒÒatarÈ devatÈ abhikkantÈya 
rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ kevalakappaÑ AndhavanaÑ obhÈsetvÈ yenÈhaÑ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. EkamantaÑ ÔhitÈ kho 
bhante sÈ devatÈ maÑ etadavoca ‘bhikkhu bhikkhu ayaÑ vammiko rattiÑ 
dh|mÈyati, divÈ pajjalati. BrÈhmaÓo evamÈha abhikkhaÓa sumedha satthaÑ 
ÈdÈyÈti. AbhikkhaÓanto sumedho satthaÑ ÈdÈya -pa- ito vÈ pana sutvÈ’ti. 
Idamavoca bhante sÈ devatÈ idaÑ vatvÈ tatthevantaradhÈyi. Ko nu kho 
bhante vammiko, kÈ rattiÑ dh|mÈyanÈ, kÈ divÈ pajjalanÈ, ko brÈhmaÓo, ko 
sumedho, kiÑ satthaÑ, kiÑ abhikkhaÓaÑ, kÈ la~gÊ, kÈ uddhumÈyikÈ, ko 
dvidhÈpatho, kiÑ ca~gavÈraÑ, ko kummo, kÈ asis|nÈ, kÈ maÑsapesi, ko 
nÈgo”ti. 
 
 251. “Vammiko”ti kho bhikkhu imassetaÑ cÈtumahÈbh|tikassa1 
kÈyassa adhivacanaÑ mÈtÈpettikasambhavassa odanakummÈs|pacayassa 
aniccucchÈdana parimaddana bhedana viddhaÑsana dhammassa. (1) 

 YaÑ kho bhikkhu divÈ kammante2 Èrabbha rattiÑ anuvitakketi 
anuvicÈreti, ayaÑ rattiÑ dh|mÈyanÈ. YaÑ kho bhikkhu rattiÑ 
anuvitakketvÈ anuvicÈretvÈ divÈ kammante payojeti kÈyena vÈcÈya 
(manasÈ)3. AyaÑ divÈ pajjalanÈ. (2-3) 

 “BrÈhmaÓo”ti kho bhikkhu TathÈgatassetaÑ adhivacanaÑ Arahato 
SammÈsambuddhassa. “Sumedho”ti kho bhikkhu sekkhassetaÑ bhikkhuno 
adhivacanaÑ. (4-5) 

 “Satthan”ti kho bhikkhu ariyÈyetaÑ paÒÒÈya adhivacanaÑ. 
“AbhikkhaÓan”ti kho bhikkhu vÊriyÈrambha ssetaÑ adhivacanaÑ. (6-7) 

 “La~gÊ”ti kho bhikkhu avijjÈyetaÑ adhivacanaÑ. Ukkhipa la~giÑ 
pajaha avijjaÑ, abhikkhaÓa sumedha satthaÑ ÈdÈyÈti ayametassa attho. (8) 

 “UddhumÈyikÈ”ti kho bhikkhu kodh|pÈyÈsassetaÑ adhivacanaÑ. 
Ukkhipa uddhumÈyikaÑ pajaha kodh|pÈyÈsaÑ, abhikkhaÓa sumedha 
satthaÑ ÈdÈyÈti ayametassa attho. (9) 
______________________________________________________________ 
 1. CÈtummahÈbh|tikassa (SÊ, SyÈ, I) 2. KammantaÑ(Ka) 3. (  ) natthi (SÊ, SyÈ) 
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 “DvidhÈpatho”ti kho bhikkhu vicikicchÈyetaÑ adhivacanaÑ. Ukkhipa 
dvidhÈpathaÑ pajaha vicikicchaÑ, abhikkhaÓa sumedha satthaÑ ÈdÈyÈti 
ayametassa attho. (10) 

 “Ca~gavÈran”ti kho bhikkhu paÒcannetaÑ nÊvaraÓÈnaÑ adhivacanaÑ. 
SeyyathidaÑ, kÈmacchandanÊvaraÓassa byÈpÈdanÊvaraÓassa 
thinamiddhanÊvaraÓassa uddhaccakukkuccanÊvaraÓassa 
vicikicchÈnÊvaraÓassa. Ukkhipa ca~gavÈraÑ pajaha paÒca nÊvaraÓe, 
abhikkhaÓa sumedha satthaÑ ÈdÈyÈti ayametassa attho. (11) 

 “Kummo”ti kho bhikkhu paÒcannetaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ 
adhivacanaÑ. SeyyathidaÑ, r|pupÈdÈnakkhandhassa 
vedanupÈdÈnakkhandhassa saÒÒupÈdÈnakkhandhassa 
sa~khÈrupÈdÈnakkhandhassa viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandhassa. Ukkhipa kummaÑ 
pajaha paÒcupÈdÈnakkhandhe, abhikkhaÓa sumedha satthaÑ ÈdÈyÈti 
ayametassa attho. (12) 

 “Asis|nÈ”ti kho bhikkhu paÒcannetaÑ kÈmaguÓÈnaÑ adhivacanaÑ. 
CakkhuviÒÒeyyÈnaÑ r|pÈnaÑ iÔÔhÈnaÑ kantÈnaÑ manÈpÈnaÑ piyar|pÈnaÑ 
kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ. SotaviÒÒeyyÈnaÑ saddÈnaÑ -pa-. 
GhÈnaviÒÒeyyÈnaÑ gandhÈnaÑ -pa-. JivhÈviÒÒeyyÈnaÑ rasÈnaÑ -pa-. 
KÈyaviÒÒeyyÈnaÑ phoÔÔhabbÈnaÑ iÔÔhÈnaÑ kantÈnaÑ manÈpÈnaÑ 
piyar|pÈnaÑ kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ. Ukkhipa asis|naÑ pajaha 
paÒca kÈmaguÓe, abhikkhaÓa sumedha satthaÑ ÈdÈyÈti ayametassa attho. 
(13) 

 “MaÑsapesÊ”ti kho bhikkhu nandÊrÈgassetaÑ adhivacanaÑ. Ukkhipa 
maÑsapesiÑ pajaha nandÊrÈgaÑ, abhikkhaÓa sumedha satthaÑ ÈdÈyÈti 
ayametassa attho. (14) 

 “NÈgo”ti kho bhikkhu khÊÓÈsavassetaÑ bhikkhuno adhivacanaÑ. 
TiÔÔhatu nÈgo, mÈ nÈgaÑ ghaÔÔesi, namo karohi nÈgassÈti ayametassa atthoti. 
(15) 

  Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ KumÈrakassapo Bhagavato 
bhÈsitaÑ abhinandÊti. 
 

VammikasuttaÑ niÔÔhitaÑ tatiyaÑ. 
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4. RathavinÊtasutta  

 252. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane kalandakanivÈpe. Atha kho sambahulÈ jÈtibh|makÈ bhikkh| 
jÈtibh|miyaÑ vassaÑvuÔÔhÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. 
EkamantaÑ nisinne kho te bhikkh| BhagavÈ etadavoca– 

 Ko nu kho bhikkhave jÈtibh|miyaÑ jÈtibh|makÈnaÑ bhikkh|naÑ 
sabrahmacÈrÊnaÑ evaÑ sambhÈvito “attanÈ ca appiccho appicchakathaÒca 
bhikkh|naÑ kattÈ, attanÈ ca santuÔÔho santuÔÔhikathaÒca bhikkh|naÑ kattÈ, 
attanÈ ca pavivitto pavivekakathaÒca bhikkh|naÑ kattÈ, attanÈ ca 
asaÑsaÔÔho asaÑsaggakathaÒca bhikkh|naÑ kattÈ, attanÈ ca ÈraddhavÊriyo 
vÊriyÈrambhakathaÒca bhikkh|naÑ kattÈ, attanÈ ca sÊlasampanno 
sÊlasampadÈkathaÒca bhikkh|naÑ kattÈ, attanÈ ca samÈdhisampanno 
samÈdhisampadÈkathaÒca bhikkh|naÑ kattÈ, attanÈ ca paÒÒÈsampanno 
paÒÒÈsampadÈkathaÒca bhikkh|naÑ kattÈ, attanÈ ca vimuttisampanno 
vimuttisampadÈkathaÒca bhikkh|naÑ kattÈ, attanÈ ca 
vimuttiÒÈÓadassanasampanno vimuttiÒÈÓadassanasampadÈkathaÒca 
bhikkh|naÑ kattÈ, ovÈdako viÒÒÈpako sandassako samÈdapako samuttejako 
sampahaÑsako sabrahmacÈrÊnan”ti. PuÓÓo nÈma bhante ÈyasmÈ 
MantÈÓiputto jÈtibh|miyaÑ jÈtibh|makÈnaÑ bhikkh|naÑ sabrahmacÈrÊnaÑ 
evaÑ sambhÈvito “attanÈ ca appiccho appicchakathaÒca bhikkh|naÑ kattÈ, 
attanÈ ca santuÔÔho -pa- ovÈdako viÒÒÈpako sandassako samÈdapako 
samuttejako sampahaÑsako sabrahmacÈrÊnan”ti. 
 
 253. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ SÈriputto Bhagavato avid|re 
nisinno hoti. Atha kho Èyasmato SÈriputtassa etadahosi “lÈbhÈ Èyasmato 
PuÓÓassa MantÈÓiputtassa, suladdhalÈbhÈ Èyasmato PuÓÓassa 
MantÈÓiputtassa, yassa viÒÒ| sabrahmacÈrÊ Satthu sammukhÈ anumassa 
anumassa vaÓÓaÑ bhÈsanti. TaÒca SatthÈ abbhanumodati. Appeva nÈma 
mayaÑpi kadÈci karahaci ÈyasmatÈ PuÓÓena MantÈÓiputtena saddhiÑ 
samÈgaccheyyÈma1, appeva nÈma siyÈ kocideva kathÈsallÈpo”ti.  
______________________________________________________________ 
 1. SamÈgamaÑ gaccheyya (Ka) 
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 254. Atha kho BhagavÈ RÈjagahe yathÈbhirantaÑ viharitvÈ yena 
SÈvatthi tena cÈrikaÑ pakkÈmi. Anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena 
SÈvatthi tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Assosi kho ÈyasmÈ PuÓÓo MantÈÓiputto “BhagavÈ 
kira SÈvatthiÑ anuppatto, SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane AnÈthapiÓÉikassa 
ÈrÈme”ti. 
 
 255. Atha kho ÈyasmÈ PuÓÓo MantÈÓiputto senÈsanaÑ saÑsÈmetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya yena SÈvatthi tena cÈrikaÑ pakkÈmi. Anupubbena 
cÈrikaÑ caramÈno yena SÈvatthi JetavanaÑ AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈmo, yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ PuÓÓaÑ 
MantÈÓiputtaÑ BhagavÈ dhammiyÈ kathÈya sandassesi samÈdapesi 
samuttejesi sampahaÑsesi. Atha kho ÈyasmÈ PuÓÓo MantÈÓiputto 
BhagavatÈ dhammiyÈ kathÈya sandÈssito samÈdapito samuttejito 
sampahaÑsito Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ yena AndhavanaÑ 
tenupasa~kami divÈvihÈrÈya. 
 
 256. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca “yassa kho tvaÑ Èvuso 
SÈriputta PuÓÓassa nÈma bhikkhuno MantÈÓiputtassa abhiÓhaÑ kittayamÈno 
ahosi. So BhagavatÈ dhammiyÈ kathÈya sandassito samÈdapito samuttejito 
sampahaÑsito Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ yena andhavanaÑ tena 
pakkanto divÈvihÈrÈyÈ”ti. 

  Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto taramÈnar|po nisÊdanaÑ ÈdÈya ÈyasmantaÑ 
PuÓÓaÑ MantÈÓiputtaÑ piÔÔhito piÔÔhito anubandhi sÊsÈnulokÊ. Atha kho 
ÈyasmÈ PuÓÓo MantÈÓiputto AndhavanaÑ ajjhogÈhetvÈ aÒÒatarasmiÑ 
rukkham|le divÈvihÈraÑ nisÊdi. ŒyasmÈpi kho SÈriputto AndhavanaÑ 
ajjhogÈhetvÈ aÒÒatarasmiÑ rukkham|le divÈvihÈraÑ nisÊdi. 
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Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yenÈyasmÈ 
PuÓÓo MantÈÓiputto tenupasa~kimi, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ PuÓÓena 
MantÈÓiputtena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓiyaÑ 
vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto 
ÈyasmantaÑ PuÓÓaÑ MantÈÓiputtaÑ etadavoca– 
 
 257. “Bhagavati no Èvuso brahmacariyaÑ vussatÊ”ti. EvamÈvusoti. KiÑ 
nu kho Èvuso sÊlavisuddhatthaÑ Bhagavati brahmacariyaÑ vussatÊti. No 
hidaÑ Èvuso. KiÑ panÈvuso cittavisuddhatthaÑ Bhagavati brahmacariyaÑ 
vussatÊti. No hidaÑ Èvuso. KiÑ nu kho Èvuso diÔÔhivisuddhatthaÑ 
Bhagavati brahmacariyaÑ vussatÊti. No hidaÑ Èvuso. KiÑ panÈvuso 
ka~khÈvitaraÓavisuddhatthaÑ Bhagavati brahmacariyaÑ vussatÊti. No hidaÑ 
Èvuso. KiÑ nu kho Èvuso maggÈmaggaÒÈÓadassanavisuddhatthaÑ 
Bhagavati brahmacariyaÑ vussatÊti. No hidaÑ Èvuso. KiÑ panÈvuso 
paÔipadÈÒÈÓadassanavisuddhatthaÑ Bhagavati brahmacariyaÑ vussatÊti. No 
hidaÑ Èvuso. KiÑ nu kho Èvuso ÒÈÓadassanavisuddhatthaÑ Bhagavati 
brahmacariyaÑ vussatÊti. No hidaÑ Èvuso. 

 “KiÑ nu kho Èvuso sÊlavisuddhatthaÑ Bhagavati brahmacariyaÑ 
vussatÊ”ti iti puÔÔho samÈno “no hidaÑ Èvuso”ti vadesi. “KiÑ panÈvuso 
cittavisuddhatthaÑ Bhagavati brahmacariyaÑ vussatÊ”ti iti puÔÔho samÈno 
“no hidaÑ Èvuso”ti vadesi. “KiÑ nu kho Èvuso 
diÔÔhivisuddhatthaÑ -pa- ka~khÈvitaraÓavisuddhatthaÑ. 
MaggÈmaggaÒÈÓadassanavisuddhatthaÑ. 
PaÔipadÈÒÈÓadassanavisuddhatthaÑ -pa- “kiÑ nu kho Èvuso 
ÒaÓadassanavisuddhatthaÑ Bhagavati brahmacariyaÑ vussatÊ”ti iti puÔÔho 
samÈno “no hidaÑ Èvuso”ti vadesi. KimatthaÑ carahÈvuso Bhagavati 
brahmacariyaÑ vussatÊti. AnupÈdÈparinibbÈnatthaÑ kho Èvuso Bhagavati 
brahmacariyaÑ vussatÊti. 

 KiÑ nu kho Èvuso sÊlavisuddhi anupÈdÈparinibbÈnanti. No hidaÑ 
Èvuso. KiÑ panÈvuso cittavisuddhi anupÈdÈparinibbÈnanti. No hidaÑ Èvuso. 
KiÑ nu kho Èvuso diÔÔhivisuddhi anupÈdÈparinibbÈnanti. No hidaÑ Èvuso. 
KiÑ panÈvuso ka~khÈvitaraÓavisuddhi 
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anupÈdÈparinibbÈnanti. No hidaÑ Èvuso. KiÑ nu kho Èvuso 
maggÈmaggaÒÈÓadassanavisuddhi anupÈdÈparinibbÈnanti. No hidaÑ Èvuso. 
KiÑ panÈvuso paÔipadÈÒÈÓadassanavisuddhi anupÈdÈparinibbÈnanti. No 
hidaÑ Èvuso. KiÑ nu kho Èvuso ÒÈÓadassanavisuddhi 
anupÈdÈparinibbÈnanti. No hidaÑ Èvuso. KiÑ panÈvuso aÒÒatra imehi 
dhammehi anupÈdÈparinibbÈnanti. No hidaÑ Èvuso. 

 “KiÑ nu kho Èvuso sÊlavisuddhi anupÈdÈparinibbÈnan”ti iti puÔÔho 
samÈno “no hidaÑ Èvuso”ti vadesi. “KiÑ panÈvuso cittavisuddhi 
anupÈdÈparinibbÈnan”ti iti puÔÔho samÈno “no hidaÑ Èvuso”ti vadesi. “KiÑ 
nu kho Èvuso diÔÔhivisuddhi 
anupÈdÈparinibbÈnan”ti -pa- ka~khÈvitaraÓavisuddhi. 
MaggÈmaggaÒÈÓadassanavisuddhi. PaÔipadÈÒÈÓadassanavisuddhi. “KiÑ nu 
kho Èvuso ÒÈÓadassanavisuddhi anupÈdÈparinibbÈnan”ti iti puÔÔho samÈno 
“no hidaÑ Èvuso”ti vadesi. “KiÑ panÈvuso aÒÒatra imehi dhammehi 
anupÈdÈparinibbÈnan”ti iti puÔÔho samÈno “no hidaÑ Èvuso”ti vadesi. 
YathÈkathaÑ panÈvuso imassa bhÈsitassa attho daÔÔhabboti. 
 
  258. SÊlavisuddhiÑ ce Èvuso BhagavÈ anupÈdÈparinibbÈnaÑ 
paÒÒapeyya1, sa-upÈdÈnaÑyeva samÈnaÑ anupÈdÈparinibbÈnaÑ 
paÒÒapeyya1. CittavisuddhiÑ ce Èvuso BhagavÈ anupÈdÈparinibbÈnaÑ 
paÒÒapeyya, sa-upÈdÈnaÑyeva samÈnaÑ anupÈdÈparinibbÈnaÑ paÒÒapeyya. 
DiÔÔhivisuddhiÑ ce Èvuso BhagavÈ anupÈdÈparinibbÈnaÑ paÒÒapeyya, sa-
upÈdÈnaÑyeva samÈnaÑ anupÈdÈparinibbÈnaÑ paÒÒapeyya. 
Ka~khÈvitaraÓavisuddhiÑ ce Èvuso BhagavÈ anupÈdÈparinibbÈnaÑ 
paÒÒapeyya, sa-upÈdÈnaÑyeva samÈnaÑ anupÈdÈparinibbÈnaÑ paÒÒapeyya. 
MaggÈmaggaÒÈÓadassanavisuddhiÑ ce Èvuso BhagavÈ 
anupÈdÈparinibbÈnaÑ paÒÒapeyya, sa-upÈdÈnaÑyeva samÈnaÑ 
anupÈdÈparinibbÈnaÑ paÒÒapeyya. PaÔipadÈÒÈÓadassanavisuddhiÑ ce Èvuso 
BhagavÈ anupÈdÈparinibbÈnaÑ paÒÒapeyya, sa-upÈdÈnaÑyeva samÈnaÑ 
anupÈdÈparinibbÈnaÑ paÒÒapeyya. ©ÈÓadassanavisuddhiÑ ce Èvuso 
BhagavÈ anupÈdÈparinibbÈnaÑ paÒÒapeyya, 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒÒÈpessa (SÊ, SyÈ) evamaÒÒatthapi. 
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sa-upÈdÈnaÑyeva samÈnaÑ anupÈdÈparinibbÈnaÑ paÒÒapeyya. AÒÒatra ce 
Èvuso imehi dhammehi anupÈdÈparinibbÈnaÑ abhavissa, puthujjano 
parinibbÈyeyya. Puthujjano hi Èvuso aÒÒatra imehi dhammehi. Tena hÈvuso 
upamaÑ te karissÈmi, upamÈyapidhekacce viÒÒ| purisÈ bhÈsitassa atthaÑ 
ÈjÈnanti. 
 
 259. SeyyathÈpi Èvuso raÒÒo Pasenadissa Kosalassa SÈvatthiyaÑ 
paÔivasantassa SÈkete kiÒcideva accÈyikaÑ karaÓÊyaÑ uppajjeyya. Tassa 
antarÈ ca SÈvatthiÑ antarÈ ca SÈketaÑ satta rathavinÊtÈni upaÔÔhapeyyuÑ. 
Atha kho Èvuso rÈjÈ Pasenadi Kosalo SÈvatthiyÈ nikkhamitvÈ antepuradvÈrÈ 
paÔhamaÑ rathavinÊtaÑ abhiruheyya, paÔhamena rathavinÊtena dutiyaÑ 
rathavinÊtaÑ pÈpuÓeyya. PaÔhamaÑ rathavinÊtaÑ vissajjeyya, dutiyaÑ 
rathavinÊtaÑ abhiruheyya, dutiyena rathavinÊtena tatiyaÑ rathavinÊtaÑ 
pÈpuÓeyya. DutiyaÑ rathavinÊtaÑ vissajjeyya, tatiyaÑ rathavinÊtaÑ 
abhiruheyya, tatiyena rathavinÊtena catutthaÑ rathavinÊtaÑ pÈpuÓeyya. 
TatiyaÑ rathavinÊtaÑ vissajjeyya, catutthaÑ rathavinÊtaÑ abhiruheyya, 
catutthena rathavinÊtena paÒcamaÑ rathavinÊtaÑ pÈpuÓeyya. CatutthaÑ 
rathavinÊtaÑ vissajjeyya, paÒcamaÑ rathavinÊtaÑ abhiruheyya, paÒcamena 
rathavinÊtena chaÔÔhaÑ rathavinÊtaÑ pÈpuÓeyya. PaÒcamaÑ rathavinÊtaÑ 
vissajjeyya, chaÔÔhaÑ rathavinÊtaÑ abhiruheyya, chaÔÔhena rathavinÊtena 
sattamaÑ rathavinÊtaÑ pÈpuÓeyya. ChaÔÔhaÑ rathavinÊtaÑ vissajjeyya, 
sattamaÑ rathavinÊtaÑ abhiruheyya, sattamena rathavinÊtena SÈketaÑ 
anupÈpuÓeyya antepuradvÈraÑ. TamenaÑ antepuradvÈragataÑ samÈnaÑ 
mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ evaÑ puccheyyuÑ “iminÈ tvaÑ mahÈrÈja 
rathavinÊtena SÈvatthiyÈ SÈketaÑ anuppatto antepuradvÈran”ti. KathaÑ 
byÈkaramÈno nu kho Èvuso rÈjÈ Pasenadi Kosalo sammÈ byÈkaramÈno 
byÈkareyyÈti. 

  EvaÑ byÈkaramÈno kho Èvuso rÈjÈ Pasenadi Kosalo sammÈ 
byÈkaramÈno byÈkareyya–“idha me SÈvatthiyaÑ paÔivasantassa SÈkete 
kiÒcideva accÈyikaÑ karaÓÊyaÑ uppajji1. Tassa me antarÈ ca SÈvatthiÑ 
antarÈ ca SÈketaÑ satta rathavinÊtÈni upaÔÔhapesuÑ. Atha khvÈhaÑ 
______________________________________________________________ 
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SÈvatthiyÈ nikkhamitvÈ antepuradvÈrÈ paÔhamaÑ rathavinÊtaÑ abhiruhiÑ, 
paÔhamena rathavinÊtena dutiyaÑ rathavinÊtaÑ pÈpuÓiÑ. PaÔhamaÑ 
rathavinÊtaÑ vissajjiÑ, dutiyaÑ rathavinÊtaÑ abhiruhiÑ, dutiyena 
rathavinÊtena tatiyaÑ rathavinÊtaÑ pÈpuÓiÑ. DutiyaÑ rathavinÊtaÑ 
vissajjiÑ, tatiyaÑ rathavinÊtaÑ abhiruhiÑ, tatiyena rathavinÊtena catutthaÑ 
rathavinÊtaÑ pÈpuÓiÑ. TatiyaÑ rathavinÊtaÑ vissajjiÑ, catutthaÑ 
rathavinÊtaÑ abhiruhiÑ, catutthena rathavinÊtena paÒcamaÑ rathavinÊtaÑ 
pÈpuÓiÑ. CatutthaÑ rathavinÊtaÑ vissajjiÑ, paÒcamaÑ rathavinÊtaÑ 
abhiruhiÑ, paÒcamena rathavinÊtena chaÔÔhaÑ rathavinÊtaÑ pÈpuÓiÑ. 
PaÒcamaÑ rathavinÊtaÑ vissajjiÑ, chaÔÔhaÑ rathavinÊtaÑ abhiruhiÑ, 
chaÔÔhena rathavinÊtena sattamaÑ rathavinÊtaÑ pÈpuÓiÑ. ChaÔÔhaÑ 
rathavinÊtaÑ vissajjiÑ, sattamaÑ rathavinÊtaÑ abhiruhiÑ, sattamena 
rathavinÊtena SÈketaÑ anuppatto antepuradvÈran”ti. EvaÑ byÈkaramÈno kho 
Èvuso rÈjÈ Pasenadi Kosalo sammÈ byÈkaramÈno byÈkareyyÈti. 

 Evameva kho Èvuso sÊlavisuddhi yÈvadeva cittavisuddhatthÈ. 
Cittavisuddhi yÈvadeva diÔÔhivisuddhatthÈ. DiÔÔhivisuddhi yÈvadeva 
ka~khÈvitaraÓavisuddhatthÈ. Ka~khÈvitaraÓavisuddhi yÈvadeva 
maggÈmaggaÒcaÓadassanavisuddhatthÈ. MaggÈmaggaÒÈÓadassanavisuddhi 
yÈvadeva paÔipadÈÒÈÓadassanavisuddhatthÈ. PaÔipadÈÒÈÓadassanavisuddhi 
yÈvadeva ÒÈÓadassanavisuddhatthÈ. ©ÈÓadassanavisuddhi yÈvadeva 
anupÈdÈparinibbÈnatthÈ. AnupÈdÈparinibbÈnatthaÑ kho Èvuso Bhagavati 
brahmacariyaÑ vussatÊti. 
 
 260. EvaÑ vutte ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ PuÓÓaÑ MantÈÓiputtaÑ 
etadavoca “konÈmo ÈyasmÈ, kathaÒca panÈyasmantaÑ sabrahmacÈrÊ 
jÈnantÊ”ti. “PuÓÓo”ti kho me Èvuso nÈmaÑ, “MantÈÓiputto”ti ca pana maÑ 
sabrahmacÈrÊ jÈnantÊti. AcchariyaÑ Èvuso, abbhutaÑ Èvuso. YathÈ taÑ 
sutavatÈ sÈvakena sammadeva SatthusÈsanaÑ ÈjÈnantena, evameva ÈyasmatÈ 
PuÓÓena MantÈÓiputtena gambhÊrÈ gambhÊrapaÒhÈ anumassa anumassa 
byÈkatÈ. LÈbhÈ sabrahmacÈrÊnaÑ suladdhalÈbhÈ sabrahmacÈrÊnaÑ, ye 
ÈyasmantaÑ PuÓÓaÑ MantÈÓiputtaÑ labhanti dassanÈya, labhanti 
payir|pÈsanÈya. CelaÓÉukena1 cepi sabrahmacÈrÊ ÈyasmantaÑ PuÓÓaÑ 
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MantÈÓiputtaÑ muddhanÈ pariharantÈ labheyyuÑ dassanÈya, labheyyuÑ 
payir|pÈsanÈya, tesaÑpi lÈbhÈ tesaÑpi suladdhaÑ. AmhÈkaÑpi lÈbhÈ 
amhÈkaÑpi suladdhaÑ, ye mayaÑ ÈyasmantaÑ PuÓÓaÑ MantÈÓiputtaÑ 
labhÈma dassanÈya, labhÈma payir|pÈsanÈyÈti. 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ PuÓÓo MantÈÓiputto ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ 
etadavoca “konÈmo ÈyasmÈ, kathaÒca panÈyasmantaÑ sabrahmacÈrÊ 
jÈnantÊ”ti. “Upatisso”ti kho me Èvuso nÈmaÑ, “SÈriputto”ti ca pana maÑ 
sabrahmacÈrÊ jÈnantÊti. Satthukappena vata kira bho1 sÈvakena saddhiÑ 
mantayamÈnÈ na jÈnimha “ÈyasmÈ SÈriputto”ti. Sace hi mayaÑ jÈneyyÈma 
“ÈyasmÈ SÈriputto”ti, ettakaÑpi no nappaÔibhÈseyya2. AcchariyaÑ Èvuso, 
abbhutaÑ Èvuso. YathÈ taÑ sutavatÈ sÈvakena sammadeva SatthusÈsanaÑ 
ÈjÈnantena, evameva ÈyasmatÈ SÈriputtena gambhÊrÈ gambhÊrapaÒhÈ 
anumassa anumassa pucchitÈ. LÈbhÈ sabrahmacÈrÊnaÑ suladdhalÈbhÈ 
sabrahmacÈrÊnaÑ, ye ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ labhanti dassanÈya, labhanti 
payir|pÈsanÈya. CelaÓÉukena cepi sabrahmacÈrÊ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ 
muddhanÈ pariharantÈ labheyyuÑ dassanÈya, labheyyuÑ payir|pÈsanÈya, 
tesaÑpi lÈbhÈ tesaÑpi suladdhaÑ. AmhÈkaÑpi lÈbhÈ amhÈkaÑpi 
suladdhaÑ, ye mayaÑ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ labhÈma dassanÈya, labhÈma 
payir|pÈsanÈyÈti. 
 
  Itiha te ubhopi mahÈnÈgÈ aÒÒamaÒÒassa subhÈsitaÑ samanumodiÑs|ti. 
 

RathavinÊtasuttaÑ niÔÔhitaÑ catutthaÑ. 
_____ 

 
5. NivÈpasutta 

 261. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi 
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca– 
______________________________________________________________ 
 1. Kho (Ka) 2. NappaÔibheyya (?) 
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  Na bhikkhave nevÈpiko nivÈpaÑ nivapati migajÈtÈnaÑ “imaÑ me 
nivÈpaÑ nivuttaÑ migajÈtÈ paribhuÒjantÈ dÊghÈyukÈ vaÓÓavanto ciraÑ 
dÊghamaddhÈnaÑ yÈpent|”ti. EvaÒca kho bhikkhave nevÈpiko nivÈpaÑ 
nivapati migajÈtÈnaÑ “imaÑ me nivÈpaÑ nivuttaÑ migajÈtÈ anupakhajja 
mucchitÈ bhojanÈni bhuÒjissanti, anupakhajja mucchitÈ bhojanÈni 
bhuÒjamÈnÈ madaÑ Èpajjissanti, mattÈ samÈnÈ pamÈdaÑ Èpajjissanti, 
pamattÈ samÈnÈ yathÈkÈmakaraÓÊyÈ bhavissanti imasmiÑ nivÈpe”ti. 
 
 262. Tatra bhikkhave paÔhamÈ migajÈtÈ amuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ 
nevÈpikassa anupakhajja mucchitÈ bhojanÈni bhuÒjiÑsu. Te tattha 
anupakhajja mucchitÈ bhojanÈni bhuÒjamÈnÈ madaÑ ÈpajjiÑsu, mattÈ 
samÈnÈ pamÈdaÑ ÈpajjiÑsu, pamattÈ samÈnÈ yathÈkÈmakaraÓÊyÈ ahesuÑ 
nevÈpikassa amusmiÑ nivÈpe. EvaÑ hi te bhikkhave paÔhamÈ migajÈtÈ na 
parimucciÑsu nevÈpikassa iddhÈnubhÈvÈ. 
 
 263. Tatra bhikkhave dutiyÈ migajÈtÈ evaÑ samacintesuÑ “ye kho te 
paÔhamÈ migajÈtÈ amuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ nevÈpikassa anupakhajja 
mucchitÈ bhojanÈni bhuÒjiÑsu, te tattha anupakhajja mucchitÈ bhojanÈni 
bhuÒjamÈnÈ madaÑ ÈpajjiÑsu, mattÈ samÈnÈ pamÈdaÑ ÈpajjiÑsu, pamattÈ 
samÈnÈ yathÈkÈmakaraÓÊyÈ ahesuÑ nevÈpikassa amusmiÑ nivÈpe. EvaÑ hi 
te paÔhamÈ migajÈtÈ na parimucciÑsu nevÈpikassa iddhÈnubhÈvÈ. YaÑn|na 
mayaÑ sabbaso nivÈpabhojanÈ paÔivirameyyÈma, bhayabhogÈ paÔiviratÈ 
araÒÒÈyatanÈni ajjhogÈhetvÈ vihareyyÈmÈ”ti. Te sabbaso nivÈpabhojanÈ 
paÔiviramiÑsu, bhayabhogÈ paÔiviratÈ araÒÒÈyatanÈni ajjhogÈhetvÈ 
vihariÑsu. TesaÑ gimhÈnaÑ pacchime mÈse tiÓodakasa~khaye 
adhimattakasimÈnaÑ patto kÈyo hoti. TesaÑ adhimattakasimÈnaÑ 
pattakÈyÈnaÑ balavÊriyaÑ parihÈyi. BalavÊriye parihÊne tameva nivÈpaÑ 
nivuttaÑ nevÈpikassa paccÈgamiÑsu. Te tattha anupakhajja mucchitÈ 
bhojanÈni bhuÒjiÑsu. Te tattha anupakhajja mucchitÈ bhojanÈni bhuÒjamÈnÈ 
madaÑ ÈpajjiÑsu, mattÈ samÈnÈ pamÈdaÑ ÈpajjiÑsu, pamattÈ samÈnÈ 
yathÈkÈmakaraÓÊyÈ ahesuÑ nevÈpikassa amusmiÑ nivÈpe. EvaÑ hi te 
bhikkhave dutiyÈpi migajÈtÈ na parimucciÑsu nevÈpikassa iddhÈnubhÈvÈ. 
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 264. Tatra bhikkhave tatiyÈ migajÈtÈ evaÑ samacintesuÑ “ye kho te 
paÔhamÈ migajÈtÈ amuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ nevÈpikassa -pa-. EvaÑ hi te 
paÔhamÈ migajÈtÈ na parimucciÑsu nevÈpikassa iddhÈnubhÈvÈ. Yepi te 
dutiyÈ migajÈtÈ evaÑ samacintesuÑ ‘ye kho te paÔhamÈ migajÈtÈ amuÑ 
nivÈpaÑ nivuttaÑ nevÈpikassa -pa-. EvaÑ hi te paÔhamÈ migajÈtÈ na 
parimucciÑsu nevÈpikassa iddhÈnubhÈvÈ. YaÑn|na mayaÑ sabbaso 
nivÈpabhojanÈ paÔivirameyyÈma, bhayabhogÈ paÔiviratÈ araÒÒÈyatanÈni 
ajjhogÈhetvÈ vihareyyÈmÈ’ti. Te sabbaso nivÈpabhojanÈ paÔiviramiÑsu, 
bhayabhogÈ paÔiviratÈ araÒÒÈyatanÈni ajjhogÈhetvÈ vihariÑsu. TesaÑ 
gimhÈnaÑ pacchime mÈse tiÓodakasa~khaye adhimattakasimÈnaÑ patto 
kÈyo hoti. TesaÑ adhimattakasimÈnaÑ pattakÈyÈnaÑ balavÊriyaÑ parihÈyi. 
BalavÊriye parihÊne tameva nivÈpaÑ nivuttaÑ nevÈpikassa paccÈgamiÑsu. 
Te tattha anupakhajja mucchitÈ bhojanÈni bhuÒjiÑsu. Te tattha anupakhajja 
mucchitÈ bhojanÈni bhuÒjamÈnÈ madaÑ ÈpajjiÑsu, mattÈ samÈnÈ pamÈdaÑ 
ÈpajjiÑsu, pamattÈ samÈnÈ yathÈkÈmakaraÓÊyÈ ahesuÑ nevÈpikassa 
amusmiÑ nivÈpe. EvaÑ hi te dutiyÈpi migajÈtÈ na parimucciÑsu 
nevÈpikassa iddhÈnubhÈvÈ. YaÑn|na mayaÑ amuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ 
nevÈpikassa upanissÈya ÈsayaÑ kappeyyÈma, tatrÈsayaÑ kappetvÈ amuÑ 
nivÈpaÑ nivuttaÑ nevÈpikassa ananupakhajja amucchitÈ bhojanÈni 
bhuÒjissÈma, ananupakhajja amucchitÈ bhojanÈni bhuÒjamÈnÈ na madaÑ 
ÈpajjissÈma. AmattÈ samÈnÈ na pamÈdaÑ ÈpajjissÈma, appamattÈ samÈnÈ na 
yathÈkÈmakaraÓÊyÈ bhavissÈma nevÈpikassa amusmiÑ nivÈpe”ti. Te amuÑ 
nivÈpaÑ nivuttaÑ nevÈpikassa upanissÈya ÈsayaÑ kappayiÑsu. TatrÈsayaÑ 
kappetvÈ amuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ nevÈpikassa ananupakhajja amucchitÈ 
bhojanÈni bhuÒjiÑsu. Te tattha ananupakhajja amucchitÈ bhojanÈni 
bhuÒjamÈnÈ na madaÑ ÈpajjiÑsu, amattÈ samÈnÈ na pamÈdaÑ ÈpajjiÑsu, 
appamattÈ samÈnÈ na yathÈkÈmakaraÓÊyÈ ahesuÑ nevÈpikassa amusmiÑ 
nivÈpe. 

 Tatra bhikkhave nevÈpikassa ca nevÈpikaparisÈya ca etadahosi 
“saÔhÈssunÈmime tatiyÈ migajÈtÈ ketabino, iddhimantÈssunÈmime tatiyÈ 
migajÈtÈ parajanÈ. ImaÒca nÈma nivÈpaÑ nivuttaÑ paribhuÒjanti, na ca 
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nesaÑ jÈnÈma ÈgatiÑ vÈ gatiÑ vÈ. YaÑn|na mayaÑ imaÑ nivÈpaÑ 
nivuttaÑ mahatÊhi daÓÉavÈkarÈhi1 samantÈ sappadesaÑ anuparivÈreyyÈma 
appeva nÈma tatiyÈnaÑ migajÈtÈnaÑ ÈsayaÑ passeyyÈma, yattha te gÈhaÑ 
gaccheyyun”ti, te amuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ mahatÊhi daÓÉavÈkarÈhi samantÈ 
sappadesaÑ anuparivÈresuÑ. AddasaÑsu kho bhikkhave nevÈpiko ca 
nevÈpikaparisÈ ca tatiyÈnaÑ migajÈtÈnaÑ ÈsayaÑ, yattha te gÈhaÑ 
agamaÑsu. EvaÑ hi te bhikkhave tatiyÈpi migajÈtÈ na parimucciÑsu 
nevÈpikassa iddhÈnubhÈvÈ. 
 
 265. Tatra bhikkhave catutthÈ migajÈtÈ evaÑ samacintesuÑ–ye kho te 
paÔhamÈ migajÈtÈ -pa-. EvaÑ hi te paÔhÈmÈ migajÈtÈ na parimucciÑsu 
nevÈpikassa iddhÈnubhÈvÈ. Yepi te dutiyÈ migajÈtÈ evaÑ samacintesuÑ “ye 
kho te paÔhamÈ migajÈtÈ -pa-. EvaÑ hi te paÔhamÈ migajÈtÈ na 
parimucciÑsu nevÈpikassa iddhÈnubhÈvÈ. YaÑn|na mayaÑ sabbaso 
nivÈpabhojanÈ paÔivirameyyÈma, bhayabhogÈ paÔiviratÈ araÒÒÈyatanÈni 
ajjhogÈhetvÈ vihareyyÈmÈ”ti. Te sabbaso nivÈpabhojanÈ paÔiviramiÑsu -pa-. 
EvaÑ hi te dutiyÈpi migajÈtÈ na parimucciÑsu nevÈpikassa iddhÈnubhÈvÈ. 
Yepi te tatiyÈ migajÈtÈ evaÑ samacintesuÑ “ye kho te paÔhamÈ 
migajÈtÈ -pa-. EvaÑ hi te paÔhamÈ migajÈtÈ na parimucciÑsu nevÈpikassa 
iddhÈnubhÈvÈ. Yepi te dutiyÈ migajÈtÈ evaÑ samacintesuÑ ‘ye kho te 
paÔhamÈ migajÈtÈ -pa-. EvaÑ hi te paÔhamÈ migajÈtÈ na parimucciÑsu 
nevÈpikassa iddhÈnubhÈvÈ. YaÑn|na mayaÑ sabbaso nivÈpabhojanÈ 
paÔivirameyyÈma, bhayabhogÈ paÔiviratÈ araÒÒÈyatanÈni ajjhogÈhetvÈ 
vihareyyÈmÈ’ti. Te sabbaso nivÈpabhojanÈ paÔiviramiÑsu -pa-. EvaÑ hi te 
dutiyÈpi migajÈtÈ na parimucciÑsu nevÈpikassa iddhÈnubhÈvÈ. YaÑn|na 
mayaÑ amuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ nevÈpikassa upanissÈya ÈsayaÑ 
kappeyyÈma, tatrÈsayaÑ kappetvÈ amuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ nevÈpikassa 
ananupakhajja amucchitÈ bhojanÈni bhuÒjissÈma, ananupakhajja amucchitÈ 
bhojanÈni bhuÒjamÈnÈ na madaÑ ÈpajjissÈma, amattÈ samÈnÈ na pamÈdaÑ 
ÈpajjissÈma, appamattÈ samÈnÈ na yathÈkÈmakaraÓÊyÈ bhavissÈma 
______________________________________________________________ 
 1. DaÓÉavÈgurÈhi (SyÈ) 
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nevÈpikassa amusmiÑ nivÈpe”ti. Te amuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ nevÈpikassa 
upanissÈya ÈsayaÑ kappayiÑsu, tatrÈsayaÑ kappetvÈ amuÑ nivÈpaÑ 
nivuttaÑ nevÈpikassa ananupakhajja amucchitÈ bhojanÈni bhuÒjiÑsu, te 
tattha ananupakhajja amucchitÈ bhojanÈni bhuÒjamÈnÈ na madaÑ ÈpajjiÑsu, 
amattÈ samÈnÈ na pamÈdaÑ ÈpajjiÑsu, appamattÈ samÈnÈ na 
yathÈkÈmakaraÓÊyÈ ahesuÑ nevÈpikassa amusmiÑ nivÈpe. Tatra 
nevÈpikassa ca nevÈpikaparisÈya ca etadahosi “saÔhÈssunÈmime tatiyÈ 
migajÈtÈ ketabino, iddhimantÈssunÈmime tatiyÈ migajÈtÈ parajanÈ, imaÒca 
nÈma nivÈpaÑ nivuttaÑ paribhuÒjanti. Na ca nesaÑ jÈnÈma ÈgatiÑ vÈ 
gatiÑ vÈ. YaÑn|na mayaÑ imaÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ mahatÊhi 
daÓÉavÈkarÈhi samantÈ sappadesaÑ anuparivÈreyyÈma, appeva nÈma 
tatiyÈnaÑ migajÈtÈnaÑ ÈsayaÑ passeyyÈma, yattha te gÈhaÑ gaccheyyun”ti. 
Te amuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ mahatÊhi daÓÉavÈkarÈhi samantÈ sappadesaÑ 
anuparivÈresuÑ. AddasaÑsu kho nevÈpiko ca nevÈpikaparisÈ ca tatiyÈnaÑ 
migajÈtÈnaÑ ÈsayaÑ, yattha te gÈhaÑ agamaÑsu. EvaÑ hi te tatiyÈpi 
migajÈtÈ na parimucciÑsu nevÈpikassa iddhÈnubhÈvÈ. YaÑn|na mayaÑ 
yattha agati nevÈpikassa ca nevÈpikaparisÈya ca, tatrÈsayaÑ kappeyyÈma, 
tatrÈsayaÑ kappetvÈ amuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ nevÈpikassa ananupakhajja 
amucchitÈ bhojanÈni bhuÒjissÈma, ananupakhajja amucchitÈ bhojanÈni 
bhuÒjamÈnÈ na madaÑ ÈpajjissÈma, amattÈ samÈnÈ na pamÈdaÑ 
ÈpajjissÈma, appamattÈ samÈnÈ na yathÈkÈmakaraÓÊyÈ bhavissÈma 
nevÈpikassa amusmiÑ nivÈpeti. Te yattha agati nevÈpikassa ca 
nevÈpikaparisÈya ca, tatrÈsayaÑ kappayiÑsu, tatrÈsayaÑ kappetvÈ amuÑ 
nivÈpaÑ nivuttaÑ nevÈpikassa ananupakhajja amucchitÈ bhojanÈni 
bhuÒjiÑsu, te tattha ananupakhajja amucchitÈ bhojanÈni bhuÒjamÈnÈ na 
madaÑ ÈpajjiÑsu, amattÈ samÈnÈ na pamÈdaÑ ÈpajjiÑsu, appamattÈ 
samÈnÈ na yathÈkÈmakaraÓÊyÈ ahesuÑ nevÈpikassa amusmiÑ nivÈpe. 

  Tatra bhikkhave nevÈpikassa ca nevÈpikaparisÈya ca etadahosi 
“saÔhÈssunÈmime catutthÈ migajÈtÈ ketabino, iddhimantÈssunÈmime catutthÈ 
migajÈtÈ parajanÈ, imaÒca nÈma nivÈpaÑ nivuttaÑ paribhuÒjanti. Na ca 
nesaÑ jÈnÈma ÈgatiÑ vÈ gatiÑvÈ. YaÑn|na mayaÑ imaÑ nivÈpaÑ 
nivuttaÑ 
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mahatÊhi daÓÉavÈkarÈhi samantÈ sappadesaÑ anuparivÈreyyÈma, appeva 
nÈma catutthÈnaÑ migajÈtÈnaÑ ÈsayaÑ passeyyÈma, yattha te gÈhaÑ 
gaccheyyun”ti. Te amuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ mahatÊhi daÓÉavÈkarÈhi 
samantÈ sappadesaÑ anuparivÈresuÑ. Neva kho bhikkhave addasaÑsu 
nevÈpiko ca nevÈpikaparisÈ ca catutthÈnaÑ migajÈtÈnaÑ ÈsayaÑ, yattha te 
gÈhaÑ gaccheyyuÑ. Tatra bhikkhave nevÈpikassa ca nevÈpikaparisÈya ca 
etadahosi “sace kho mayaÑ catutthe migajÈte ghaÔÔessÈma. Te ghaÔÔitÈ aÒÒe 
ghaÔÔissanti. Te ghaÔÔitÈ aÒÒe ghaÔÔissanti. EvaÑ imaÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ 
sabbaso migajÈtÈ parimuÒcissanti. YaÑn|na mayaÑ catutthe migajÈte 
ajjhupekkheyyÈmÈ”ti. AjjhupekkhiÑsu kho bhikkhave nevÈpiko ca 
nevÈpikaparisÈ ca catutthe migajÈte. EvaÑ hi te bhikkhave catutthÈ migajÈtÈ 
parimucciÑsu nevÈpikassa iddhÈnubhÈvÈ. 
 
 266. UpamÈ kho me ayaÑ bhikkhave katÈ atthassa viÒÒÈpanÈya. AyaÑ 
cevettha attho. “NivÈpo”ti kho bhikkhave paÒcannetaÑ kÈmaguÓÈnaÑ 
adhivacanaÑ. “NevÈpiko”ti kho bhikkhave mÈrassetaÑ pÈpimato 
adhivacanaÑ. “NevÈpikaparisÈ”ti kho bhikkhave mÈraparisÈyetaÑ 
adhivacanaÑ. “MigajÈtÈ”ti kho bhikkhave samaÓabrÈhmaÓÈnametaÑ 
adhivacanaÑ. 
 
 267. Tatra bhikkhave paÔhamÈ samaÓabrÈhmaÓÈ amuÑ nivÈpaÑ 
nivuttaÑ mÈrassa am|ni ca lokÈmisÈni anupakhajja mucchitÈ bhojanÈni 
bhuÒjiÑsu, te tattha anupakhajja mucchitÈ bhojanÈni bhuÒjamÈnÈ madaÑ 
ÈpajjiÑsu, mattÈ samÈnÈ pamÈdaÑ ÈpajjiÑsu, pamattÈ samÈnÈ 
yathÈkÈmakaraÓÊyÈ ahesuÑ mÈrassa amusmiÑ nivÈpe, amusmiÑ ca 
lokÈmise. EvaÑ hi te bhikkhave paÔhamÈ samaÓabrÈhmaÓÈ na 
parimucciÑsu mÈrassa iddhÈnubhÈvÈ. SeyyathÈpi te bhikkhave paÔhamÈ 
migajÈtÈ, tath|pame ahaÑ ime paÔhame samaÓabrÈhmaÓe vadÈmi. 
 
 268. Tatra bhikkhave dutiyÈ samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑ samacintesuÑ “ye 
kho te paÔhamÈ samaÓabrÈhmaÓÈ amuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ mÈrassa am|ni 
ca lokÈmisÈni anupakhajja mucchitÈ bhojanÈni bhuÒjiÑsu. Te tattha 
anupakhajja mucchitÈ bhojanÈni bhuÒjamÈnÈ madaÑ ÈpajjiÑsu, mattÈ 
samÈnÈ 
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pamÈdaÑ ÈpajjiÑsu, pamattÈ samÈnÈ yathÈkÈmakaraÓÊyÈ ahesuÑ mÈrassa 
amusmiÑ nivÈpe, amusmiÑ ca lokÈmise. EvaÑ hi te paÔhamÈ 
samaÓabrÈhmaÓÈ na parimucciÑsu mÈrassa iddhÈnubhÈvÈ. YaÑn|na 
mayaÑ sabbaso nivÈpabhojanÈ lokÈmisÈ paÔivirameyyÈma, bhayabhogÈ 
paÔiviratÈ araÒÒayatanÈni ajjhogÈhetvÈ vihareyyÈmÈ”ti. Te sabbaso 
nivÈpabhojanÈ lokÈmisÈ paÔiviramiÑsu, bhayabhogÈ paÔiviratÈ 
araÒÒÈyatanÈni ajjhogÈhetvÈ vihariÑsu. Te tattha sÈkabhakkhÈpi ahesuÑ, 
sÈmÈkabhakkhÈpi ahesuÑ, nÊvÈrabhakkhÈpi ahesuÑ, daddulabhakkhÈpi 
ahesuÑ, haÔabhakkhÈpi ahesuÑ, kaÓabhakkhÈpi ahesuÑ, ÈcÈmabhakkhÈpi 
ahesuÑ, piÒÒÈkabhakkhÈpi ahesuÑ, tiÓabhakkhÈpi ahesuÑ, 
gomayabhakkhÈpi ahesuÑ, vanam|laphalÈhÈrÈ yÈpesuÑ pavattaphalabhojÊ. 
TesaÑ gimhÈnaÑ pacchime mÈse tiÓodakasa~khaye adhimattakasimÈnaÑ 
patto kÈyo hoti, tesaÑ adhimattakasimÈnaÑ pattakÈyÈnaÑ balavÊriyaÑ 
parihÈyi, balavÊriye parihÊne cetovimutti parihÈyi, cetovimuttiyÈ parihÊnÈya 
tameva nivÈpaÑ nivuttaÑ mÈrassa paccÈgamiÑsu tÈni ca lokÈmisÈni. Te 
tattha anupakhajja mucchitÈ bhojanÈni bhuÒjiÑsu, te tattha anupakhajja 
mucchitÈ bhojanÈni bhuÒjamÈnÈ madaÑ ÈpajjiÑsu, mattÈ samÈnÈ pamÈdaÑ 
ÈpajjiÑsu, pamattÈ samÈnÈ yathÈkÈmakaraÓÊyÈ ahesuÑ mÈrassa amusmiÑ 
nivÈpe, amusmiÑ ca lokÈmise. EvaÑ hi te bhikkhave dutiyÈpi 
samaÓabrÈhmaÓÈ na parimucciÑsu mÈrassa iddhÈnubhÈvÈ. SeyyathÈpi te 
bhikkhave dutiyÈ migajÈtÈ, tath|pame ahaÑ ime dutiye samaÓabrÈhmaÓe 
vadÈmi. 
 
 269. Tatra bhikkhave tatiyÈ samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑ samacintesuÑ “ye 
kho te paÔhamÈ samaÓabrÈhmaÓÈ amuÑ nivÈpaÑ nivÈttaÑ mÈrassa am|ni 
ca lokÈmisÈni -pa-. EvaÑ hi te paÔhamÈ samaÓabrÈhmaÓÈ na parimucciÑsu 
mÈrassa iddhÈnubhÈvÈ. Yepi te dutiyÈ samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑ samacintesuÑ 
‘ye kho te paÔhamÈ samaÓabrÈhmaÓÈ amuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ mÈrassa 
am|ni ca lokÈmisÈni -pa-. EvaÑ hi te paÔhamÈ samaÓabrÈhmaÓÈ na 
parimucciÑsu mÈrassa iddhÈnubhÈvÈ. YaÑn|na mayaÑ sabbaso 
nivÈpabhojanÈ lokÈmisÈ paÔivirameyyÈma, bhayabhogÈ paÔiviratÈ 
araÒÒÈyatanÈni ajjhogÈhetvÈ vihareyyÈmÈ’ti. Te sabbaso nivÈpabhojanÈ 
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lokÈmisÈ paÔiviramiÑsu, bhayabhogÈ paÔiviratÈ araÒÒÈyatanÈni ajjhogÈhetvÈ 
vihariÑsu. Te tattha sÈkabhakkhÈpi ahesuÑ -pa- pavattaphalabhojÊ. TesaÑ 
gimhÈnaÑ pacchime mÈse tiÓodakasa~khaye adhimattakasimÈnaÑ patto 
kÈyo hoti, tesaÑ adhimattakasimÈnaÑ pattakÈyÈnaÑ balavÊriyaÑ parihÈyi, 
balavÊriye parihÊne cetovimutti parihÈyi, cetovimuttiyÈ parihÊnÈya tameva 
nivÈpaÑ nivuttaÑ mÈrassa paccÈgamiÑsu tÈni ca lokÈmisÈni. Te tattha 
anupakhajja mucchitÈ bhojanÈni bhuÒjiÑsu, te tattha anupakhajja mucchitÈ 
bhojanÈni bhuÒjamÈnÈ madaÑ ÈpajjiÑsu, mattÈ samÈnÈ pamÈdaÑ 
ÈpajjiÑsu, pamattÈ samÈnÈ yathÈkÈmakaraÓÊyÈ ahesuÑ mÈrassa amusmiÑ 
nivÈpe amusmiÑ ca lokÈmise. EvaÑ hi te dutiyÈpi samaÓabrÈhmaÓÈ na 
parimucciÑsu mÈrassa iddhÈnubhÈvÈ. YaÑn|na mayaÑ amuÑ nivÈpaÑ 
nivuttaÑ mÈrassa am|ni ca lokÈmisÈni upanissÈya ÈsayaÑ kappeyyÈma, 
tatrÈsayaÑ kappetvÈ amuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ mÈrassa am|ni ca lokÈmisÈni 
ananupakhajja amucchitÈ bhojanÈni bhuÒjissÈma, ananupakhajja amucchitÈ 
bhojanÈni bhuÒjamÈnÈ na madaÑ ÈpajjissÈma, amattÈ samÈnÈ na pamÈdaÑ 
ÈpajjissÈma, appamattÈ samÈnÈ na yathÈkÈmakaraÓÊyÈ bhavissÈma mÈrassa 
amusmiÑ nivÈpe amusmiÑ ca lokÈmise”ti. 

  Te amuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ mÈrassa am|ni ca lokÈmisÈni upanissÈya 
ÈsayaÑ kappayiÑsu, tatrÈsayaÑ kappetvÈ amuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ mÈrassa 
am|ni ca lokÈmisÈni ananupakhajja amucchitÈ bhojanÈni bhuÒjiÑsu, te 
tattha ananupakhajja amucchitÈ bhojanÈni bhuÒjamÈnÈ na madaÑ ÈpajjiÑsu, 
amattÈ samÈnÈ na pamÈdaÑ ÈpajjiÑsu, appamattÈ samÈnÈ na 
yathÈkÈmakaraÓÊyÈ ahesuÑ mÈrassa amusmiÑ nivÈpe amusmiÑ ca 
lokÈmise. Api ca kho evaÑdiÔÔhikÈ ahesuÑ “sassato loko” itipi, “asassato 
loko” itipi, “antavÈ loko” itipi, “anantavÈ loko” itipi, “taÑ jÊvaÑ taÑ 
sarÊraÑ” itipi, “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊraÑ” itipi, “hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ” itipi, “na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ” itipi, “hoti ca na ca hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ” itipi, “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ” itipi. EvaÑ hi te bhikkhave tatiyÈpi 
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samaÓabrÈhmaÓÈ na parimucciÑsu mÈrassa iddhÈnubhÈvÈ. SeyyathÈpi te 
bhikkhave tatiyÈ migajÈtÈ, tath|pame ahaÑ ime tatiye samaÓabrÈhmaÓe 
vadÈmi. 
 
 270. Tatra bhikkhave catutthÈ samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑ samacintesuÑ– 
Ye kho te paÔhamÈ samaÓabrÈhmaÓÈ amuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ mÈrassa -pa-. 
EvaÑ hi te paÔhamÈ samaÓabrÈhmaÓÈ na parimucciÑsu mÈrassa 
iddhÈnubhÈvÈ. Yepi te dutiyÈ samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑ samacintesuÑ “ye kho 
te paÔhamÈ samaÓabrÈhmaÓÈ -pa-. EvaÑ hi te paÔhamÈ samaÓabrÈhmaÓÈ na 
parimucciÑsu mÈrassa iddhÈnubhÈvÈ. YaÑn|na mayaÑ sabbaso 
nivÈpabhojanÈ lokÈmisÈ paÔivirameyyÈma, bhayabhogÈ paÔiviratÈ 
araÒÒÈyatanÈni ajjhogÈhetvÈ vihareyyÈmÈ”ti. Te sabbaso nivÈpabhojanÈ 
lokÈmisÈ paÔiviramiÑsu -pa-. EvaÑ hi te dutiyÈpi samaÓabrÈhmaÓÈ na 
parimucciÑsu mÈrassa iddhÈnubhÈvÈ. Yepi te tatiyÈ samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑ 
samacintesuÑ “ye kho te paÔhamÈ samaÓabrÈhmaÓÈ -pa-. EvaÑ hi te 
paÔhamÈ samaÓabrÈhmaÓÈ na parimucciÑsu mÈrassa iddhÈnubhÈvÈ. Yepi te 
dutiyÈ samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑ samacintesuÑ ‘ye kho te paÔhamÈ 
samaÓabrÈhmaÓÈ -pa-. EvaÑ hi te paÔhamÈ samaÓabrÈhmaÓÈ na 
parimucciÑsu mÈrassa iddhÈnubhÈvÈ. YaÑn|na mayaÑ sabbaso 
nivÈpabhojanÈ lokÈmisÈ paÔivirameyyÈma, bhayabhogÈ paÔiviratÈ 
araÒÒÈyatanÈni ajjhogÈhetvÈ vihareyyÈmÈ’ti. Te sabbaso nivÈpabhojanÈ 
lokÈmisÈ paÔiviramiÑsu -pa-. EvaÑ hi te dutiyÈpi samaÓabrÈhmaÓÈ na 
parimucciÑsu mÈrassa iddhÈnubhÈvÈ. YaÑn|na mayaÑ amuÑ nivÈpaÑ 
nivuttaÑ mÈrassa am|ni ca lokÈmisÈni upanissÈya ÈsayaÑ kappeyyÈma, 
tatrÈsayaÑ kappetvÈ amuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ mÈrassa am|ni ca lokÈmisÈni 
ananupakhajja amucchitÈ bhojanÈni bhuÒjissÈma, ananupakhajja amucchitÈ 
bhojanÈni bhuÒjamÈnÈ na madaÑ ÈpajjissÈma, amattÈ samÈnÈ na pamÈdaÑ 
ÈpajjissÈma, appamattÈ samÈnÈ na yathÈkÈmakaraÓÊyÈ bhavissÈma mÈrassa 
amusmiÑ nivÈpe amusmiÑ ca lokÈmise”ti. Te amuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ 
mÈrassa am|ni ca lokÈmisÈni upanissÈya ÈsayaÑ kappayiÑsu, tatrÈsayaÑ 
kappetvÈ amuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ mÈrassa am|ni ca lokÈmisÈni 
ananupakhajja amucchitÈ bhojanÈni bhuÒjiÑsu, te tattha ananupakhajja 
amucchitÈ bhojanÈni bhuÒjamÈnÈ na madaÑ ÈpajjiÑsu, amattÈ 
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samÈnÈ na pamÈdaÑ ÈpajjiÑsu, appamattÈ samÈnÈ na yathÈkÈmakaraÓÊyÈ 
ahesuÑ mÈrassa amusmiÑ nivÈpe amusmiÑ ca lokÈmise. Api ca kho 
evaÑdiÔÔhikÈ ahesuÑ “sassato loko” itipi -pa- “neva hoti na na hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ” itipi. EvaÑ hi te tatiyÈpi samaÓabrÈhmaÓÈ na 
parimucciÑsu mÈrassa iddhÈnubhÈvÈ. YaÑn|na mayaÑ yattha agati 
mÈrassa ca mÈraparisÈya ca, tatrÈsayaÑ kappeyyÈma, tatrÈsayaÑ kappetvÈ 
amuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ mÈrassa am|ni ca lokÈmisÈni ananupakhajja 
amucchitÈ bhojanÈni bhuÒjissÈma, ananupakhajja amucchitÈ bhojanÈni 
bhuÒjamÈnÈ na madaÑ ÈpajjissÈma, amattÈ samÈnÈ na pamÈdaÑ 
ÈpajjissÈma, appamattÈ samÈnÈ na yathÈkÈmakaraÓÊyÈ bhavissÈma mÈrassa 
amusmiÑ nivÈpe amusmiÑ ca lokÈmiseti. 

  Te yattha agati mÈrassa ca mÈraparisÈya ca, tatrÈsayaÑ kappayiÑsu, 
tatrÈsayaÑ kappetvÈ amuÑ nivÈpaÑ nivuttaÑ mÈrassa am|ni ca lokÈmisÈni 
ananupakhajja amucchitÈ bhojanÈni bhuÒjiÑsu. Te tattha ananupakhajja 
amucchitÈ bhojanÈni bhuÒjamÈnÈ na madaÑ ÈpajjiÑsu, amattÈ samÈnÈ na 
pamÈdaÑ ÈpajjiÑsu, appamattÈ samÈnÈ na yathÈkÈmakaraÓÊyÈ ahesuÑ 
mÈrassa amusmiÑ nivÈpe amusmiÑ ca lokÈmise. EvaÑ hi te bhikkhave 
catutthÈ samaÓabrÈhmaÓÈ parimucciÑsu mÈrassa iddhÈnubhÈvÈ. SeyyathÈpi 
te bhikkhave catutthÈ migajÈtÈ, tath|pame ahaÑ ime catutthe 
samaÓabrÈhmaÓe vadÈmi. 
 
 271. KathaÒca bhikkhave agati mÈrassa ca mÈraparisÈya ca. Idha 
bhikkhave bhikkhu vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi 
savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakÈsi mÈraÑ, apadaÑ 
vadhitvÈ mÈracakkhuÑ adassanaÑ gato pÈpimato. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ 
ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ 
samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. AyaÑ 
vuccati bhikkhave -pa- pÈpimato. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca 
viharati sato ca sampajÈno, sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ 
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Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati. AyaÑ vuccati bhikkhave -pa- pÈpimato. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca 
pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. AyaÑ 
vuccati bhikkhave -pa- pÈpimato. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ 
paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto 
ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. AyaÑ vuccati 
bhikkhave -pa- pÈpimato. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja 
viharati. AyaÑ vuccati bhikkhave -pa- pÈpimato. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati. 
AyaÑ vuccati bhikkhave -pa- pÈpimato. 

  Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati. AyaÑ 
vuccati bhikkhave -pa- pÈpimato. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati, paÒÒÈya cassa 
disvÈ ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu 
andhamakÈsi mÈraÑ, apadaÑ vadhitvÈ mÈracakkhuÑ adassanaÑ gato 
pÈpimato, tiÓÓo loke visattikanti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

NivÈpasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÒcamaÑ. 
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6. PÈsarÈsisutta 

 272. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya pÈvisi. Atha kho sambahulÈ 
bhikkh| yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavocuÑ “cirassutÈ no Èvuso Œnanda Bhagavato 
sammukhÈ dhammÊ kathÈ, sÈdhu mayaÑ Èvuso Œnanda labheyyÈma 
Bhagavato sammukhÈ dhammiÑ kathaÑ savanÈyÈ”ti. Tena hÈyasmanto 
yena Rammakassa brÈhmaÓassa assamo tenupasa~kamatha, appeva nÈma 
labheyyÈtha Bhagavato sammukhÈ dhammiÑ kathaÑ savanÈyÈti. 
EvamÈvusoti kho te bhikkh| Èyasmato Œnandassa paccassosuÑ. 

  Atha kho BhagavÈ SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto ÈyasmÈntaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “ÈyÈmÈnanda yena 
PubbÈrÈmo MigÈramÈtupÈsÈdo tenupasa~kamissÈma divÈvihÈrÈyÈ”ti. 
“EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato paccassosi. Atha kho 
BhagavÈ ÈyasmatÈ Œnandena saddhiÑ yena PubbÈrÈmo MigÈramÈtupÈsÈdo 
tenupasa~kami divÈvihÈrÈya. Atha kho BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ 
paÔisallÈnÈ vuÔÔhito ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “ÈyÈmÈnanda yena 
PubbakoÔÔhako tenupasa~kamissÈma gattÈni parisiÒcitun”ti. “EvaÑ bhante”ti 
kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato paccassosi. 
 
 273. Atha kho BhagavÈ ÈyasmatÈ Œnandena saddhiÑ yena 
PubbakoÔÔhako tenupasa~kami gattÈni parisiÒcituÑ, PubbakoÔÔhake gattÈni 
parisiÒcitvÈ paccuttaritvÈ ekacÊvaro aÔÔhÈsi gattÈni pubbÈpayamÈno. Atha 
kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “ayaÑ bhante Rammakassa 
brÈhmaÓassa assamo avid|re, ramaÓÊyo bhante Rammakassa brÈhmaÓassa 
assamo, pÈsÈdiko bhante Rammakassa brÈhmaÓassa assamo. SÈdhu bhante 
BhagavÈ yena Rammakassa brÈhmaÓassa assamo, tenupasa~kamatu 
anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti. AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena.
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  Atha kho BhagavÈ yena Rammakassa brÈhmaÓassa assamo 
tenupasa~kami. Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| Rammakassa 
brÈhmaÓassa assame dhammiyÈ kathÈya sannisinnÈ honti. Atha kho 
BhagavÈ bahidvÈrakoÔÔhake aÔÔhÈsi kathÈpariyosÈnaÑ ÈgamayamÈno. Atha 
kho BhagavÈ kathÈpariyosÈnaÑ viditvÈ ukkÈsitvÈ aggaÄaÑ ÈkoÔesi. 
VivariÑsu kho te bhikkh| Bhagavato dvÈraÑ. Atha kho BhagavÈ 
Rammakassa brÈhmaÓassa assamaÑ pavisitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja 
kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “kÈyanuttha bhikkhave etarahi kathÈya 
sannisinnÈ, kÈ ca pana vo antarÈkathÈ vippakatÈ”ti. Bhagavantameva kho no 
bhante Èrabbha dhammÊ kathÈ vippakatÈ, atha BhagavÈ anuppattoti. SÈdhu 
bhikkhave, etaÑ kho bhikkhave tumhÈkaÑ patir|paÑ kulaputtÈnaÑ saddhÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈnaÑ, yaÑ tumhe dhammiyÈ kathÈya 
sannisÊdeyyÈtha. SannipatitÈnaÑ vo bhikkhave dvayaÑ karaÓÊyaÑ dhammÊ 
vÈ kathÈ ariyo vÈ tuÓhÊbhÈvo. 
 
 274. DvemÈ bhikkhave pariyesanÈ ariyÈ ca pariyesanÈ anariyÈ ca 
pariyesanÈ. KatamÈ ca bhikkhave anariyÈ pariyesanÈ. Idha bhikkhave 
ekacco attanÈ jÈtidhammo samÈno jÈtidhammaÑyeva pariyesati, attanÈ 
jarÈdhammo samÈno jarÈdhammaÑyeva pariyesati, attanÈ byÈdhidhammo 
samÈno byÈdhidhammaÑyeva pariyesati, attanÈ maraÓadhammo samÈno 
maraÓadhammaÑyeva pariyesati, attanÈ sokadhammo samÈno 
sokadhammaÑyeva pariyesati, attanÈ saÑkilesadhammo samÈno 
saÑkilesadhammaÑyeva pariyesati. 

 KiÒca bhikkhave jÈtidhammaÑ vadetha. PuttabhariyaÑ bhikkhave 
jÈtidhammaÑ, dÈsidÈsaÑ jÈtidhammaÑ, ajeÄakaÑ jÈtidhammaÑ, 
kukkuÔas|karaÑ jÈtidhammaÑ, hatthigavÈssavaÄavaÑ jÈtidhammaÑ, 
jÈtar|parajataÑ jÈtidhammaÑ. JÈtidhammÈ hete bhikkhave upadhayo. 
EtthÈyaÑ gathito1 mucchito ajjhÈpanno attanÈ jÈtidhammo samÈno 
jÈtidhammaÑyeva pariyesati. 

 KiÒca bhikkhave jarÈdhammaÑ vadetha. PuttabhariyaÑ bhikkhave 
jarÈdhammaÑ, dÈsidÈsaÑ jarÈdhammaÑ, ajeÄakaÑ jarÈdhammaÑ, 
kukkuÔas|karaÑ jarÈdhammaÑ, hatthigavÈssavaÄavaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Gadhito (SyÈ, Ka) 
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jarÈdhammaÑ, jÈtar|parajataÑ jarÈdhammaÑ. JarÈdhammÈ hete bhikkhave 
upadhayo. EtthÈyaÑ gathito mucchito ajjhÈpanno attanÈ jarÈdhammo 
samÈno jÈrÈdhammaÑyeva pariyesati. 

 KiÒca bhikkhave byÈdhidhammaÑ vadetha. PuttabhariyaÑ bhikkhave 
byÈdhidhammaÑ, dÈsidÈsaÑ byÈdhidhammaÑ, ajeÄakaÑ byÈdhidhammaÑ, 
kukkuÔas|karaÑ byÈdhidhammaÑ, hatthigavÈssavaÄavaÑ byÈdhidhammaÑ. 
ByÈdhidhammÈ hete bhikkhave upadhayo. EtthÈyaÑ gathito mucchito 
ajjhÈpanno attanÈ byÈdhidhammo samÈno byÈdhidhammaÑyeva pariyesati. 

 KiÒca bhikkhave maraÓadhammaÑ vadetha. PuttabhariyaÑ bhikkhave 
maraÓadhammaÑ, dÈsidÈsaÑ maraÓadhammaÑ, ajeÄakaÑ 
maraÓadhammaÑ, kukkuÔas|karaÑ maraÓadhammaÑ, 
hatthigavÈssavaÄavaÑ maraÓadhammaÑ. MaraÓadhammÈ hete bhikkhave 
upadhayo. EtthÈyaÑ gathito mucchito ajjhÈpanno attanÈ maraÓadhammo 
samÈno maraÓadhammaÑyeva pariyesati. 

 KiÒca bhikkhave sokadhammaÑ vadetha. PuttabhariyaÑ bhikkhave 
sokadhammaÑ, dÈsidÈsaÑ sokadhammaÑ, ajeÄakaÑ sokadhammaÑ, 
kukkuÔas|karaÑ sokadhammaÑ, hatthigavÈssavaÄavaÑ sokadhammaÑ. 
SokadhammÈ hete bhikkhave upadhayo. EtthÈyaÑ gathito mucchito 
ajjhÈpanno attanÈ sokadhammo samÈno sokadhammaÑyeva pariyesati. 

 KiÒca bhikkhave saÑkilesadhammaÑ vadetha. PuttabhariyaÑ 
bhikkhave saÑkilesadhammaÑ, dÈsidÈsaÑ saÑkilesadhammaÑ, ajeÄakaÑ 
saÑkilesadhammaÑ, kukkuÔas|karaÑ saÑkilesadhammaÑ, 
hatthigavÈssavaÄavaÑ saÑkilesadhammaÑ, jÈtar|parajataÑ 
saÑkilesadhammaÑ. SaÑkilesadhammÈ hete bhikkhave upadhayo. 
EtthÈyaÑ gathito mucchito ajjhÈpanno attanÈ saÑkilesadhammo samÈno 
saÑkilesadhammaÑyeva pariyesati. AyaÑ bhikkhave anariyÈ pariyesanÈ. 
 
 275. KatamÈ ca bhikkhave ariyÈ pariyesanÈ. Idha bhikkhave ekacco 
attanÈ jÈtidhammo samÈno jÈtidhamme ÈdÊnavaÑ viditvÈ ajÈtaÑ anuttaraÑ 
yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ pariyesati, attanÈ jarÈdhammo samÈno 
jarÈdhamme ÈdÊnavaÑ viditvÈ ajaraÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ 
pariyesati, attanÈ byÈdhidhammo samÈno byÈdhidhamme ÈdÊnavaÑ viditvÈ 
abyÈdhiÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ pariyesati, attanÈ 
maraÓadhammo samÈno 
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maraÓadhamme ÈdÊnavaÑ viditvÈ amataÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ 
nibbÈnaÑ pariyesati, attanÈ sokadhammo samÈno sokadhamme ÈdÊnavaÑ 
viditvÈ asokaÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ pariyesati, attanÈ 
saÑkilesadhammo samÈno saÑkilesadhamme ÈdÊnavaÑ viditvÈ 
asaÑkiliÔÔhaÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ pariyesati. AyaÑ 
bhikkhave ariyÈ pariyesanÈ. 
 
 276. Ahampi sudaÑ bhikkhave pubbeva sambodhÈ anabhisambuddho 
bodhisattova samÈno attanÈ jÈtidhammo samÈno jÈtidhammaÑyeva 
pariyesÈmi, attanÈ jarÈdhammo samÈno jarÈdhammaÑyeva pariyesÈmi, 
attanÈ byÈdhidhammo samÈno byÈdhidhammaÑyeva pariyesÈmi, attanÈ 
maraÓadhammo samÈno maraÓadhammaÑyeva pariyesÈmi, attanÈ 
sokadhammo samÈno sokadhammaÑyeva pariyesÈmi, attanÈ 
saÑkilesadhammo samÈno saÑkilesadhammaÑyeva pariyesÈmi. Tassa 
mayhaÑ bhikkhave etadahosi “kiÑ nu kho ahaÑ attanÈ jÈtidhammo samÈno 
jÈtidhammaÑyeva pariyesÈmi, attanÈ jarÈdhammo samÈno, byÈdhidhammo 
samÈno, maraÓadhammo samÈno, sokadhammo samÈno, attanÈ 
saÑkilesadhammo samÈno saÑkilesadhammaÑyeva pariyesÈmi. 
YaÑn|nÈhaÑ attanÈ jÈtidhammo samÈno jÈtidhamme ÈdÊnavaÑ viditvÈ 
ajÈtaÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ pariyeseyyaÑ, attanÈ 
jarÈdhammo samÈno jarÈdhamme ÈdÊnavaÑ viditvÈ ajaraÑ anuttaraÑ 
yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ pariyeseyyaÑ, attanÈ byÈdhidhammo samÈno 
byÈdhidhamme ÈdÊnavaÑ viditvÈ abyÈdhiÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ 
nibbÈnaÑ pariyeseyyaÑ, attanÈ maraÓadhammo samÈno maraÓadhamme 
ÈdÊnavaÑ viditvÈ amataÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ 
pariyeseyyaÑ, attanÈ sokadhammo samÈno sokadhamme ÈdÊnavaÑ viditvÈ 
asokaÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ pariyeseyyaÑ, attanÈ 
saÑkilesadhammo samÈno saÑkilesadhamme ÈdÊnavaÑ viditvÈ 
asaÑkiliÔÔhaÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ pariyeseyyan”ti. 
 
 277. So kho ahaÑ bhikkhave aparena samayena daharova samÈno 
susukÈÄakeso bhadrena yobbanena samannÈgato paÔhamena vayasÈ 
akÈmakÈnaÑ mÈtÈpit|naÑ assumukhÈnaÑ rudantÈnaÑ kesamassuÑ 
ohÈretvÈ 
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kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajiÑ. So evaÑ 
pabbajito samÈno kiÑ kusalagavesÊ1 anuttaraÑ santivarapadaÑ 
pariyesamÈno yena ŒÄÈro KÈlÈmo tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ ŒÄÈraÑ 
KÈlÈmaÑ etadavocaÑ “icchÈmahaÑ Èvuso KÈlÈma imasmiÑ 
dhammavinaye brahmacariyaÑ caritun”ti. EvaÑ vutte bhikkhave ŒÄÈro 
KÈlÈmo maÑ etadavoca “viharatÈyasmÈ tÈdiso ayaÑ dhammo, yattha viÒÒ| 
puriso nacirasseva sakaÑ ÈcariyakaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja vihareyyÈ”ti. So kho ahaÑ bhikkhave nacirasseva khippameva 
taÑ dhammaÑ pariyÈpuÓiÑ. So kho ahaÑ bhikkhave tÈvatakeneva 
oÔÔhapahatamattena lapitalÈpanamattena ÒÈÓavÈdaÒca vadÈmi theravÈdaÒca, 
jÈnÈmi passÈmÊti ca paÔijÈnÈmi ahaÒceva aÒÒe ca. Tassa mayhaÑ bhikkhave 
etadahosi “na kho ŒÄÈro KÈlÈmo imaÑ dhammaÑ kevalaÑ 
saddhÈmattakena ‘sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharÈmÊ’ti 
pavedeti, addhÈ ŒÄÈro KÈlÈmo imaÑ dhammaÑ jÈnaÑ passaÑ viharatÊ”ti. 

 Atha khvÈhaÑ bhikkhave yena ŒÄÈro KÈlÈmo tenupasa~kamiÑ, 
upasa~kamitvÈ ŒÄÈraÑ KÈlÈmaÑ etadavocaÑ “kittÈvatÈ no Èvuso KÈlÈma 
imaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharÈmÊti 
pavedesÊ”ti2. EvaÑ vutte bhikkhave ŒÄÈro KÈlÈmo ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
pavedesi. Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “na kho ŒÄÈrasseva 
KÈlÈmassa atthi saddhÈ, mayhaÑpatthi saddhÈ. Na kho ŒÄÈrasseva 
KÈlÈmassa atthi vÊriyaÑ, mayhaÑpatthi vÊriyaÑ. Na kho ŒÄÈrassava 
KÈlÈmassa atthi sati, mayhaÑpatthi sati. Na kho ŒÄÈrasseva KÈlÈmassa atthi 
samÈdhi, mayhaÑpatthi samÈdhi. Na kho ŒÄarasseva KÈlÈmassa atthi paÒÒÈ, 
mayhaÑpatthi paÒÒÈ. YaÑn|nÈhaÑ yaÑ dhammaÑ ŒÄÈro KÈlÈmo sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharÈmÊti pavedeti. Tassa dhammassa 
sacchikiriyÈya padaheyyan”ti. So kho ahaÑ bhikkhave nacirasseva 
khippameva taÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
vihÈsiÑ. 

 Atha khvÈhaÑ bhikkhave yena ŒÄÈro KÈlÈmo tenupasa~kamiÑ, 
upasa~kamitvÈ ŒÄÈraÑ KÈlÈmaÑ etadavocaÑ “ettÈvatÈ no Èvuso KÈlÈma 
imaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja pavedesÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. KiÑkusalaÑgavesÊ (Ka) 2. Upasampajja pavedesÊti (SÊ, SyÈ, I)  
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ettÈvatÈ kho ahaÑ Èvuso imaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja pavedemÊti. Ahampi kho Èvuso ettÈvatÈ imaÑ dhammaÑ 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharÈmÊti. LÈbhÈ no Èvuso, 
suladdhaÑ no Èvuso. Ye mayaÑ ÈyasmantaÑ tÈdisaÑ sabrahmacÈriÑ 
passÈma. Iti yÈhaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
pavedemi, taÑ tvaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
viharasi. YaÑ tvaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
viharasi, tamahaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
pavedemi. Iti yÈhaÑ dhammaÑ jÈnÈmi, taÑ tvaÑ dhammaÑ jÈnÈsi. YaÑ 
tvaÑ dhammaÑ jÈnÈsi, tamahaÑ dhammaÑ jÈnÈmi. Iti yÈdiso ahaÑ, tÈdiso 
tuvaÑ. YÈdiso tuvaÑ, tÈdiso ahaÑ. Ehi dÈni Èvuso ubhova santÈ imaÑ 
gaÓaÑ pariharÈmÈti. Iti kho bhikkhave ŒÄÈro KÈlÈmo Ècariyo me samÈno 
(attano)1 antevÈsiÑmaÑ samÈnaÑ attanÈ2 samasamaÑ Ôhapesi, uÄÈrÈya ca 
maÑ p|jÈya p|jesi. Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “nÈyaÑ dhammo 
nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya na abhiÒÒÈya na 
sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattati, yÈvadeva 
ÈkiÒcaÒÒÈyatan|papattiyÈ”ti. So kho ahaÑ bhikkhave taÑ dhammaÑ 
anala~karitvÈ tasmÈ dhammÈ nibbijja apakkamiÑ. 
 
 278. So kho ahaÑ bhikkhave kiÑ kusalagavesÊ anuttaraÑ 
santivarapadaÑ pariyesamÈno yena Udako3 RÈmaputto tenupasa~kamiÑ, 
upasa~kamitvÈ UdakaÑ RÈmaputtaÑ etadavocaÑ “icchÈmahaÑ Èvuso4 
imasmiÑ dhammavinaye brahmacariyaÑ caritun”ti. EvaÑ vutte bhikkhave 
Udako3 RÈmaputto maÑ etadavoca “viharatÈyasmÈ, tÈdiso ayaÑ dhammo, 
yattha viÒÒ| puriso nacirasseva sakaÑ ÈcariyakaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ upasampajja vihareyyÈ”ti. So kho ahaÑ bhikkhave nacirasseva 
khippameva taÑ dhammaÑ pariyÈpuÓiÑ. So 
______________________________________________________________ 
 1. (  ) natthi (SÊ, SyÈ, I) 2. Attano (SÊ, I) 3. Uddako (SÊ, SyÈ, I) 
 4. Œvuso RÈma (SÊ, SyÈ, Ka) mahÈsatto RÈmaputtameva avoca, na rÈmaÑ, RÈmo hi 
 tattha gaÓÈcariyo bhaveyya, tadÈ ca kÈla~kato asanto. Tenevettha rÈmÈyattÈni 
 kriyapadÈni atÊtakÈlavasena ÈgatÈni, Udako ca RÈmaputto mahÈsattassa 
 sabrahmacÈrÊtveva vutto, na Ècariyoti. ®ÊkÈyaÑ ca “PÈÄiyaÑ RÈmasseva 
 samÈpattilÈbhitÈ ÈgatÈ na UdakassÈ”ti-Èdi pacchÈbhÈge pakÈsitÈ. 
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kho ahaÑ bhikkhave tÈvatakeneva oÔÔhapahatamattena lapitalÈpanamattena 
ÒÈÓavÈdaÒca vadÈmi theravÈdaÒca, jÈnÈmi passÈmÊti ca paÔijÈnÈmi ahaÑ 
ceva aÒÒe ca. Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “na kho RÈmo imaÑ 
dhammaÑ kevalaÑ saddhÈmattakena ‘sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharÈmÊ’ti pavedesi, addhÈ RÈmo imaÑ dhammaÑ jÈnaÑ 
passaÑ vihÈsÊ”ti. Atha khvÈhaÑ bhikkhave yena Udako RÈmaputto 
tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ UdakaÑ RÈmaputtaÑ etadavocaÑ 
“kittÈvatÈ no Èvuso RÈmo imaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharÈmÊti pavedesÊ”ti. EvaÑ vutte bhikkhave Udako 
RÈmaputto nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ pavedesi. Tassa mayhaÑ bhikkhave 
etadahosi “na kho RÈmasseva ahosi saddhÈ, mayhaÑpatthi saddhÈ. Na kho 
RÈmasseva ahosi vÊriyaÑ, mayhaÑpatthi vÊriyaÑ. Na kho RÈmasseva ahosi 
sati, mayhaÑpatthi sati. Na kho RÈmasseva ahosi samÈdhi, mayhaÑpatthi 
samÈdhi. Na kho RÈmasseva ahosi paÒÒÈ, mayhaÑpatthi paÒÒÈ. 
YaÑn|nÈhaÑ yaÑ dhammaÑ RÈmo sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharÈmÊti pavedesi. Tassa dhammassa sacchikiriyÈya 
padaheyyan”ti. So kho ahaÑ bhikkhave nacirasseva khippameva taÑ 
dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihÈsiÑ. 

 Atha khvÈhaÑ bhikkhave yena Udako RÈmaputto tenupasa~kamiÑ, 
upasa~kamitvÈ UdakaÑ RÈmaputtaÑ etadavocaÑ “ettÈvatÈ no Èvuso RÈmo 
imaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja pavedesÊ”ti. 
EttÈvatÈ kho Èvuso RÈmo imaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja pavedesÊti. Ahampi kho Èvuso ettÈvatÈ imaÑ dhammaÑ sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharÈmÊti. LÈbhÈ no Èvuso, suladdhaÑ no 
Èvuso. Ye mayaÑ ÈyasmantaÑ tÈdisaÑ sabrahmacÈriÑ passÈma. Iti yaÑ 
dhammaÑ RÈmo sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja pavedesi, taÑ 
tvaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharasi. YaÑ 
tvaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharasi, taÑ 
dhammaÑ RÈmo sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja pavedesi. Iti yaÑ 
dhammaÑ RÈmo abhiÒÒÈsi, taÑ tvaÑ dhammaÑ jÈnÈsi. YaÑ tvaÑ 
dhammaÑ jÈnÈsi, taÑ dhammaÑ RÈmo abhiÒÒÈsi. Iti yÈdiso RÈmo ahosi, 
tÈdiso tuvaÑ. YÈdiso tuvaÑ, tÈdiso RÈmo ahosi. Ehi dÈni Èvuso tuvaÑ 
imaÑ gaÓaÑ 
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pariharÈti. Iti kho bhikkhave Udako RÈmaputto sabrahmacÈrÊ me samÈno 
ÈcariyaÔÔhÈne maÑ Ôhapesi, uÄÈrÈya ca maÑ p|jÈya p|jesi. Tassa mayhaÑ 
bhikkhave etadahosi “nÈyaÑ dhammo nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya 
na upasamÈya na abhiÒÒÈya na sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattati, 
yÈvadeva nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatan|papattiyÈ”ti. So kho ahaÑ bhikkhave taÑ 
dhammaÑ anala~karitvÈ tasmÈ dhammÈ nibbijja apakkamiÑ. 
 
 279. So kho ahaÑ bhikkhave kiÑkusalagavesÊ anuttaraÑ 
santivarapadaÑ pariyesamÈno Magadhesu anupubbena cÈrikaÑ caramÈno 
yena UruvelÈ SenÈnigamo tadavasariÑ. TatthaddasaÑ ramaÓÊyaÑ 
bh|mibhÈgaÑ pÈsÈdikaÒca vanasaÓÉaÑ, nadiÒca sandantiÑ setakaÑ 
supatitthaÑ ramaÓÊyaÑ, samantÈ1 ca gocaragÈmaÑ. Tassa mayhaÑ 
bhikkhave etadahosi “ramaÓÊyo vata bho bh|mibhÈgo, pÈsÈdiko ca 
vanasaÓÉo, nadÊ ca sandati setakÈ supatitthÈ ramaÓÊyÈ, samantÈ1 ca 
gocaragÈmo. AlaÑ vatidaÑ kulaputtassa padhÈnatthikassa padhÈnÈyÈ”ti. So 
kho ahaÑ bhikkhave tattheva nisÊdiÑ “alamidaÑ padhÈnÈyÈ”ti. 
 
 280. So kho ahaÑ bhikkhave attanÈ jÈtidhammo samÈno jÈtidhamme 
ÈdÊnavaÑ viditvÈ ajÈtaÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ pariyesamÈno 
ajÈtaÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ ajjhagamaÑ, attanÈ jarÈdhammo 
samÈno jarÈdhamme ÈdÊnavaÑ viditvÈ ajaraÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ 
nibbÈnaÑ pariyesamÈno ajaraÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ 
ajjhagamaÑ, attanÈ byÈdhidhammo samÈno byÈdhidhamme ÈdÊnavaÑ 
viditvÈ abyÈdhiÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ pariyesamÈno 
abyÈdhiÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ ajjhagamaÑ, attanÈ 
maraÓadhammo samÈno maraÓadhamme ÈdÊnavaÑ viditvÈ amataÑ 
anuttaraÑ yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ ajjhagamaÑ, attanÈ sokadhammo 
samÈno sokadhamme ÈdÊnavaÑ viditvÈ asokaÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ 
nibbÈnaÑ ajjhagamaÑ, attanÈ saÑkilesadhammo samÈno saÑkilesadhamme 
ÈdÊnavaÑ viditvÈ asaÑkiliÔÔhaÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ 
pariyesamÈno asaÑkiliÔÔhaÑ anuttaraÑ yogakkhamaÑ nibbÈnaÑ 
ajjhagamaÑ. ©ÈÓaÒca pana me dassanaÑ udapÈdi, akuppÈ me vimutti, 
ayamantimÈ jÈti, natthi dÈni punabbhavoti. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈmantÈ (?) 
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 281. Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “adhigato kho myÈyaÑ 
dhammo gambhÊro duddaso duranubodho santo paÓÊto atakkÈvacaro nipuÓo 
paÓÉitavedanÊyo. ŒlayarÈmÈ kho panÈyaÑ pajÈ ÈlayaratÈ ÈlayasammuditÈ. 
ŒlayarÈmÈya kho pana pajÈya ÈlayaratÈya ÈlayasammuditÈya duddasaÑ 
idaÑ ÔhÈnaÑ, yadidaÑ idappaccayatÈ paÔiccasamuppÈdo. Idampi kho 
ÔhÈnaÑ duddasaÑ, yadidaÑ sabbasa~khÈrasamatho sabb|padhipaÔinissaggo 
taÓhÈkkhayo virÈgo nirodho nibbÈnaÑ. AhaÑ ceva kho pana dhammaÑ 
deseyyaÑ, pare ca me na ÈjÈneyyuÑ “so mamassa kilamatho, sÈ mamassa 
vihesÈ”ti. Apissu maÑ bhikkhave imÈ anacchariyÈ gÈthÈyo paÔibhaÑsu 
pubbe assutapubbÈ. 

   “Kicchena me adhigataÑ, halaÑ dÈni pakÈsituÑ. 
   RÈgadosaparetehi, nÈyaÑ dhammo susambudho.  
   PaÔisotagÈmiÑ nipuÓaÑ, gambhÊraÑ duddasaÑ aÓuÑ. 
   RÈgarattÈ na dakkhanti, tamokhandhena ÈvuÔÈ”ti1. 

 
 282. Itiha me bhikkhave paÔisaÒcikkhato appossukkatÈya cittaÑ namati, 
no dhammadesanÈya. Atha kho bhikkhave brahmuno Sahampatissa mama 
cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya etadahosi “nassati vata bho loko, vinassati 
vata bho loko. Yatra hi nÈma TathÈgatassa Arahato SammÈsambuddhassa 
appossukkatÈya cittaÑ namati1, no dhammadesanÈyÈ”ti. Atha kho 
bhikkhave brahmÈ Sahampati seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ 
bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya. Evameva brahmaloke 
antarahito mama purato pÈturahosi. Atha kho bhikkhave brahmÈ Sahampati 
ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ yenÈhaÑ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ maÑ 
etadavoca “desetu bhante BhagavÈ dhammaÑ, desetu Sugato dhammaÑ. 
Santi sattÈ apparajakkhajÈtikÈ assavanatÈ dhammassa parihÈyanti, 
bhavissanti dhammassa aÒÒÈtÈro”ti. Idamavoca bhikkhave brahmÈ 
Sahampati, idaÑ vatvÈ athÈparaÑ etadavoca– 
______________________________________________________________ 
 1. ŒvaÔÈti (SÊ), ÈvutÈ (SyÈ) 2. Namissati (?) 
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    PÈturahosi Magadhesu pubbe, 
    Dhammo asuddho samalehi cintito. 
    ApÈpuretaÑ1 amatassa dvÈraÑ,  
    SuÓantu dhammaÑ vimalenÈnubuddhaÑ.  

     Sele yathÈ pabbatamuddhaniÔÔhito, 
    YathÈpi passe janataÑ samantato.  
    Tath|pamaÑ dhammamayaÑ sumedha, 
    PÈsÈdamÈruyha samantacakkhu. 
    SokÈvatiÓÓaÑ2 janatamapetasoko, 
    Avekkhassu jÈtijarÈbhibh|taÑ. 

    UÔÔhehi vÊra vijitasa~gÈma, 
    SatthavÈha aÓaÓa vicara loke.  
    Desassu3 BhagavÈ dhammaÑ,  
    AÒÒÈtÈro bhavissantÊti. 
 
 283. Atha kho ahaÑ bhikkhave brahmuno ca ajjhesanaÑ viditvÈ sattesu 
ca kÈruÒÒataÑ paÔicca BuddhacakkhunÈ lokaÑ volokesiÑ. AddasaÑ kho 
ahaÑ bhikkhave BuddhacakkhunÈ lokaÑ volokento satte apparajakkhe 
mahÈrajakkhe tikkhindriye mudindriye svÈkÈre dvÈkÈre suviÒÒÈpaye 
duviÒÒÈpaye appekacce paralokavajjabhayadassÈvine4 viharante appekacce 
na paralokavajjabhayadassÈvine4 viharante. SeyyathÈpi nÈma uppaliniyaÑ 
vÈ paduminiyaÑ vÈ puÓÉarÊkiniyaÑ vÈ appekaccÈni uppalÈni vÈ padumÈni 
vÈ puÓÉarÊkÈni vÈ udake jÈtÈni udake saÑvaÉÉhÈni udakÈnuggatÈni 
antonimuggaposÊni, appekaccÈni uppalÈni vÈ padumÈni vÈ puÓÉarÊkÈni vÈ 
udake jÈtÈni udake saÑvaÉÉhÈni udakÈnuggatÈni samodakaÑ ÔhitÈni, 
appekaccÈni uppalÈni vÈ padumÈni vÈ puÓÉarÊkÈni vÈ udake jÈtÈni udake 
saÑvaÉÉhÈni udakaÑ accuggamma ÔhitÈni5 anupalittÈni udakena. Evameva 
kho ahaÑ bhikkhave 
______________________________________________________________ 
 1. AvÈpuretaÑ (SÊ) 2. SokÈvakiÓÓaÑ (SyÈ) 3. Desetu (SyÈ, Ka) 
 4. DassÈvino (SyÈ, KaÑ, Ka) 5. TiÔÔhanti (SÊ, SyÈ, I) 
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BuddhacakkhunÈ lokaÑ volokento addasaÑ satte apparajakkhe 
mahÈrajakkhe tikkhindriye mudindriye svÈkÈre dvÈkÈre suviÒÒÈpaye 
duviÒÒÈpaye appekacce paralokavajjabhayadassÈvine viharante appekacce 
na paralokavajjabhayadassÈvine viharante. Atha khvÈhaÑ bhikkhave 
brahmÈnaÑ SahampatiÑ gÈthÈya paccabhÈsiÑ. 

    ApÈrutÈ tesaÑ amatassa dvÈrÈ, 
    Ye sotavanto pamuÒcantu saddhaÑ.  
    VihiÑsasaÒÒÊ paguÓaÑ na bhÈsiÑ, 
    DhammaÑ paÓÊtaÑ manujesu brahmeti. 

 Atha kho bhikkhave brahmÈ Sahampati “katÈvakÈso khomhi BhagavatÈ 
dhammadesanÈyÈ”ti maÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
tatthevantaradhÈyi. 
 
 284. Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “kassa nu kho ahaÑ 
paÔhamaÑ dhammaÑ deseyyaÑ, ko imaÑ dhammaÑ khippameva 
ÈjÈnissatÊ”ti. Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “ayaÑ kho ŒÄÈro KÈlÈmo 
paÓÉito viyatto medhÈvÊ dÊgharattaÑ apparajakkhajÈtiko, yaÑn|nÈhaÑ 
ŒÄÈrassa KÈlÈmassa paÔhamaÑ dhammaÑ deseyyaÑ, so imaÑ dhammaÑ 
khippameva ÈjÈnissatÊ”ti. Atha kho maÑ bhikkhave devatÈ upasa~kamitvÈ 
etadavoca “sattÈhakÈla~kato bhante ŒÄÈro KÈlÈmoti. ©ÈÓaÒca pana me 
dassanaÑ udapÈdi “sattÈhakÈla~kato ŒÄÈro KÈlÈmo”ti. Tassa mayhaÑ 
bhikkhave etadahosi “mahÈjÈniyo kho ŒÄÈro KÈlÈmo. Sace hi so imaÑ 
dhammaÑ suÓeyya, khippameva ÈjÈneyyÈ”ti. Tassa mayhaÑ bhikkhave 
etadahosi “kassa nu kho ahaÑ paÔhamaÑ dhammaÑ deseyyaÑ, ko imaÑ 
dhammaÑ khippameva ÈjÈnissatÊ”ti. Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi 
“ayaÑ kho Udako RÈmaputto paÓÉito viyatto medhÈvÊ dÊgharattaÑ 
apparajakkhajÈtiko, yaÑn|nÈhaÑ Udakassa RÈmaputtassa paÔhamaÑ 
dhammaÑ deseyyaÑ, so imaÑ dhammaÑ khippameva ÈjÈnissatÊ”ti. Atha 
kho maÑ bhikkhave devatÈ upasa~kamitvÈ etadavoca “abhidosakÈla~kato 
bhante Udako RÈmaputto”ti. ©ÈÓaÒca pana me dassanaÑ udapÈdi 
“abhidosakÈla~kato Udako RÈmaputto”ti. Tassa mayhaÑ bhikkhave 
etadahosi “mahÈjÈniyo kho Udako RÈmaputto, sace hi so imaÑ dhammaÑ  
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suÓeyya, khippameva ÈjÈneyyÈ”ti. Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi 
“kassa nu kho ahaÑ paÔhamaÑ dhammaÑ deseyyaÑ, ko imaÑ dhammaÑ 
khippameva ÈjÈnissatÊ”ti. Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “bahukÈrÈ 
kho me paÒcavaggiyÈ bhikkh|, ye maÑ padhÈnapahitattaÑ upaÔÔhahiÑsu, 
yaÑn|nÈhaÑ paÒcavaggiyÈnaÑ bhikkh|naÑ paÔhamaÑ dhammaÑ 
deseyyan”ti. Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “kahaÑ nu kho etarahi 
paÒcavaggiyÈ bhikkh| viharantÊ”ti. AddasaÑ kho ahaÑ bhikkhave dibbena 
cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena paÒcavaggiye bhikkh| 
BÈrÈÓasiyaÑ viharante Isipatane migadÈye. Atha khvÈhaÑ bhikkhave 
UruvelÈyaÑ yathÈbhirantaÑ viharitvÈ yena BÈrÈÓasÊ tena cÈrikaÑ 
pakkamiÑ1. 
 
 285. AddasÈ kho maÑ bhikkhave Upako ÈjÊvako2 antarÈ ca GayaÑ 
antarÈ ca bodhiÑ addhÈnamaggappaÔipannaÑ, disvÈna maÑ etadavoca 
“vippasannÈni kho te Èvuso indriyÈni, parisuddho chavivaÓÓo pariyodÈto. 
KaÑsi tvaÑ Èvuso uddissa pabbajito, ko vÈ te satthÈ, kassa vÈ tvaÑ 
dhammaÑ rocesÊ”ti. EvaÑ vutte ahaÑ bhikkhave UpakaÑ ÈjÊvakaÑ gÈthÈhi 
ajjhabhÈsiÑ. 

 SabbÈbhibh| sabbavid|hamasmi, sabbesu dhammesu an|palitto. 
 SabbaÒjaho taÓhÈkkhaye vimutto, sayaÑ abhiÒÒÈya kamuddiseyyaÑ.  

 Na me Ècariyo atthi, sadiso me na vijjati.  
 SadevakasmiÑ lokasmiÑ, natthi me paÔipuggalo.  

 AhaÑ hi ArahÈ loke, ahaÑ SatthÈ anuttaro.  
 Ekomhi SammÈsambuddho, sÊtibh|tosmi nibbuto.  

 DhammacakkaÑ pavattetuÑ, gacchÈmi KÈsinaÑ puraÑ. 
 AndhÊbh|tasmiÑ3 lokasmiÑ, ÈhaÒchaÑ amatadundubhinti.  

 YathÈ kho tvaÑ Èvuso paÔijÈnÈsi “arahasi Anantajino”ti. 

 MÈdisÈ ve JinÈ honti, ye pattÈ ÈsavakkhayaÑ. 
 JitÈ me pÈpakÈ dhammÈ, tasmÈhamupaka Jinoti. 
______________________________________________________________ 
 1. PakkÈmiÑ (SyÈ, I, Ka) 2. ŒjÊviko (SÊ, I, Ka) 3. Andhabh|tasmiÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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  EvaÑ vutte bhikkhave Upako ÈjÊvako hupeyyapÈvusoti1 vatvÈ sÊsaÑ 
okampetvÈ ummaggaÑ gahetvÈ pakkÈmi. 
 
 286. Atha khvÈhaÑ bhikkhave anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena 
BÈrÈÓasÊ IsipatanaÑ MigadÈyo, yena paÒcavaggiyÈ bhikkh| 
tenupasa~kamiÑ, addasaÑsu kho maÑ bhikkhave paÒcavaggiyÈ bhikkh| 
d|rato ÈgacchantaÑ, disvÈna aÒÒamaÒÒaÑ saÓÔhapessuÑ2 “ayaÑ kho Èvuso 
samaÓo Gotamo Ègacchati bÈhulliko3 padhÈnavibbhanto Èvatto bÈhullÈya, 
so neva abhivÈdetabbo, na paccuÔÔhÈtabbo, nÈssa pattacÊvaraÑ 
paÔiggahetabbaÑ, api ca kho ÈsanaÑ ÔhapetabbaÑ, sace Èka~khissati, 
nisÊdissatÊ”ti. YathÈ yathÈ kho ahaÑ bhikkhave upasa~kamiÑ, tathÈ tathÈ 
paÒcavaggiyÈ bhikkh| nÈsakkhiÑsu sakÈya katikÈya saÓÔhÈtuÑ, appekacce 
maÑ paccuggantvÈ pattacÊvaraÑ paÔiggahesuÑ, appekacce ÈsanaÑ 
paÒÒapesuÑ, appekacce pÈdodakaÑ upaÔÔhapesuÑ. Api ca kho maÑ 
nÈmena ca ÈvusovÈdena ca samudÈcaranti. 

 EvaÑ vutte ahaÑ bhikkhave paÒcavaggiye bhikkh| etadavocaÑ “mÈ 
bhikkhave TathÈgataÑ nÈmena ca ÈvusovÈdena ca samudÈcaratha4, ArahaÑ 
bhikkhave TathÈgato SammÈsambuddho, odahatha bhikkhave sotaÑ, 
amatamadhigataÑ ahamanusÈsÈmi, ahaÑ dhammaÑ desemi, yathÈnusiÔÔhaÑ 
tathÈ paÔipajjamÈnÈ nacirasseva, yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva 
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharissathÈ”ti. EvaÑ 
vutte bhikkhave paÒcavaggiyÈ bhikkh| maÑ etadavocuÑ “tÈyapi kho tvaÑ 
Èvuso Gotama iriyÈya tÈya paÔipadÈya tÈya dukkarakÈrikÈya nÈjjhagamÈ 
uttari manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ, kiÑ pana tvaÑ 
etarahi bÈhulliko padhÈnavibbhanto Èvatto bÈhullÈya adhigamissasi uttari 
manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanavisesan”ti. EvaÑ vutte ahaÑ 
bhikkhave paÒcavaggiye bhikkh| etadavocaÑ “na bhikkhave TathÈgato 
bÈhulliko na padhÈnavibbhanto na Èvatto 
______________________________________________________________ 
 1. HuveyyapÈvuso (SÊ, I), huveyyÈvuso (SyÈ)   
 2. AÒÒamaÒÒaÑ katikaÑ saÓÔhapesuÑ (Vi-MahÈvagge) 
 3. BÈhuliko (SÊ, I) SÈratthadÊpanÊÔÊkÈya sameti.  4. SamudÈcarittha (SÊ, SyÈ, I) 
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bÈhullÈya, ArahaÑ bhikkhave TathÈgato SammÈsambuddho, odahatha 
bhikkhave sotaÑ, amatamadhigataÑ ahamanusÈsÈmi, ahaÑ dhammaÑ 
desemi, yathÈnusiÔÔhaÑ tathÈ paÔipajjamÈnÈ nacirasseva, yassatthÈya 
kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ 
brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharissathÈ”ti. Dutiyampi kho bhikkhave paÒcavaggiyÈ 
bhikkh| maÑ etadavocuÑ “tÈyapi kho tvaÑ Èvuso Gotama iriyÈya tÈya 
paÔipadÈya tÈya dukkarakÈrikÈya nÈjjhagamÈ uttari manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ, kiÑ pana tvaÑ etarahi bÈhulliko 
padhÈnavibbhanto Èvatto bÈhullÈya adhigamissasi uttari manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanavisesan”ti. Dutiyampi kho ahaÑ bhikkhave 
paÒcavaggiye bhikkh| etadavocaÑ “na bhikkhave TathÈgato 
bÈhulliko -pa- upasampajja viharissathÈ”ti. Tatiyampi kho bhikkhave 
paÒcavaggiyÈ bhikkh| maÑ etadavocuÑ “tÈyapi kho tvaÑ Èvuso Gotama 
iriyÈya tÈya paÔipadÈya tÈya dukkarakÈrikÈya nÈjjhagamÈ uttari 
manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ, kiÑ pana tvaÑ etarahi 
bÈhulliko padhÈnavibbhanto Èvatto bÈhullÈya adhigamissasi uttari 
manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanavisesan”ti. 

  EvaÑ vutte ahaÑ bhikkhave paÒcavaggiye bhikkh| etadavocaÑ 
“abhijÈnÈtha me no tumhe bhikkhave ito pubbe evar|paÑ 
pabhÈvitametan”ti1. No hetaÑ bhante. ArahaÑ bhikkhave TathÈgato 
SammÈsambuddho, odahatha bhikkhave sotaÑ, amatamadhigataÑ 
ahamanusÈsÈmi, ahaÑ dhammaÑ desemi, yathÈnusiÔÔhaÑ tathÈ 
paÔipajjamÈnÈ nacirasseva, yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva 
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharissathÈti. AsakkhiÑ 
kho ahaÑ bhikkhave paÒcavaggiye bhikkh| saÒÒÈpetuÑ. Dvepi sudaÑ 
bhikkhave bhikkh| ovadÈmi, tayo bhikkh| piÓÉÈya caranti, yaÑ tayo 
bhikkh| piÓÉÈya caritvÈ Èharanti, tena chabbaggiyÈ2 yÈpema. Tayopi sudaÑ 
bhikkhave bhikkh| ovadÈmi, dve bhikkh| piÓÉÈya caranti, yaÑ dve bhikkh| 
piÓÉÈya caritvÈ Èharanti, tena chabbaggiyÈ yÈpema. Atha kho bhikkhave 
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paÒcavaggiyÈ bhikkh| mayÈ evaÑ ovadiyamÈnÈ evaÑ anusÈsiyamÈnÈ attanÈ 
jÈtidhammÈ samÈnÈ jÈtidhamme ÈdÊnavaÑ viditvÈ ajÈtaÑ anuttaraÑ 
yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ pariyesamÈnÈ ajÈtaÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ 
nibbÈnaÑ ajjhagamaÑsu, attanÈ jarÈdhammÈ samÈnÈ jarÈdhamme ÈdÊnavaÑ 
viditvÈ ajaraÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ pariyesamÈnÈ ajaraÑ 
anuttaraÑ yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ ajjhagamaÑsu, attanÈ byÈdhidhammÈ 
samÈnÈ -pa- attanÈ maraÓadhammÈ samÈnÈ -pa- attanÈ sokadhammÈ 
samÈnÈ -pa- attanÈ saÑkilesadhammÈ samÈnÈ saÑkilesadhamme ÈdÊnavaÑ 
viditvÈ asaÑkiliÔÔhaÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ pariyesamÈnÈ 
asaÑkiliÔÔhaÑ anuttaraÑ yogakkhemaÑ nibbÈnaÑ ajjhagamaÑsu. ©ÈÓaÒca 
pana nesaÑ dassanaÑ udapÈdi “akuppÈ no vimutti1, ayamantimÈ jÈti, natthi 
dÈni punabbhavo”ti. 
 
 287. PaÒcime bhikkhave kÈmaguÓÈ. katame paÒca? CakkhuviÒÒeyyÈ 
r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. SotaviÒÒeyyÈ 
saddÈ -pa-. GhÈnaviÒÒeyyÈ gandhÈ. JivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ. KÈyaviÒÒeyyÈ 
phoÔÔhabbÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. Ime kho 
bhikkhave paÒca kÈmaguÓÈ. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
ime paÒca kÈmaguÓe gathitÈ mucchitÈ ajjhopannÈ anÈdÊnavadassÈvino 
anissaraÓapaÒÒÈ paribhuÒjanti, te evamassu veditabbÈ, “anayamÈpannÈ 
byasanamÈpannÈ yathÈkÈmakaraÓÊyÈ pÈpimato”2. SeyyathÈpi bhikkhave 
ÈraÒÒako mago baddho pÈsarÈsiÑ adhisayeyya, so evamassa veditabbo, 
“anayamÈpanno byasanamÈpanno yathÈkÈmakaraÓÊyo luddassa, Ègacchante 
ca pana ludde yena kÈmaÑ na pakkamissatÊ”ti, evameva kho bhikkhave ye 
hi keci samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ ime paÒca kÈmaguÓe gathitÈ mucchitÈ 
ajjhopannÈ anÈdÊnavadassÈvino anissaraÓapaÒÒÈ paribhuÒjanti, te evamassu 
veditabbÈ, “anayamÈpannÈ byasanamÈpannÈ yathÈkÈmakaraÓÊyÈ pÈpimato”. 
Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ ime paÒca kÈmaguÓe 
agathitÈ amucchitÈ anajjhopannÈ ÈdÊnavadassÈvino nissaraÓapaÒÒÈ 
paribhuÒjanti, te evamassu veditabbÈ, “na anayamÈpannÈ na 
byasanamÈpannÈ  
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na yathÈkÈmakaraÓÊyÈ pÈpimato”. SeyyathÈpi bhikkhave ÈraÒÒako mago 
abaddho pÈsarÈsiÑ adhisayeyya, so evamassa veditabbo, “na 
anayamÈpanno, na byasanamÈpanno, na yathÈkÈmakaraÓÊyo luddassa, 
Ègacchante ca pana ludde yena kÈmaÑ pakkamissatÊ”ti, evameva kho 
bhikkhave ye hi keci samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ ime paÒca kÈmaguÓe agathitÈ 
amucchitÈ anajjhopannÈ ÈdÊnavadassÈvino nissaraÓapaÒÒÈ paribhuÒjanti, te 
evamassu veditabbÈ, “na anayamÈpannÈ, na byasanamÈpannÈ, na 
yathÈkÈmakaraÓÊyÈ pÈpimato. 

 SeyyathÈpi bhikkhave ÈraÒÒako mago araÒÒe pavane caramÈno 
vissattho gacchati, vissattho tiÔÔhati, vissattho nisÊdati, vissattho seyyaÑ 
kappeti. TaÑ kissa hetu, anÈpÈthagato bhikkhave luddassa. Evameva kho 
bhikkhave bhikkhu vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi 
savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakÈsi mÈraÑ apadaÑ, 
vadhitvÈ mÈracakkhuÑ adassanaÑ gato pÈpimato. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ 
ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ 
samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. AyaÑ 
vuccati bhikkhave -pa- pÈpimato. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca 
viharati sato ca sampajÈno, sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ 
Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati. AyaÑ vuccati bhikkhave -pa- pÈpimato. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca 
pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. AyaÑ 
vuccati bhikkhave -pa- pÈpimato. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ 
paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto 
ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. AyaÑ vuccati 
bhikkhave -pa- pÈpimato. 
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 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja 
viharati. AyaÑ vuccati bhikkhave -pa- pÈpimato. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati. 
AyaÑ vuccati bhikkhave -pa- pÈpimato. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati. AyaÑ 
vuccati bhikkhave -pa- pÈpimato. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati. PaÒÒÈya cassa 
disvÈ ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu 
andhamakÈsi mÈraÑ, apadaÑ vadhitvÈ mÈracakkhuÑ adassanaÑ gato 
pÈpimato. TiÓÓo loke visattikaÑ. Vissattho gacchati, vissattho tiÔÔhati, 
vissattho nisÊdati, vissattho seyyaÑ kappeti. TaÑ kissa hetu, anÈpÈthagato 
bhikkhave pÈpimatoti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

PÈsarÈsisuttaÑ niÔÔhitaÑ chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. C|Äahatthipadopamasutta 

 288. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena JÈÓussoÓi 
brÈhmaÓo sabbasetena vaÄavÈbhirathena1 SÈvatthiyÈ niyyÈti divÈdivassa. 
AddasÈ kho JÈÓussoÓi brÈhmaÓo PilotikaÑ paribbÈjakaÑ d|ratova 
ÈgacchantaÑ, disvÈna PilotikaÑ paribbÈjakaÑ etadavoca “handa kuto nu 
bhavaÑ VacchÈyano Ègacchati divÈdivassÈ”ti. Ito hi kho 
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ahaÑ bho ÈgacchÈmi samaÓassa Gotamassa santikÈti. “TaÑ kiÑ maÒÒati 
bhavaÑ VacchÈyano samaÓassa Gotamassa paÒÒÈveyyattiyaÑ paÓÉito 
maÒÒe”ti. Ko cÈhaÑ bho, ko ca samaÓassa Gotamassa paÒÒÈveyyattiyaÑ 
jÈnissÈmi, sopi n|nassa tÈdisova, yo samaÓassa Gotamassa 
paÒÒÈveyyattiyaÑ jÈneyyÈti. “UÄÈrÈya khalu bhavaÑ VacchÈyano samaÓaÑ 
GotamaÑ pasaÑsÈya pasaÑsatÊ”ti. Ko cÈhaÑ bho, ko ca samaÓaÑ 
GotamaÑ pasaÑsissÈmi, pasatthapasatthova so bhavaÑ Gotamo seÔÔho 
devamanussÈnanti. “KaÑ pana bhavaÑ VacchÈyano atthavasaÑ 
sampassamÈno samaÓe Gotame evaÑ abhippasanno”ti1. SeyyathÈpi bho 
kusalo nÈgavaniko nÈgavanaÑ paviseyya, so passeyya nÈgavane mahantaÑ 
hatthipadaÑ dÊghato ca ÈyataÑ tiriyaÒca vitthataÑ, so niÔÔhaÑ gaccheyya 
“mahÈ vata bho nÈgo”ti. Evameva kho ahaÑ bho yato addasaÑ samaÓe 
Gotame cattÈri padÈni, athÈhaÑ niÔÔhamagamaÑ “SammÈsambuddho 
BhagavÈ, svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo, suppaÔipanno Bhagavato 
sÈvakasaÑgho”ti. 
 
 289. KatamÈni cattÈri. IdhÈhaÑ bho passÈmi ekacce khattiyapaÓÉite 
nipuÓe kataparappavÈde vÈlavedhir|pe, te bhindantÈ2 maÒÒe caranti 
paÒÒÈgatena diÔÔhigatÈni, te suÓanti “samaÓo khalu bho Gotamo amukaÑ 
nÈma gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ osarissatÊ”ti. Te paÒhaÑ abhisa~kharonti 
“imaÑ mayaÑ paÒhaÑ samaÓaÑ GotamaÑ upasa~kamitvÈ pucchissÈma, 
evaÑ ce no puÔÔho evaÑ byÈkarissati, evamassa mayaÑ vÈdaÑ ÈropessÈma, 
evaÑ cepi no puÔÔho evaÑ byÈkarissati, evaÑpissa mayaÑ vÈdaÑ 
ÈropessÈmÈ”ti. Te suÓanti “samaÓo khalu bho Gotamo amukaÑ nÈma 
gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ osaÔo”ti. Te yena samaÓo Gotamo 
tenupasa~kamanti. Te samaÓo Gotamo dhammiyÈ kathÈya sandasseti 
samÈdapeti samuttejeti sampahaÑseti. Te samaÓena Gotamena dhammiyÈ 
kathÈya sandassitÈ samÈdapitÈ samuttejitÈ sampahaÑsitÈ na ceva samaÓaÑ 
GotamaÑ paÒhaÑ pucchanti, kutossa3 vÈdaÑ Èropessanti, 
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aÒÒadatthu samaÓasseva Gotamassa sÈvakÈ sampajjanti. YadÈhaÑ bho 
samaÓe Gotame imaÑ paÔhamaÑ padaÑ addasaÑ, athÈhaÑ niÔÔhamagamaÑ 
“SammÈsambuddho BhagavÈ, svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo, suppaÔipanno 
Bhagavato sÈvakasaÑgho”ti. 

 Puna caparÈhaÑ bho passÈmi. Idhekacce 
brÈhmaÓapaÓÉite -pa- gahapatipaÓÉite -pa- samaÓapaÓÉite nipuÓe 
kataparappavÈde vÈlavedhir|pe, te bhindantÈ maÒÒe caranti paÒÒÈgatena 
diÔÔhigatÈni, te suÓanti “samaÓo khalu bho Gotamo amukaÑ nÈma gÈmaÑ 
vÈ nigamaÑ vÈ osarissatÊ”ti. Te paÒhaÑ abhisa~kharonti “imaÑ mayaÑ 
paÒhaÑ samaÓaÑ GotamaÑ upasa~kamitvÈ pucchissÈma, evaÑ ce no 
puÔÔho evaÑ byÈkarissati, evamassa mayaÑ vÈdaÑ ÈropessÈma, evaÑ cepi 
no puÔÔho evaÑ byÈkarissati, evaÑpissa mayaÑ vÈdaÑ ÈropessÈmÈ”ti. Te 
suÓanti “samaÓo khalu bho Gotamo amukaÑ nÈma gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ 
osaÔo”ti. Te yena samaÓo Gotamo tenupasa~kamanti. Te samaÓo Gotamo 
dhammiyÈ kathÈya sandasseti samÈdapeti samuttejeti sampahaÑseti. Te 
samaÓena Gotamena dhammiyÈ kathÈya sandassitÈ samÈdapitÈ samuttejitÈ 
sampahaÑsitÈ na ceva samaÓaÑ GotamaÑ paÒhaÑ pucchanti, kutossa 
vÈdaÑ Èropessanti, aÒÒadatthu samaÓaÑyeva GotamaÑ okÈsaÑ yÈcanti 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈya. Te samaÓo Gotamo pabbÈjeti1. Te tattha 
pabbajitÈ samÈnÈ v|pakaÔÔhÈ appamattÈ ÈtÈpino pahitattÈ viharantÈ 
nacirasseva; yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharanti. Te evamÈhaÑsu “manaÑ vata 
bho anassÈma, manaÑ vata bho panassÈma, mayaÑ hi pubbe assamaÓÈva 
samÈnÈ samaÓamhÈti paÔijÈnimha, abrÈhmaÓÈva samÈnÈ brÈhmaÓamhÈti 
paÔijÈnimha, anarahantova samÈnÈ arahantamhÈti paÔijÈnimha, idÈni khomha 
samaÓÈ, idÈni khomha brÈhmaÓÈ, idÈni khomha arahanto”ti, yadÈhaÑ bho 
samaÓe Gotame imaÑ catutthaÑ padaÑ addasaÑ, athÈhaÑ niÔÔhamagamaÑ 
“SammÈsambuddho BhagavÈ, svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo, suppaÔipanno 
Bhagavato sÈvakasaÑgho”ti.  
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  Yato kho ahaÑ bho samaÓe Gotame imÈni cattÈri padÈni addasaÑ, 
athÈhaÑ niÔÔhamagamaÑ “SammÈsambuddho BhagavÈ, svÈkkhÈto 
BhagavatÈ dhammo, suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho”ti. 
 
 290. EvaÑ vutte JÈÓussoÓi brÈhmaÓo sabbasetÈ vaÄavÈbhirathÈ orohitvÈ 
ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ 
tikkhattuÑ udÈnaÑ udÈnesi “namo tassa Bhagavato Arahato 
SammÈsambuddhassa, namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa, 
namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa, appeva nÈma 
mayaÑpi kadÈci karahaci tena bhotÈ Gotamena saddhiÑ samÈgaccheyyÈma, 
appeva nÈma siyÈ kocideva kathÈsallÈpo”ti. Atha kho JÈÓussoÓi brÈhmaÓo 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho JÈÓussoÓi brÈhmaÓo yÈvatako ahosi Pilotikena paribbÈjakena 
saddhiÑ kathÈsallÈpo, taÑ sabbaÑ Bhagavato Èrocesi. EvaÑ vutte BhagavÈ 
JÈÓussoÓiÑ brÈhmaÓaÑ etadavoca “na kho brÈhmaÓa ettÈvatÈ 
hatthipadopamo vitthÈrena parip|ro hoti, api ca brÈhmaÓa yathÈ 
hatthipadopamo vitthÈrena parip|ro hoti, taÑ suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi 
karohi bhÈsissÈmÊ”ti. “EvaÑ bho”ti kho JÈÓussoÓi brÈhmaÓo Bhagavato 
paccassosi. BhagavÈ etadavoca. 
 
 291. SeyyathÈpi brÈhmaÓa nÈgavaniko nÈgavanaÑ paviseyya, so 
passeyya nÈgavane mahantaÑ hatthipadaÑ dÊghato ca ÈyataÑ tiriyaÒca 
vitthataÑ, yo hoti kusalo nÈgavaniko, neva tÈva niÔÔhaÑ gacchati “mahÈ 
vata bho nÈgo”ti. TaÑ kissa hetu, santi hi brÈhmaÓa nÈgavane vÈmanikÈ 
nÈma hatthiniyo mahÈpadÈ, tÈsaÑpetaÑ padaÑ assÈti. 

 So tamanugacchati, tamanugacchanto passati nÈgavane mahantaÑ 
hatthipadaÑ dÊghato ca ÈyataÑ tiriyaÒca vitthataÑ uccÈ ca nisevitaÑ, yo 
hoti kusalo nÈgavaniko, neva tÈva niÔÔhaÑ gacchati “mahÈ vata bho nÈgo”ti. 
TaÑ kissa hetu, santi hi brÈhmaÓa nÈgavane uccÈ kÈÄÈrikÈ nÈma hatthiniyo 
mahÈpadÈ, tÈsaÑpetaÑ padaÑ assÈti. 
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 So tamanugacchati, tamanugacchanto passati nÈgavane mahantaÑ 
hatthipadaÑ dÊghato ca ÈyataÑ tiriyaÒca vitthataÑ uccÈ ca nisevitaÑ uccÈ 
ca dantehi ÈraÒjitÈni. Yo hoti kusalo nÈgavaniko, neva tÈva niÔÔhaÑ gacchati 
“mahÈ vata bho nÈgo”ti. TaÑ kissa hetu, santi hi brÈhmaÓa nÈgavane uccÈ 
kaÓerukÈ nÈma hatthiniyo mahÈpadÈ, tÈsaÑpetaÑ padaÑ assÈti.  

 So tamanugacchati, tamanugacchanto passati nÈgavane mahantaÑ 
hatthipadaÑ dÊghato ca ÈyataÑ tiriyaÒca vitthataÑ uccÈ ca nisevitaÑ uccÈ 
ca dantehi ÈraÒjitÈni uccÈ ca sÈkhÈbha~gaÑ, taÒca nÈgaÑ passati 
rukkham|lagataÑ vÈ abbhokÈsagataÑ vÈ gacchantaÑ vÈ tiÔÔhantaÑ vÈ 
nisinnaÑ vÈ nipannaÑ vÈ, so niÔÔhaÑ gacchati “ayameva so mahÈnÈgo”ti. 

 Evameva kho brÈhmaÓa idha TathÈgato loke uppajjati ArahaÑ 
SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro 
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ, so imaÑ 
lokaÑ sadevakaÑ samÈrakaÑ sabrahmakaÑ sassamaÓabrÈhmaÓiÑ pajaÑ 
sadevamanussaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedeti, so dhammaÑ deseti 
ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ 
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈseti, taÑ dhammaÑ 
suÓÈti gahapati vÈ gahapatiputto vÈ aÒÒatarasmiÑ vÈ kule paccÈjÈto, so taÑ 
dhammaÑ sutvÈ TathÈgate saddhaÑ paÔilabhati, so tena saddhÈpaÔilÈbhena 
samannÈgato iti paÔisaÒcikkhati “sambÈdho gharÈvÈso rajopatho, 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. 
 
 292. So evaÑ pabbajito samÈno bhikkh|naÑ sikkhÈsÈjÊvasamÈpanno 
pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti  

 



 7. C|Äahatthipadopamasutta (27) 237 

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 methunÈ 
gÈmadhammÈ. 

 MusÈvÈdaÑ pahÈya musÈvÈdÈ paÔivirato hoti saccavÈdÊ saccasandho 
theto1 paccayiko avisaÑvÈdako lokassa. 

 PisuÓaÑ vÈcaÑ pahÈya pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, ito sutvÈ na 
amutra akkhÈtÈ imesaÑ bhedÈya, amutra vÈ sutvÈ na imesaÑ akkhÈtÈ 
am|saÑ bhedÈya, iti bhinnÈnaÑ vÈ sandhÈtÈ, sahitÈnaÑ vÈ anuppadÈtÈ, 
samaggÈrÈmo samaggarato samagganandÊ samaggakaraÓiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ 
hoti. 

 PharusaÑ vÈcaÑ pahÈya pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, yÈ sÈ vÈcÈ 
nelÈ kaÓÓasukhÈ pemanÊyÈ hadaya~gamÈ porÊ bahujanakantÈ 
bahujanamanÈpÈ, tathÈr|piÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. 

 SamphappalÈpaÑ pahÈya samphappalÈpÈ paÔivirato hoti kÈlavÈdÊ 
bh|tavÈdÊ atthavÈdÊ dhammavÈdÊ vinayavÈdÊ, nidhÈnavatiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ 
kÈlena sÈpadesaÑ pariyantavatiÑ atthasaÑhitaÑ. 
 
 293. So bÊjagÈmabh|tagÈmasamÈrambhÈ paÔivirato hoti. Ekabhattiko 
hoti ratt|parato virato vikÈlabhojanÈ. NaccagÊtavÈditavis|kadassanÈ 
paÔivirato hoti. MÈlÈgandhavilepanadhÈraÓamaÓÉanavibh|sanaÔÔhÈnÈ 
paÔivirato hoti. UccÈsayanamahÈsayanÈ paÔivirato hoti. 
JÈtar|parajatapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. ŒmakadhaÒÒapaÔiggahaÓÈ 
paÔivirato hoti. ŒmakamaÑsapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. 
ItthikumÈrikapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. DÈsidÈsapaÔiggahaÓÈ paÔivirato 
hoti. AjeÄakapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. KukkuÔas|karapaÔiggahaÓÈ 
paÔivirato hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. ®heto (SyÈ, KaÑ) 
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hatthigavÈssavaÄavapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. KhettavatthupaÔiggahaÓÈ 
paÔivirato hoti. D|teyyapahiÓagamanÈnuyogÈ paÔivirato hoti. KayavikkayÈ 
paÔivirato hoti. TulÈk|ÔakaÑsak|ÔamÈnak|ÔÈ paÔivirato hoti. 
UkkoÔanavaÒcananikatisÈciyogÈ paÔivirato hoti. Chedana vadha bandhana 
viparÈmosa Èlopa sahasÈkÈrÈ1 paÔivirato hoti2. 
 
 294. So santuÔÔho hoti kÈyaparihÈrikena cÊvarena kucchiparihÈrikena 
piÓÉapÈtena, so yena yeneva pakkamati, samÈdÈyeva pakkamati. SeyyathÈpi 
nÈma pakkhÊ sakuÓo yena yeneva Éeti, sapattabhÈrova Éeti. Evameva 
bhikkhu santuÔÔho hoti kÈyaparihÈrikena cÊvarena kucchiparihÈrikena 
piÓÉapÈtena, so yena yeneva pakkamati, samÈdÈyeva pakkamati. So iminÈ 
ariyena sÊlakkhandhena samannÈgato ajjhattaÑ anavajjasukhaÑ 
paÔisaÑvedeti. 
 
 295. So cakkhunÈ r|paÑ disvÈ na nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, 
yatvÈdhikaraÓamenaÑ cakkhundriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ 
abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa 
saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati cakkhundriyaÑ, cakkhundriye saÑvaraÑ 
Èpajjati. Sotena saddaÑ sutvÈ -pa-. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ. 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, 
saÑghÈÔipattacÊvaradhÈraÓe sampajÈnakÈrÊ hoti, asite 
______________________________________________________________ 
 1. SÈhasÈkÈrÈ (Ka) 
 2. Imassa anantaraÑ “so iminÈ ariyena sÊlakkhandhena samannÈgato ajjhattaÑ 
 anavajjasukhaÑ paÔisaÑvedetÊ”ti vacanaÑ dÊghanikÈye ÈgataÑ, taÑ idha  
 santosakathÈvasÈne ÈgataÑ, sÈ ca santosakathÈ tattha satisampajaÒÒÈnantarameva 
 ÈgatÈ. 
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pÊte khÈyite sÈyite sampajÈnakÈrÊ hoti, uccÈrapassÈvakamme sampajÈnakÈrÊ 
hoti, gate Ôhite nisinne sutte jÈgarite bhÈsite tuÓhÊbhÈve sampajÈnakÈrÊ hoti. 
 
 296. So iminÈ ca ariyena sÊlakkhandhena samannÈgato, (imÈya ca 
ariyÈya santuÔÔhiyÈ samannÈgato,)1 iminÈ ca ariyena indriyasaÑvarena 
samannÈgato, iminÈ ca ariyena satisampajaÒÒena samannÈgato vivittaÑ 
senÈsanaÑ bhajati araÒÒaÑ rukkham|laÑ pabbataÑ kandaraÑ giriguhaÑ 
susÈnaÑ vanapatthaÑ abbhokÈsaÑ palÈlapuÒjaÑ, so pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya 
parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, so abhijjhaÑ loke pahÈya vigatÈbhijjhena 
cetasÈ viharati, abhijjhÈya cittaÑ parisodheti. ByÈpÈdappadosaÑ pahÈya 
abyÈpannacitto viharati sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ, byÈpÈdappadosÈ 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. 
 
 297. So ime paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya 
dubbalÊkaraÓe vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ 
savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. 
Idampi vuccati brÈhmaÓa TathÈgatapadaÑ itipi TathÈgatanisevitaÑ itipi 
TathÈgatÈraÒjitaÑ itipi. Na tveva tÈva ariyasÈvako niÔÔhaÑ gacchati 
“SammÈsambuddho BhagavÈ, svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo, suppaÔipanno 
Bhagavato sÈvakasaÑgho”ti. 

 Puna caparaÑ brÈhmaÓa bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ 
sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ 
pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Idampi vuccati 
brÈhmaÓa -pa- suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑghoti. 
______________________________________________________________ 
 1. (  ) Etthantare pÈÔho idha nadissati, catukka~guttare pana imasmiÑ ÔhÈne dissati,  
 AÔÔhakathÈÔÊkÈsu ca tadattho pakÈsito. TasmÈ so ettha paÔip|rito. 
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  Puna caparaÑ brÈhmaÓa bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca viharati 
sato ca sampajÈno, sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ 
Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati. Idampi vuccati brÈhmaÓa -pa- suppaÔipanno Bhagavato 
sÈvakasaÑghoti. 

  Puna caparaÑ brÈhmaÓa bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca 
pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ atta~gamÈ adukkhamasukhaÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Idampi 
vuccati brÈhmaÓa TathÈgatapadaÑ itipi TathÈgatanisevitaÑ itipi 
TathÈgatÈraÒjitaÑ itipi. Na tveva tÈva ariyasÈvako niÔÔhaÑ gacchati 
“SammÈsambuddho BhagavÈ svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo, suppaÔipanno 
Bhagavato sÈvakasaÑgho”ti. 
 
 298. 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. Idampi vuccati 
brÈhmaÓa TathÈgatapadaÑ itipi TathÈgatanisevitaÑ itipi TathÈgatÈraÒjitaÑ 
itipi. Na tveva tÈva ariyasÈvako niÔÔhaÑ gacchati “SammÈsambuddho 
BhagavÈ, svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo, suppaÔipanno Bhagavato 
sÈvakasaÑgho”ti. 

 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 -pa- yathÈkamm|page satte pajÈnÈti. Idampi vuccati 
brÈhmaÓa TathÈgatapadaÑ itipi TathÈgatanisevitaÑ itipi TathÈgatÈraÒjitaÑ 
itipi. Na tveva tÈva ariyasÈvako niÔÔhaÑ gacchati “SammÈsambuddho 
BhagavÈ, svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo, suppaÔipanno Bhagavato 
SÈvakasaÑgho”ti. 
 
 299. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe 
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ 
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khayaÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmeti. So idaÑ dukkhanti yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti, ayaÑ dukkhasamudayoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ 
dukkhanirodhoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ime ÈsavÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ 
Èsavasamudayoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ Èsavanirodhoti yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti, ayaÑ ÈsavanirodhagÈminÊ paÔipadÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Idampi 
vuccati brÈhmaÓa TathÈgatapadaÑ itipi TathÈgatanisevitaÑ itipi 
TathÈgatÈraÒjitaÑ itipi. Na tveva tÈva ariyasÈvako niÔÔhaÑ gato hoti. Api ca 
kho niÔÔhaÑ gacchati “SammÈsambuddho BhagavÈ, svÈkkhÈto BhagavatÈ 
dhammo, suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho”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. Idampi vuccati brÈhmaÓa 
TathÈgatapadaÑ itipi TathÈgatanisevitaÑ itipi TathÈgatÈraÒjitaÑ itipi. 
EttÈvatÈ kho brÈhmaÓa ariyasÈvako niÔÔhaÑ gato hoti “SammÈsambuddho 
BhagavÈ, svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo, suppaÔipanno Bhagavato 
SÈvakasaÑgho”ti. EttÈvatÈ kho brÈhmaÓa hatthipadopamo vitthÈrena 
parip|ro hotÊti. 

 EvaÑ vutte JÈÓussoÓi brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “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 gatan”ti. 
 

C|ÄahatthipadopamasuttaÑ niÔÔhitaÑ sattamaÑ. 
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8. MahÈhatthipadopamasutta 

 300. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| 
Èmantesi “Èvuso bhikkhave”ti. “Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato 
SÈriputtassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ SÈriputto etadavoca–seyyathÈpi Èvuso 
yÈni kÈnici ja~galÈnaÑ pÈÓÈnaÑ padajÈtÈni, sabbÈni tÈni hatthipade 
samodhÈnaÑ gacchanti, hatthipadaÑ tesaÑ aggamakkhÈyati yadidaÑ 
mahantattena. Evameva kho Èvuso yekeci kusalÈ dhammÈ, sabbete cat|su 
ariyasaccesu sa~gahaÑ gacchanti. Katamesu cat|su. Dukkhe ariyasacce 
dukkhasamudaye ariyasacce dukkhanirodhe ariyasacce 
dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya ariyasacce. 
 
 301. KatamaÒcÈvuso dukkhaÑ ariyasaccaÑ. JÈtipi dukkhÈ, jarÈpi 
dukkhÈ, maraÓaÑpi dukkhaÑ, sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈpi 
dukkhÈ, yampicchaÑ na labhati tampi dukkhaÑ, saÑkhittena 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ dukkhÈ. Katame cÈvuso paÒcupÈdÈnakkhandhÈ. 
SeyyathidaÑ, r|pupÈdÈnakkhandho, vedanupÈdÈnakkhandho, 
saÒÒupÈdÈnakkhandho, sa~khÈrupÈdÈnakkhandho, viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. 
Katamo cÈvuso r|pupÈdÈnakkhandho. CattÈri ca mahÈbh|tÈni catunnaÒca 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya r|paÑ. KatamÈ cÈvuso cattÈro mahÈbh|tÈ. 
PathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈtu. 
 
 302. KatamÈ cÈvuso pathavÊdhÈtu. PathavÊdhÈtu siyÈ ajjhattikÈ siyÈ 
bÈhirÈ. KatamÈ cÈvuso ajjhattikÈ pathavÊdhÈtu. YaÑ ajjhattaÑ paccattaÑ 
kakkhaÄaÑ kharigataÑ upÈdinnaÑ, seyyathidaÑ, kesÈ lomÈ nakhÈ dantÈ 
taco maÑsaÑ nhÈru aÔÔhi aÔÔhimiÒjaÑ vakkaÑ hadayaÑ yakanaÑ 
kilomakaÑ pihakaÑ papphÈsaÑ antaÑ antaguÓaÑ udariyaÑ karÊsaÑ, yaÑ 
vÈ panaÒÒaÑpi kiÒci ajjhattaÑ paccattaÑ kakkhaÄaÑ kharigataÑ 
upÈdinnaÑ. AyaÑ vuccatÈvuso ajjhattikÈ pathavÊdhÈtu. YÈ ceva kho pana 
ajjhattikÈ pathavÊdhÈtu, yÈ ca bÈhirÈ pathavÊdhÈtu, pathavÊdhÈturevesÈ. TaÑ 
“netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ, evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya disvÈ 
pathavÊdhÈtuyÈ nibbindati, pathavÊdhÈtuyÈ cittaÑ virÈjeti.
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 Hoti kho so Èvuso samayo, yaÑ bÈhirÈ ÈpodhÈtu pakuppati1, antarahitÈ 
tasmiÑ samaye bÈhirÈ pathavÊdhÈtu hoti. TassÈ hi nÈma Èvuso bÈhirÈya 
pathavÊdhÈtuyÈ tÈva mahallikÈya aniccatÈ paÒÒÈyissati, khayadhammatÈ 
paÒÒÈyissati, vayadhammatÈ paÒÒÈyissati, vipariÓÈmadhammatÈ 
paÒÒÈyissati, kiÑ panimassa mattaÔÔhakassa kÈyassa taÓhupÈdinnassa 
“ahanti vÈ mamanti vÈ asmÊtivÈ”. Atha khvÈssa notevettha hoti. 

 TaÒce Èvuso bhikkhuÑ pare akkosanti paribhÈsanti rosenti vihesenti. So 
evaÑ pajÈnÈti, uppannÈ kho me ayaÑ sotasamphassajÈ dukkhavedanÈ, sÈ ca 
kho paÔicca, no apaÔicca, kiÑ paÔicca, phassaÑ paÔicca. So2 “phasso 
anicco”ti passati, “vedanÈ aniccÈ”ti passati, “saÒÒÈ aniccÈ”ti passati, 
“sa~khÈrÈ aniccÈ”ti passati, “viÒÒÈÓaÑ aniccan”ti passati. Tassa 
dhÈtÈrammaÓameva cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati adhimuccati. 

 TaÒce Èvuso bhikkhuÑ pare aniÔÔhehi akantehi amanÈpehi 
samudÈcaranti, pÈÓisamphassenapi leÉÉusamphassenapi 
daÓÉasamphassenapi satthasamphassenapi. So evaÑ pajÈnÈti “tathÈbh|to 
kho ayaÑ kÈyo yathÈbh|tasmiÑ kÈye pÈÓisamphassÈpi kamanti, 
leÉÉusamphassÈpi kamanti, daÓÉasamphassÈpi kamanti, satthasamphassÈpi 
kamanti. VuttaÑ kho panetaÑ BhagavatÈ kakac|pamovÈde 
‘ubhatodaÓÉakena cepi bhikkhave kakacena corÈ ocarakÈ a~gama~gÈni 
okanteyyuÑ, tatrÈpi yo mano pad|seyya, na me so tena sÈsanakaro’ti. 
ŒraddhaÑ kho pana me vÊriyaÑ bhavissati asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati 
asammuÔÔhÈ, passaddho kÈyo asÈraddho, samÈhitaÑ cittaÑ ekaggaÑ. 
KÈmaÑ dÈni imasmiÑ kÈye pÈÓisamphassÈpi kamantu, leÉÉusamphassÈpi 
kamantu, daÓÉasamphassÈpi kamantu, satthasamphassÈpi kamantu. KarÊyati 
hidaÑ BuddhÈnaÑ sÈsanan”ti.  

 Tassa ce Èvuso bhikkhuno evaÑ BuddhaÑ anussarato evaÑ dhammaÑ 
anussarato evaÑ saÑghaÑ anussarato upekkhÈ kusalanissitÈ na saÓÔhÈti. So 
tena saÑvijjati, saÑvegaÑ Èpajjati “alÈbhÈ vata me, na 
______________________________________________________________ 
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vata me lÈbhÈ, dulladdhaÑ vata me, na vata me suladdhaÑ, yassa me evaÑ 
BuddhaÑ anussarato evaÑ dhammaÑ anussarato evaÑ saÑghaÑ anussarato 
upekkhÈ kusalanissitÈ na saÓÔhÈtÊ”ti. SeyyathÈpi Èvuso suÓisÈ sasuraÑ disvÈ 
saÑvijjati, saÑvegaÑ Èpajjati, evameva kho Èvuso tassa ce bhikkhuno evaÑ 
BuddhaÑ anussarato evaÑ dhammaÑ anussarato evaÑ saÑghaÑ anussarato 
upekkhÈ kusalanissitÈ na saÓÔhÈti. So tena saÑvijjati, saÑvegaÑ Èpajjati 
“alÈbhÈ vata me, na vata me lÈbhÈ, dulladdhaÑ vata me, na vata me 
suladdhaÑ, yassa me evaÑ BuddhaÑ anussarato evaÑ dhammaÑ 
anussarato evaÑ saÑghaÑ anussarato upekkhÈ kusalanissitÈ na saÓÔhÈtÊ”ti. 
Tassa ce Èvuso bhikkhuno evaÑ BuddhaÑ anussarato evaÑ dhammaÑ 
anussarato evaÑ saÑghaÑ anussarato upekkhÈ kusalanissitÈ saÓÔhÈti, so 
tena attamano hoti. EttÈvatÈpi kho Èvuso bhikkhuno bahukataÑ hoti. 
 
 303. KatamÈ cÈvuso ÈpodhÈtu. ŒpodhÈtu siyÈ ajjhattikÈ siyÈ bÈhirÈ. 
KatamÈ cÈvuso ajjhattikÈ ÈpodhÈtu. YaÑ ajjhattaÑ paccattaÑ Èpo ÈpogataÑ 
upÈdinnaÑ, seyyathidaÑ, pittaÑ semhaÑ pubbo lohitaÑ sedo medo assu 
vasÈ kheÄo si~ghÈÓikÈ lasikÈ muttaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒaÑpi kiÒci ajjhattaÑ 
paccattaÑ Èpo ÈpogataÑ upÈdinnaÑ. AyaÑ vuccatÈvuso ajjhattikÈ 
ÈpodhÈtu. YÈ ceva kho pana ajjhattikÈ ÈpodhÈtu, yÈ ca bÈhirÈ ÈpodhÈtu, 
ÈpodhÈturevesÈ. TaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ, evametaÑ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya disvÈ ÈpodhÈtuyÈ nibbindati, ÈpodhÈtuyÈ 
cittaÑ virÈjeti. 

 Hoti kho so Èvuso samayo, yaÑ bÈhirÈ ÈpodhÈtu pakuppati, sÈ 
gÈmaÑpi vahati, nigamaÑpi vahati, nagaraÑpi vahati, janapadaÑpi vahati, 
janapadapadesaÑpi vahati. Hoti kho so Èvuso samayo, yaÑ mahÈsamudde 
yojanasatikÈnipi udakÈni ogacchanti, dviyojanasatikÈnipi udatÈni 
ogacchanti, tiyojanasatikÈnipi udakÈni ogacchanti, catuyojanasatikÈnipi 
udakÈni ogacchanti, paÒcayojanasatikÈnipi udakÈni ogacchanti, 
chayojanasatikÈnipi udakÈni ogacchanti, sattayojanasatikÈnipi udatÈni 
ogacchanti. Hoti kho so Èvuso samayo, yaÑ 
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mahÈsamudde sattatÈlaÑpi udakaÑ saÓÔhÈti, chattÈlaÑpi udakaÑ saÓÔhÈti, 
paÒcatÈlaÑpi udakaÑ saÓÔhÈti, catuttÈlaÑpi udakaÑ saÓÔhÈti, titÈlaÑpi 
udakaÑ saÓÔhÈti, dvitÈlaÑpi udakaÑ saÓÔhÈti, tÈlamattaÑpi1 udakaÑ 
saÓÔhÈti. Hoti kho so Èvuso samayo, yaÑ mahÈsamudde sattaporisaÑpi 
udakaÑ saÓÔhÈti, chapporisaÑpi udakaÑ saÓÔhÈti, paÒcaporisaÑpi udakaÑ 
saÓÔhÈti, catupporisaÑpi udakaÑ saÓÔhÈti, tiporisaÑpi udakaÑ saÓÔhÈti, 
dviporisaÑpi udakaÑ saÓÔhÈti, porisamattaÑpi2 udakaÑ saÓÔhÈti. Hoti kho 
so Èvuso samayo, yaÑ mahÈsamudde aÉÉhaporisaÑpi udakaÑ saÓÔhÈti, 
kaÔimattaÑpi udakaÑ saÓÔhÈti, jÈÓukamattaÑpi udakaÑ saÓÔhÈti, 
gopphakamattaÑpi udakaÑ saÓÔhÈti. Hoti kho so Èvuso samayo, yaÑ 
mahÈsamudde a~gulipabba temanamattaÑpi udakaÑ na hoti. TassÈ hi nÈma 
Èvuso bÈhirÈya ÈpodhÈtuyÈ tÈva mahallikÈya aniccatÈ paÒÒÈyissati, 
khayadhammatÈ paÒÒÈyissati, vayadhammatÈ paÒÒÈyissati, 
vipariÓÈmadhammatÈ paÒÒÈyissati. KiÑpanimassa mattaÔÔhakassa kÈyassa 
taÓhupÈdinnassa “ahanti vÈ mamanti vÈ asmÊti vÈ”. Atha khvÈssa notevettha 
hoti -pa-. Tassa ce Èvuso bhikkhuno evaÑ BuddhaÑ anussarato evaÑ 
dhammaÑ anussarato evaÑ saÑghaÑ anussarato upekkhÈ kusalanissitÈ 
saÓÔhÈti, so tena attamano hoti. EttÈvatÈpi kho Èvuso bhikkhuno bahukataÑ 
hoti. 
 
 304. KatamÈ cÈvuso tejodhÈtu. TejodhÈtu siyÈ ajjhattikÈ siyÈ bÈhirÈ. 
KatamÈ cÈvuso ajjhattikÈ tejodhÈtu, yaÑ ajjhattaÑ paccattaÑ tejo tejogataÑ 
upÈdinnaÑ, seyyathidaÑ, yena ca santappati, yena ca jÊrÊyati, yena ca 
pariÉayhati, yena ca asitapÊtakhÈyitasÈyitaÑ sammÈ pariÓÈmaÑ gacchati, 
yaÑ vÈ panaÒÒaÑpi kiÒci ajjhattaÑ paccattaÑ tejo tejogataÑ upÈdinnaÑ. 
AyaÑ vuccatÈvuso ajjhattikÈ tejodhÈtu. YÈ ceva kho pana ajjhattikÈ 
tejodhÈtu, yÈ ca bÈhirÈ tejodhÈtu, tejodhÈturevesÈ. TaÑ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na me so attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
daÔÔhabbaÑ. EvametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya disvÈ tejodhÈtuyÈ 
nibbindati, tejodhÈtuyÈ cittaÑ virÈjeti.  
______________________________________________________________ 
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 Hoti kho so Èvuso samayo, yaÑ bÈhirÈ tejodhÈtu pakuppati, sÈ 
gÈmaÑpi dahati, nigamaÑpi dahati, nagaraÑpi dahati, janapadaÑpi dahati, 
janapadapadesaÑpi dahati. SÈ haritantaÑ vÈ panthantaÑ vÈ selantaÑ vÈ 
udakantaÑ vÈ ramaÓÊyaÑ vÈ bh|mibhÈgaÑ Ègamma anÈhÈrÈ nibbÈyati. Hoti 
kho so Èvuso samayo, yaÑ kukkuÔapattenapi nhÈrudaddulenapi aggiÑ 
gavesanti. TassÈ hi nÈma Èvuso bÈhirÈya tejodhÈtuyÈ tÈva mahallikÈya 
aniccatÈ paÒÒÈyissati, khayadhammatÈ paÒÒÈyissati, vayadhammatÈ 
paÒÒÈyissati, vipariÓÈmadhammatÈ paÒÒÈyissati. KiÑ panimassa 
mattaÔÔhakassa kÈyassa taÓhupÈdinnassa “ahanti vÈ mamanti vÈ asmÊti vÈ”. 
Atha khvÈssa notevettha hoti -pa-. Tassa ce Èvuso bhikkhuno evaÑ 
BuddhaÑ anussarato evaÑ dhammaÑ anussarato evaÑ saÑghaÑ anussarato 
upekkhÈ kusalanissitÈ saÓÔhÈti, so tena attamano hoti. EttÈvatÈpi kho Èvuso 
bhikkhuno bahukataÑ hoti. 
 
 305. KatamÈ cÈvuso vÈyodhÈtu. VÈyodhÈtu siyÈ ajjhattikÈ siyÈ bÈhirÈ. 
KatamÈ cÈvuso ajjhattikÈ vÈyodhÈtu. YaÑ ajjhattaÑ paccattaÑ vÈyo 
vÈyogataÑ upÈdinnaÑ, seyyathidaÑ, uddha~gamÈ vÈtÈ, adhogamÈ vÈtÈ, 
kucchisayÈ vÈtÈ, koÔÔhÈsayÈ1 vÈtÈ, a~gama~gÈnusÈrino vÈtÈ, assÈso passÈso 
iti, yaÑ vÈ panaÒÒaÑpi kiÒci ajjhattaÑ paccattaÑ vÈyo vÈyogataÑ 
upÈdinnaÑ. AyaÑ vuccatÈvuso ajjhattikÈ vÈyodhÈtu. YÈ ceva kho pana 
ajjhattikÈ vÈyodhÈtu, yÈ ca bÈhirÈ vÈyodhÈtu, vÈyodhÈturevesÈ. TaÑ “netaÑ 
mama, nesohamasmi, na me so attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. EvametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
disvÈ vÈyodhÈtuyÈ nibbindati, vÈyodhÈtuyÈ cittaÑ virÈjeti. 

 Hoti kho so Èvuso samayo, yaÑ bÈhirÈ vÈyodhÈtu pakuppati, sÈ 
gÈmaÑpi vahati, nigamaÑpi vahati, nagaraÑpi vahati, janapadaÑpi vahati, 
janapadapadesaÑpi vahati. Hoti kho so Èvuso samayo, yaÑ gimhÈnaÑ 
pacchime mÈse tÈlavaÓÔenapi vidh|panenapi vÈtaÑ pariyesanti.  
______________________________________________________________ 
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Ossavanepi tiÓÈni na icchanti. TassÈ hi nÈma Èvuso bÈhirÈya vÈyodhÈtuyÈ 
tÈva mahallikÈya aniccatÈ paÒÒÈyissati, khayadhammatÈ paÒÒÈyissati, 
vayadhammatÈ paÒÒÈyissati, vipariÓÈmadhammatÈ paÒÒÈyissati. KiÑ 
panimassa mattaÔÔhakassa kÈyassa taÓhupÈdinnassa “ahanti vÈ mamanti vÈ 
asmÊti vÈ”. Atha khvÈssa notevettha hoti. 

 TaÒce Èvuso bhikkhuÑ pare akkosanti paribhÈsanti rosenti vihesenti. So 
evaÑ pajÈnÈti, uppannÈ kho me ayaÑ sotasamphassajÈ dukkhÈ vedanÈ, sÈ ca 
kho paÔicca, no apaÔicca, kiÑ paÔicca, phassaÑ paÔicca. Sopi phasso aniccoti 
passati, vedanÈ aniccÈti passati, saÒÒÈ aniccÈti passati, sa~khÈrÈ aniccÈti 
passati, viÒÒÈÓaÑ aniccanti passati. Tassa dhÈtÈrammaÓameva cittaÑ 
pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati adhimuccati. 

 TaÒce Èvuso bhikkhuÑ pare aniÔÔhehi akantehi amanÈpehi 
samudÈcaranti, pÈÓisamphassenapi leÉÉusamphassenapi 
daÓÉasamphassenapi satthasamphassenapi. So evaÑ pajÈnÈti “tathÈbh|to 
kho ayaÑ kÈyo yathÈbh|tasmiÑ kÈye pÈÓisamphassÈpi kamanti, 
leÉÉusamphassÈpi kamanti, daÓÉasamphassÈpi kamanti, satthasamphassÈpi 
kamanti. VuttaÑ kho panetaÑ BhagavatÈ kakac|pamovÈde 
‘ubhatodaÓÉakena cepi bhikkhave kakacena corÈ ocarakÈ a~gama~gÈni 
okanteyyuÑ, tatrÈpi yo mano pad|seyya, na me so tena sÈsanakaro’ti. 
ŒraddhaÑ kho pana me vÊriyaÑ bhavissati asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati 
asammuÔÔhÈ, passaddho kÈyo asÈraddho, samÈhitaÑ cittaÑ ekaggaÑ. 
KÈmaÑ dÈni imasmiÑ kÈye pÈÓisamphassÈpi kamantu, leÉÉusamphassÈpi 
kamantu, daÓÉasamphassÈpi kamantu, satthasamphassÈpi kamantu. KarÊyati 
hidaÑ BuddhÈnaÑ sÈsanan”ti. 

 Tassa ce Èvuso bhikkhuno evaÑ BuddhaÑ anussarato evaÑ dhammaÑ 
anussarato evaÑ saÑghaÑ anussarato upekkhÈ kusalanissitÈ na saÓÔhÈti. So 
tena saÑvijjati saÑvegaÑ Èpajjati “alÈbhÈ vata me, na vata me lÈbhÈ, 
dulladdhaÑ vata me, na vata me suladdhaÑ. Yassa me evaÑ BuddhaÑ 
anussarato evaÑ dhammaÑ anussarato evaÑ saÑghaÑ anussarato upekkhÈ 
kusalanissitÈ na saÓÔhÈtÊ”ti. SeyyathÈpi Èvuso suÓisÈ sasuraÑ disvÈ 
saÑvijjati saÑvegaÑ Èpajjati. Evameva kho Èvuso tassa 
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ce bhikkhuno evaÑ BuddhaÑ anussarato evaÑ dhammaÑ anussarato evaÑ 
saÑghaÑ anussarato upekkhÈ kusalanissitÈ na saÓÔhÈti. So tena saÑvijjati 
saÑvegaÑ Èpajjati “alÈbhÈ vata me, na vata me lÈbhÈ, dulladdhaÑ vata me, 
na vata me suladdhaÑ. Yassa me evaÑ BuddhaÑ anussarato evaÑ 
dhammaÑ anussarato evaÑ saÑghaÑ anussarato upekkhÈ kusalanissitÈ na 
saÓÔhÈtÊ”ti. Tassa ce Èvuso bhikkhuno evaÑ BuddhaÑ anussarato evaÑ 
dhammaÑ anussarato evaÑ saÑghaÑ anussarato upekkhÈ kusalanissitÈ 
saÓÔhÈti, so tena attamano hoti. EttÈvatÈpi kho Èvuso bhikkhuno bahukataÑ 
hoti. 
 
 306. SeyyathÈpi Èvuso kaÔÔhaÒca paÔicca valliÒca paÔicca tiÓaÒca paÔicca 
mattikaÒca paÔicca ÈkÈso parivÈrito agÈraÑtveva sa~khaÑ gacchati. 
Evameva kho Èvuso aÔÔhiÒca paÔicca nhÈruÒca paÔicca maÑsaÒca paÔicca 
cammaÒca paÔicca ÈkÈso parivÈrito r|paÑtveva sa~khaÑ gacchati. 
AjjhattikaÒceva1 Èvuso cakkhuÑ aparibhinnaÑ hoti, bÈhirÈ ca r|pÈ na 
ÈpÈthaÑ Ègacchanti, no ca tajjo samannÈhÈro hoti. Neva tÈva tajjassa 
viÒÒÈÓabhÈgassa pÈtubhÈvo hoti. AjjhattikaÒceva1 Èvuso cakkhuÑ 
aparibhinnaÑ hoti, bÈhirÈ ca r|pÈ ÈpÈthaÑ Ègacchanti, no ca tajjo 
samannÈhÈro hoti. Neva tÈva tajjassa viÒÒÈÓabhÈgassa pÈtubhÈvo hoti. Yato 
ca kho Èvuso ajjhattikaÒceva cakkhuÑ aparibhinnaÑ hoti, bÈhirÈ ca r|pÈ 
ÈpÈthaÑ Ègacchanti, tajjo ca samannÈhÈro hoti. EvaÑ tajjassa 
viÒÒÈÓabhÈgassa pÈtubhÈvo hoti. YaÑ tathÈbh|tassa r|paÑ, taÑ 
r|pupÈdÈnakkhandhe sa~gahaÑ gacchati. YÈ tathÈbh|tassa vedanÈ, sÈ 
vedanupÈdÈnakkhandhe sa~gahaÑ gacchati. YÈ tathÈbh|tassa saÒÒÈ, sÈ 
saÒÒupÈdÈnakkhandhe sa~gahaÑ gacchanti. Ye tathÈbh|tassa sa~khÈrÈ, te 
sa~khÈrupÈdÈnakkhandhe sa~gahaÑ gacchanti. YaÑ tathÈbh|tassa 
viÒÒÈÓaÑ, taÑ viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandhe sa~gahaÑ gacchati. So evaÑ 
pajÈnÈti “evaÑ hi kira imesaÑ paÒcannaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ sa~gaho 
sannipÈto samavÈyo hoti. VuttaÑ kho panetaÑ BhagavatÈ ‘yo 
paÔiccasamuppÈdaÑ passati, so dhammaÑ passati. Yo dhammaÑ passati, so 
paÔiccasamuppÈdaÑ passatÊ’ti. PaÔiccasamuppannÈ kho panime yadidaÑ 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ. Yo imesu 
______________________________________________________________ 
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paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu chando Èlayo anunayo ajjhosÈnaÑ, so 
dukkhasamudayo. Yo imesu paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu chandarÈgavinayo 
chandarÈgappahÈnaÑ, so dukkhanirodho”ti. EttÈvatÈpi kho Èvuso bhikkhuno 
bahukataÑ hoti. 

 AjjhattikaÒceva Èvuso sotaÑ aparibhinnaÑ hoti -pa- ghÈnaÑ 
aparibhinnaÑ hoti, jivhÈ aparibhinnÈ hoti, kÈyo aparibhinno hoti, mano 
aparibhinno hoti, bÈhirÈ ca dhammÈ na ÈpÈthaÑ Ègacchanti, no ca tajjo 
samannÈhÈro hoti. Neva tÈva tajjassa viÒÒÈÓabhÈgassa pÈtubhÈvo hoti. 
Ajjhattiko ceva Èvuso mano aparibhinno hoti, bÈhirÈ ca dhammÈ ÈpÈthaÑ 
Ègacchanti, no ca tajjo samannÈhÈro hoti. Neva tÈva tajjassa 
viÒÒÈÓabhÈgassa pÈtubhÈvo hoti. Yato ca kho Èvuso ajjhattiko ceva mano 
aparibhinno hoti, bÈhirÈ ca dhammÈ ÈpÈthaÑ Ègacchanti, tajjo ca 
samannÈhÈro hoti. EvaÑ tajjassa viÒÒÈÓabhÈgassa pÈtubhÈvo hoti. YaÑ 
tathÈbh|tassa r|paÑ, taÑ r|pupÈdÈnakkhandhe sa~gahaÑ gacchati. YÈ 
tathÈbh|tassa vedanÈ, sÈ vedanupÈdÈnakkhandhe sa~gahaÑ gacchati. YÈ 
tathÈbh|tassa saÒÒÈ, sÈ saÒÒupÈdÈnakkhandhe sa~gahaÑ gacchanti. Ye 
tathÈbh|tassa sa~khÈrÈ, te sa~khÈrupÈdÈnakkhandhe sa~gahaÑ gacchanti. 
YaÑ tathÈbh|tassa viÒÒÈÓaÑ, taÑ viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandhe sa~gahaÑ 
gacchati, so evaÑ pajÈnÈti “evaÑ hi kira imesaÑ paÒcannaÑ 
upÈdÈnakkhandhÈnaÑ sa~gaho sannipÈto samavÈyo hoti. VuttaÑ kho 
panetaÑ BhagavatÈ ‘yo paÔiccasamuppÈdaÑ passati, so dhammaÑ passati. 
Yo dhammaÑ passati, so paÔiccasamuppÈdaÑ passatÊ’ti. PaÔiccasamuppannÈ 
kho panime yadidaÑ paÒcupÈdÈnakkhandhÈ. Yo imesu paÒcasu 
upÈdÈnakkhandhesu chando Èlayo anunayo ajjhosÈnaÑ, so 
dukkhasamudayo. Yo imesu paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu chandarÈgavinayo 
chandarÈgappahÈnaÑ, so dukkhanirodho”ti. EttÈvatÈpi kho Èvuso bhikkhuno 
bahukataÑ hotÊti. 

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

MahÈhatthipadopamasuttaÑ niÔÔhitaÑ aÔÔhamaÑ. 
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9. MahÈsÈropamasutta 

 307. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
Gijjhak|Ôe pabbate acirapakkante Devadatte. Tatra kho BhagavÈ 
DevadattaÑ Èrabbha bhikkh| Èmantesi– 

 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 lÈbhasakkÈrasilokaÑ abhinibbatteti. So tena 
lÈbhasakkÈrasilokena attamano hoti paripuÓÓasa~kappo. So tena 
lÈbhasakkÈrasilokena attÈnukkaÑseti, paraÑ vambheti “ahamasmi 
lÈbhasakkÈrasilokavÈ1, ime panaÒÒe bhikkh| appaÒÒÈtÈ appesakkhÈ”ti. So 
tena lÈbhasakkÈrasilokena majjati pamajjati pamÈdaÑ Èpajjati, pamatto 
samÈno dukkhaÑ viharati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave puriso sÈratthiko sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ 
caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato atikkammeva sÈraÑ 
atikkamma phegguÑ atikkamma tacaÑ atikkamma papaÔikaÑ sÈkhÈpalÈsaÑ 
chetvÈ ÈdÈya pakkameyya sÈranti maÒÒamÈno. TamenaÑ cakkhumÈ puriso 
disvÈ evaÑ vadeyya “na vatÈyaÑ bhavaÑ puriso aÒÒÈsi sÈraÑ, na aÒÒÈsi 
phegguÑ, na aÒÒÈsi tacaÑ, na aÒÒÈsi papaÔikaÑ, na aÒÒÈsi sÈkhÈpalÈsaÑ. 
TathÈ ha’yaÑ2 bhavaÑ puriso sÈratthiko sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ 
caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato atikkammeva sÈraÑ 
atikkamma phegguÑ atikkamma tacaÑ atikkamma papaÔikaÑ sÈkhÈpalÈsaÑ 
chetvÈ ÈdÈya pakkanto sÈranti maÒÒamÈno. YaÒcassa sÈrena sÈrakaraÓÊyaÑ, 
taÒcassa atthaÑ nÈnubhavissatÊ”ti. Evameva kho bhikkhave idhekacco 
kulaputto saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito hoti “otiÓÓomhi jÈtiyÈ 
jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, 
dukkhotiÓÓo 
______________________________________________________________ 
 1. LÈbhÊ silokavÈ (SÊ, I), lÈbhÊ sakkÈra silokavÈ (SyÈ) 2. TathÈpÈyaÑ (Ka)
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dukkhapareto. Appeva nÈma imassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
antakiriyÈ paÒÒÈyethÈ”ti. So evaÑ pabbajito samÈno lÈbhasakkÈrasilokaÑ 
abhinibbatteti. So tena lÈbhasakkÈrasilokena attamano hoti 
paripuÓÓasa~kappo. So tena lÈbhasakkÈrasilokena attÈnukkaÑseti, paraÑ 
vambheti “ahamasmi lÈbhasakkÈrasilokavÈ, ime panaÒÒe bhikkh| appaÒÒÈtÈ 
appesakkhÈ”ti. So tena lÈbhasakkÈrasilokena majjati pamajjati pamÈdaÑ 
Èpajjati, pamatto samÈno dukkhaÑ viharati. AyaÑ vuccati bhikkhave 
bhikkhu sÈkhÈpalÈsaÑ aggahesi brahmacariyassa, tena ca vosÈnaÑ ÈpÈdi. 
 
 308. Idha pana 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 lÈbhasakkÈrasilokaÑ 
abhinibbatteti. So tena lÈbhasakkÈrasilokena na attamano hoti na 
paripuÓÓasa~kappo. So tena lÈbhasakkÈrasilokena na attÈnukkaÑseti, na 
paraÑ vambheti. So tena lÈbhasakkÈrasilokena na majjati nappamajjati na 
pamÈdaÑ Èpajjati, appamatto samÈno sÊlasampadaÑ ÈrÈdheti. So tÈya 
sÊlasampadÈya attamano hoti paripuÓÓasa~kappo. So tÈya sÊlasampadÈya 
attÈnukkaÑseti, paraÑ vambheti “ahamasmi sÊlavÈ kalyÈÓadhammo, ime 
panaÒÒe bhikkh| dussÊlÈ pÈpadhammÈ”ti. So tÈya sÊlasampadÈya majjati 
pamajjati pamÈdaÑ Èpajjati, pamatto samÈno dukkhaÑ viharati. 

  SeyyathÈpi bhikkhave puriso sÈratthiko sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ 
caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato atikkammeva sÈraÑ 
atikkamma phegguÑ atikkamma tacaÑ papaÔikaÑ chetvÈ ÈdÈya 
pakkameyya sÈranti maÒÒamÈno. TamenaÑ cakkhumÈ puriso disvÈ evaÑ 
vadeyya “na vatÈyaÑ bhavaÑ puriso aÒÒÈsi sÈraÑ, na aÒÒÈsi phegguÑ, na 
aÒÒÈsi tacaÑ, na aÒÒÈsi papaÔikaÑ, na aÒÒÈsi sÈkhÈpalÈsaÑ. TathÈ ha’yaÑ 
bhavaÑ puriso sÈratthiko sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ caramÈno mahato 
rukkhassa tiÔÔhato sÈravato atikkammeva 
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sÈraÑ atikkamma phegguÑ atikkamma tacaÑ papaÔikaÑ chetvÈ ÈdÈya 
pakkanto sÈranti maÒÒamÈno. YaÒcassa sÈrena sÈrakaraÓÊyaÑ, taÒcassa 
atthaÑ nÈnubhavissatÊ”ti. Evameva kho bhikkhave idhekacco 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 lÈbhasakkÈrasilokaÑ 
abhinibbatteti. So tena lÈbhasakkÈrasilokena na attamano hoti na 
paripuÓÓasa~kappo. So tena lÈbhasakkÈrasilokena na attÈnukkaÑseti, na 
paraÑ vambheti. So tena lÈbhasakkÈrasilokena na majjati nappamajjati na 
pamÈdaÑ Èpajjati, appamatto samÈno sÊlasampadaÑ ÈrÈdheti. So tÈya 
sÊlasampadÈya attamano hoti paripuÓÓasa~kappo. So tÈya sÊlasampadÈya 
attÈnukkaÑseti, paraÑ vambheti “ahamasmi sÊlavÈ kalyÈÓadhammo, ime 
panaÒÒe bhikkh| dussÊlÈ pÈpadhammÈ”ti. So tÈya sÊlasampadÈya majjati 
pamajjati pamÈdaÑ Èpajjati, pamatto samÈno dukkhaÑ viharati. AyaÑ 
vuccati bhikkhave bhikkhu papaÔikaÑ aggahesi brahmacariyassa, tena ca 
vosÈnaÑ ÈpÈdi. 
 
 309. Idha pana 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 lÈbhasakkÈrasilokaÑ 
abhinibbatteti. So tena lÈbhasakkÈrasilokena na attamano hoti na 
paripuÓÓasa~kappo. So tena lÈbhasakkÈrasilokena na attÈnukkaÑseti, na 
paraÑ vambheti. So tena lÈbhasakkÈrasilokena na majjati nappamajjati na 
pamÈdaÑ Èpajjati, appamatto samÈno sÊlasampadaÑ ÈrÈdheti. So tÈya 
sÊlasampadÈya attamano hoti, no ca kho paripuÓÓasa~kappo. So tÈya 
sÊlasampadÈya na attÈnukkaÑseti, na paraÑ vambheti. So tÈya 
sÊlasampadÈya na majjati nappamajjati na pamÈdaÑ Èpajjati, appamatto 
samÈno samÈdhisampadaÑ  
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ÈrÈdheti. So tÈya samÈdhisampadÈya attamano hoti paripuÓÓasa~kappo. So 
tÈya samÈdhisampadÈya attÈnukkaÑseti, paraÑ vambheti “ahamasmi 
samÈhito ekaggacitto, ime panaÒÒe bhikkh| asamÈhitÈ vibbhantacittÈ”ti. So 
tÈya samÈdhisampadÈya majjati pamajjati pamÈdaÑ Èpajjati, pamatto 
samÈno dukkhaÑ viharati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave puriso sÈratthiko sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ 
caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato atikkammeva sÈraÑ 
atikkamma phegguÑ tacaÑ chetvÈ ÈdÈya pakkameyya sÈranti maÒÒamÈno. 
TamenaÑ cakkhumÈ puriso disvÈ evaÑ vadeyya “na vatÈyaÑ bhavaÑ 
puriso aÒÒÈsi sÈraÑ, na aÒÒÈsi phegguÑ, na aÒÒÈsi tacaÑ, na aÒÒÈsi 
papaÔikaÑ, na aÒÒÈsi sÈkhÈpalÈsaÑ. TathÈ ha’yaÑ bhavaÑ puriso sÈratthiko 
sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato 
atikkammeva sÈraÑ atikkamma phegguÑ tacaÑ chetvÈ ÈdÈya pakkanto 
sÈranti maÒÒamÈno. YaÒcassa sÈrena sÈrakaraÓÊyaÑ, taÒcassa atthaÑ 
nÈnubhavissatÊ”ti. Evameva kho bhikkhave idhekacco 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 lÈbhasakkÈrasilokaÑ 
abhinibbatteti. So tena lÈbhasakkÈrasilokena na attamano hoti na 
paripuÓÓasa~kappo. So tena lÈbhasakkÈrasilokena na attÈnukkaÑseti, na 
paraÑ vambheti. So tena lÈbhasakkÈrasilokena na majjati nappamajjati na 
pamÈdaÑ Èpajjati, appamatto samÈno sÊlasampadaÑ ÈrÈdheti. So tÈya 
sÊlasampadÈya attamano hoti, no ca kho paripuÓÓasa~kappo. So tÈya 
sÊlasampadÈya na attÈnukkaÑseti, na paraÑ vambheti. So tÈya 
sÊlasampadÈya na majjati nappamajjati na pamÈdaÑ Èpajjati, appamatto 
samÈno samÈdhisampadaÑ ÈrÈdheti. So tÈya samÈdhisampadÈya attamano 
hoti paripuÓÓasa~kappo. So tÈya samÈdhisampadÈya attÈnukkaÑseti, paraÑ 
vambheti “ahamasmi samÈhito ekaggacitto, ime panaÒÒe bhikkh| asamÈhitÈ 
vibbhantacittÈ”ti. So 
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tÈya samÈdhisampadÈya majjati pamajjati pamÈdaÑ Èpajjati, pamatto 
samÈno dukkhaÑ viharati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu tacaÑ aggahesi 
brahmacariyassa, tena ca vosÈnaÑ ÈpÈdi. 
 
 310. Idha pana 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 lÈbhasakkÈrasilokaÑ 
abhinibbatteti. So tena lÈbhasakkÈrasilokena na attamano hoti na 
paripuÓÓasa~kappo. So tena lÈbhasakkÈrasilokena na attÈnukkaÑseti, na 
paraÑ vambheti. So tena lÈbhasakkÈrasilokena na majjati nappamajjati na 
pamÈdaÑ Èpajjati, appamatto samÈno sÊlasampadaÑ ÈrÈdheti. So tÈya 
sÊlasampadÈya attamano hoti, no ca kho paripuÓÓasa~kappo. So tÈya 
sÊlasampadÈya na attÈnukkaÑseti, na paraÑ vambheti. So tÈya 
sÊlasampadÈya na majjati nappamajjati na pamÈdaÑ Èpajjati, appamatto 
samÈno samÈdhisampadaÑ ÈrÈdheti. So tÈya samÈdhisampadÈya attamano 
hoti, no ca kho paripuÓÓasa~kappo. So tÈya samÈdhisampadÈya na 
attÈnukkaÑseti, na paraÑ vambheti. So tÈya samÈdhisampadÈya na majjati 
nappamajjati na pamÈdaÑ Èpajjati, appamatto samÈno ÒÈÓadassanaÑ 
ÈrÈdheti. So tena ÒÈÓadassanena attamano hoti paripuÓÓasa~kappo. So tena 
ÒÈÓadassanena attÈnukkaÑseti, paraÑ vambheti “ahamasmi jÈnaÑ passaÑ 
viharÈmi, ime panaÒÒe bhikkh| ajÈnaÑ apassaÑ viharantÊ”ti. So tena 
ÒÈÓadassanena majjati pamajjati pamÈdaÑ Èpajjati, pamatto samÈno 
dukkhaÑ viharati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave puriso sÈratthiko sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ 
caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato atikkammeva sÈraÑ phegguÑ 
chetvÈ ÈdÈya pakkameyya sÈranti maÒÒamÈno. TamenaÑ cakkhumÈ puriso 
disvÈ evaÑ vadeyya “na vatÈyaÑ bhavaÑ puriso aÒÒÈsi sÈraÑ, na aÒÒÈsi 
phegguÑ, na aÒÒÈsi tacaÑ, na aÒÒÈsi papaÔikaÑ, na aÒÒÈsi sÈkhÈpalÈsaÑ. 
TathÈ ha’yaÑ bhavaÑ puriso sÈratthiko sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ 
caramÈno mahato  
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rukkhassa tiÔÔhato sÈravato atikkammeva sÈraÑ phegguÑ chetvÈ ÈdÈya 
pakkanto sÈranti maÒÒamÈno. YaÒcassa sÈrena sÈrakaraÓÊyaÑ, taÒcassa 
atthaÑ nÈnubhavissatÊ”ti. Evameva kho bhikkhave idhekacco 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 lÈbhasakkÈrasilokaÑ 
abhinibbatteti. So tena lÈbhasakkÈrasilokena na attamano hoti na 
paripuÓÓasa~kappo. So tena lÈbhasakkÈrasilokena na attÈnukkaÑseti, na 
paraÑ vambheti. So tena lÈbhasakkÈrasilokena na majjati nappamajjati na 
pamÈdaÑ Èpajjati, appamatto samÈno sÊlasampadaÑ ÈrÈdheti. So tÈya 
sÊlasampadÈya attamano hoti, no ca kho paripuÓÓasa~kappo. So tÈya 
sÊlasampadÈya na attÈnukkaÑseti, na paraÑ vambheti. So tÈya 
sÊlasampadÈya na majjati nappamajjati na pamÈdaÑ Èpajjati, appamatto 
samÈno samÈdhisampadaÑ ÈrÈdheti. So tÈya samÈdhisampadÈya attamano 
hoti, no ca kho paripuÓÓasa~kappo. So tÈya samÈdhisampadÈya na 
attÈnukkaÑseti, na paraÑ vambheti. So tÈya samÈdhisampadÈya na majjati 
nappamajjati na pamÈdaÑ Èpajjati, appamatto samÈno ÒÈÓadassanaÑ 
ÈrÈdheti. So tena ÒÈÓadassanena attamano hoti paripuÓÓasa~kappo. So tena 
ÒÈÓadassanena attÈnukkaÑseti, paraÑ vambheti “ahamasmi jÈnaÑ passaÑ 
viharÈmi, ime panaÒÒe bhikkh| ajÈnaÑ apassaÑ viharantÊ”ti. So tena 
ÒÈÓadassanena majjati pamajjati pamÈdaÑ Èpajjati, pamatto samÈno 
dukkhaÑ viharati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu phegguÑ aggahesi 
brahmacariyassa, tena ca vosÈnaÑ ÈpÈdi. 
  
 311. Idha pana 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 lÈbhasakkÈrasilokaÑ 
abhinibbatteti. So tena lÈbhasakkÈrasilokena na attamano 
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hoti na paripuÓÓasa~kappo. So tena lÈbhasakkÈrasilokena na attÈnukkaÑseti, 
na paraÑ vambheti. So tena lÈbhasakkÈrasilokena na majjati nappamajjati 
na pamÈdaÑ Èpajjati, appamatto samÈno sÊlasampadaÑ ÈrÈdheti. So tÈya 
sÊlasampadÈya attamano hoti, no ca kho paripuÓÓasa~kappo. So tÈya 
sÊlasampadÈya na attÈnukkaÑseti, na paraÑ vambheti. So tÈya 
sÊlasampadÈya na majjati nappamajjati na pamÈdaÑ Èpajjati, appamatto 
samÈno samÈdhisampadaÑ ÈrÈdheti. So tÈya samÈdhisampadÈya attamano 
hoti, no ca kho paripuÓÓasa~kappo. So tÈya samÈdhisampadÈya na 
attÈnukkaÑseti, na paraÑ vambheti. So tÈya samÈdhisampadÈya na majjati 
nappamajjati na pamÈdaÑ Èpajjati, appamatto samÈno ÒÈÓadassanaÑ 
ÈrÈdheti. So tena ÒÈÓadassanena attamano hoti, no ca kho 
paripuÓÓasa~kappo. So tena ÒÈÓadassanena na attÈnukkaÑseti, na paraÑ 
vambheti. So tena ÒÈÓadassanena na majjati nappamajjati na pamÈdaÑ 
Èpajjati, appamatto samÈno asamayavimokkhaÑ ÈrÈdheti. AÔÔhÈnametaÑ1 
bhikkhave anavakÈso, yaÑ so bhikkhu tÈya asamayavimuttiyÈ parihÈyetha. 

 SeyyathÈpi bhikkhave puriso sÈratthiko sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ 
caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato sÈraÒÒeva chetvÈ ÈdÈya 
pakkameyya sÈranti jÈnamÈno. TamenaÑ cakkhumÈ puriso disvÈ evaÑ 
vadeyya “aÒÒÈsi vatÈyaÑ bhavaÑ puriso sÈraÑ, aÒÒÈsi phegguÑ, aÒÒÈsi 
tacaÑ, aÒÒÈsi papaÔikaÑ, aÒÒÈsi sÈkhÈpalÈsaÑ. TathÈ ha’yaÑ bhavaÑ 
puriso sÈratthiko sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ caramÈno mahato rukkhassa 
tiÔÔhato sÈravato sÈraÒÒeva chetvÈ ÈdÈya pakkanto sÈranti jÈnamÈno. 
YaÒcassa sÈrena sÈrakaraÓÊyaÑ, taÒcassa atthaÑ anubhavissatÊ”ti. Evameva 
kho bhikkhave idhekacco 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. 
______________________________________________________________ 
 1. AÔÔhÈnaÑ kho panetaÑ (Ka) 
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so evaÑ pabbajito samÈno lÈbhasakkÈrasilokaÑ abhinibbatteti. So tena 
lÈbhasakkÈrasilokena na attamano hoti na paripuÓÓasa~kappo. So tena 
lÈbhasakkÈrasilokena na attÈnukkaÑseti, na paraÑ vambheti. So tena 
lÈbhasakkÈrasilokena na majjati nappamajjati na pamÈdaÑ Èpajjati, 
appamatto samÈno sÊlasampadaÑ ÈrÈdheti. So tÈya sÊlasampadÈya attamano 
hoti, no ca kho paripuÓÓasa~kappo. So tÈya sÊlasampadÈya na 
attÈnukkaÑseti, na paraÑ vambheti. So tÈya sÊlasampadÈya na majjati 
nappamajjati na pamÈdaÑ Èpajjati, appamatto samÈno samÈdhisampadaÑ 
ÈrÈdheti. So tÈya samÈdhisampadÈya attamano hoti, no ca kho 
paripuÓÓasa~kappo. So tÈya samÈdhisampadÈya na attÈnukkaÑseti, na 
paraÑ vambheti. So tÈya samÈdhisampadÈya na majjati nappamajjati na 
pamÈdaÑ Èpajjati, appamatto samÈno ÒÈÓadassanaÑ ÈrÈdheti. So tena 
ÒÈÓadassanena attamano hoti, no ca kho paripuÓÓasa~kappo. So tena 
ÒÈÓadassanena na attÈnukkaÑseti, na paraÑ vambheti. So tena 
ÒÈÓadassanena na majjati nappamajjati na pamÈdaÑ Èpajjati, appamatto 
samÈno asamayavimokkhaÑ ÈrÈdheti. AÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, 
yaÑ so bhikkhu tÈya asamayavimuttiyÈ parihÈyetha. 

 Iti kho bhikkhave nayidaÑ brahmacariyaÑ 
lÈbhasakkÈrasilokÈnisaÑsaÑ, na sÊlasampadÈnisaÑsaÑ, na 
samÈdhisampadÈnisaÑsaÑ, na ÒÈÓadassanÈnisaÑsaÑ. YÈ ca kho ayaÑ 
bhikkhave akuppÈ cetovimutti, etadatthamidaÑ bhikkhave brahmacariyaÑ, 
etaÑ sÈraÑ, etaÑ pariyosÈnanti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

MahÈsÈropamasuttaÑ niÔÔhitaÑ navamaÑ. 
_____ 
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 312. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho Pi~galakoccho brÈhmaÓo 
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yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi. 
SammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho Pi~galakoccho brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca 
“yeme bho Gotama samaÓabrÈhmaÓÈ sa~ghino gaÓino gaÓÈcariyÈ ÒÈtÈ 
yasassino titthakarÈ sÈdhusammatÈ bahujanassa. SeyyathidaÑ, P|raÓo 
Kassapo Makkhali GosÈlo Ajito Kesakambalo Pakudho KaccÈyano 
SaÒcayo1 BelaÔÔhaputto NigaÓÔho NÈÔaputto. Sabbete sakÈya paÔiÒÒÈya 
abbhaÒÒaÑsu, sabbeva nÈbbhaÒÒaÑsu, udÈhu ekacce abbhaÒÒaÑsu, ekacce 
nÈbbhaÒÒaÑs|”ti. AlaÑ brÈhmaÓa tiÔÔhatetaÑ “sabbete sakÈya paÔiÒÒÈya 
abbhaÒÒaÑsu, sabbeva nÈbbhaÒÒaÑsu, udÈhu ekacce abbhaÒÒaÑsu, ekacce 
nÈbbhaÒÒaÑs|”ti. DhammaÑ te brÈhmaÓa desessÈmi, taÑ suÓÈhi sÈdhukaÑ 
manasikarohi bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bho”ti kho Pi~galakoccho brÈhmaÓo 
Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca– 
 
 313. SeyyathÈpi brÈhmaÓa puriso sÈratthiko sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ 
caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato atikkammeva sÈraÑ 
atikkamma phegguÑ atikkamma tacaÑ atikkamma papaÔikaÑ sÈkhÈpalÈsaÑ 
chetvÈ ÈdÈya pakkameyya sÈranti maÒÒamÈno. TamenaÑ cakkhumÈ puriso 
disvÈ evaÑ vadeyya “na vatÈyaÑ bhavaÑ puriso aÒÒÈsi sÈraÑ, na aÒÒÈsi 
phegguÑ, na aÒÒÈsi tacaÑ, na aÒÒÈsi papaÔikaÑ, na aÒÒÈsi sÈkhÈpalÈsaÑ. 
TathÈ ha’yaÑ bhavaÑ puriso sÈratthiko sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ 
caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato atikkammeva sÈraÑ 
atikkamma phegguÑ atikkamma tacaÑ atikkamma papaÔikaÑ sÈkhÈpalÈsaÑ 
chetvÈ ÈdÈya pakkanto sÈranti maÒÒamÈno. YaÒcassa sÈrena sÈrakaraÓÊyaÑ, 
taÒcassa atthaÑ nÈnubhavissatÊ”ti. 
 
 314. SeyyathÈpi vÈ pana brÈhmaÓa puriso sÈratthiko sÈragavesÊ 
sÈrapariyesanaÑ caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato atikkammeva 
sÈraÑ atikkamma phegguÑ atikkamma tacaÑ papaÔikaÑ chetvÈ  
______________________________________________________________ 
 1. SaÒjayo (SÊ, SyÈ, I, Ka) 
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ÈdÈya pakkameyya sÈranti maÒÒamÈno. TamenaÑ cakkhumÈ puriso disvÈ 
evaÑ vadeyya “na vatÈyaÑ bhavaÑ puriso aÒÒÈsi sÈraÑ, na aÒÒÈsi 
phegguÑ, na aÒÒÈsi tacaÑ, na aÒÒÈsi papaÔikaÑ, na aÒÒÈsi sÈkhÈpalÈsaÑ. 
TathÈ ha’yaÑ bhavaÑ puriso sÈratthiko sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ 
caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato atikkammeva sÈraÑ 
atikkamma phegguÑ atikkamma tacaÑ papaÔikaÑ chetvÈ ÈdÈya pakkanto 
sÈranti maÒÒamÈno. YaÒcassa sÈrena sÈrakaraÓÊyaÑ, taÒcassa atthaÑ 
nÈnubhavissatÊ”ti. 
 
 315. SeyyathÈpi vÈ pana brÈhmaÓa puriso sÈratthiko sÈragavesÊ 
sÈrapariyesanaÑ caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato atikkammeva 
sÈraÑ atikkamma phegguÑ tacaÑ chetvÈ ÈdÈya pakkameyya sÈranti 
maÒÒamÈno. TamenaÑ cakkhumÈ puriso disvÈ evaÑ vadeyya “na vatÈyaÑ 
bhavaÑ puriso aÒÒÈsi sÈraÑ, na aÒÒÈsi phegguÑ, na aÒÒÈsi tacaÑ, na 
aÒÒÈsi papaÔikaÑ, na aÒÒÈsi sÈkhÈpalÈsaÑ. TathÈ ha’yaÑ bhavaÑ puriso 
sÈratthiko sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato 
sÈravato atikkammeva sÈraÑ atikkamma phegguÑ tacaÑ chetvÈ ÈdÈya 
pakkanto sÈranti maÒÒamÈno. YaÒcassa sÈrena sÈrakaraÓÊyaÑ, taÒcassa 
atthaÑ nÈnubhavissatÊ”ti. 
 
 316. SeyyathÈpi vÈ pana brÈhmaÓa puriso sÈratthiko sÈragavesÊ 
sÈrapariyesanaÑ caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato atikkammeva 
sÈraÑ phegguÑ chetvÈ ÈdÈya pakkameyya sÈranti maÒÒamÈno. TamenaÑ 
cakkhumÈ puriso disvÈ evaÑ vadeyya “na vatÈyaÑ bhavaÑ puriso aÒÒÈsi 
sÈraÑ, na aÒÒÈsi phegguÑ, na aÒÒÈsi tacaÑ, na aÒÒÈsi papaÔikaÑ, na aÒÒÈsi 
sÈkhÈpalÈsaÑ. TathÈ ha’yaÑ bhavaÑ puriso sÈratthiko sÈragavesÊ 
sÈrapariyesanaÑ caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato atikkammeva 
sÈraÑ phegguÑ chetvÈ ÈdÈya pakkanto sÈranti maÒÒamÈno. YaÒcassa 
sÈrena sÈrakaraÓÊyaÑ, taÒcassa atthaÑ nÈnubhavissatÊ”ti. 
 
 317. SeyyathÈpi vÈ pana brÈhmaÓa puriso sÈratthiko sÈragavesÊ 
sÈrapariyesanaÑ caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato 
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sÈraÒÒeva chetvÈ ÈdÈya pakkameyya sÈranti jÈnamÈno. TamenaÑ cakkhumÈ 
puriso disvÈ evaÑ vadeyya “aÒÒÈsi vatÈyaÑ bhavaÑ puriso sÈraÑ, aÒÒÈsi 
phegguÑ, aÒÒÈsi tacaÑ, aÒÒÈsi papaÔikaÑ, aÒÒÈsi sÈkhÈpalÈsaÑ. TathÈ 
ha’yaÑ bhavaÑ puriso sÈratthiko sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ caramÈno 
mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato sÈraÒÒeva chetvÈ ÈdÈya pakkanto sÈranti 
jÈnamÈno. YaÒcassa sÈrena sÈrakaraÓÊyaÑ, taÒcassa atthaÑ 
anubhavissatÊ”ti. 
 
 318. Evameva kho brÈhmaÓa idhekacco puggalo 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 lÈbhasakkÈrasilokaÑ 
abhinibbatteti. So tena lÈbhasakkÈrasilokena attamano hoti 
paripuÓÓasa~kappo. So tena lÈbhasakkÈrasilokena attÈnukkaÑseti, paraÑ 
vambheti “ahamasmi lÈbhasakkÈrasilokavÈ, ime panaÒÒe bhikkh| appaÒÒÈtÈ 
appesakkhÈ”ti. LÈbhasakkÈrasilokena ca ye aÒÒe dhammÈ uttaritarÈ ca 
paÓÊtatarÈ ca, tesaÑ dhammÈnaÑ sacchikiriyÈya na chandaÑ janeti, na 
vÈyamati, olÊnavuttiko ca hoti sÈthaliko. SeyyathÈpi so brÈhmaÓa puriso 
sÈratthiko sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato 
sÈravato atikkammeva sÈraÑ atikkamma phegguÑ atikkamma tacaÑ 
atikkamma papaÔikaÑ sÈkhÈpalÈsaÑ chetvÈ ÈdÈya pakkanto sÈranti 
maÒÒamÈno. YaÒcassa sÈrena sÈrakaraÓÊyaÑ, taÒcassa atthaÑ 
nÈnubhavissati. Tath|pamÈhaÑ brÈhmaÓa imaÑ puggalaÑ vadÈmi. 
 
 319. Idha pana brÈhmaÓa ekacco puggalo 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 lÈbhasakkÈrasilokaÑ abhinibbatteti. So tena 
lÈbhasakkÈrasilokena  
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na attamano hoti na paripuÓÓasa~kappo. So tena lÈbhasakkÈrasilokena na 
attÈnukkaÑseti, na paraÑ vambheti. LÈbhasakkÈrasilokena ca ye aÒÒe 
dhammÈ uttaritarÈ ca paÓÊtatarÈ ca, tesaÑ dhammÈnaÑ sacchikiriyÈya 
chandaÑ janeti vÈyamati, anolÊnavuttiko ca hoti asÈthaliko. So 
sÊlasampadaÑ ÈrÈdheti. So tÈya sÊlasampadÈya attamano hoti 
paripuÓÓasa~kappo. So tÈya sÊlasampadÈya attÈnukkaÑseti, paraÑ vambheti 
“ahamasmi sÊlavÈ kalyÈÓadhammo, ime panaÒÒe bhikkh| dussÊlÈ 
pÈpadhammÈ”ti. SÊlasampadÈya ca ye aÒÒe dhammÈ uttaritarÈ ca paÓÊtatarÈ 
ca, tesaÑ dhammÈnaÑ sacchikiriyÈya na chandaÑ janeti na vÈyamati, 
olÊnavuttiko ca hoti sÈthaliko. SeyyathÈpi so brÈhmaÓa puriso sÈratthiko 
sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato 
atikkammeva sÈraÑ atikkamma phegguÑ atikkamma tacaÑ papaÔikaÑ 
chetvÈ ÈdÈya pakkanto sÈranti maÒÒamÈno. YaÒcassa sÈrena sÈrakaraÓÊyaÑ, 
taÒcassa atthaÑ nÈnubhavissati. Tath|pamÈhaÑ brÈhmaÓa imaÑ puggalaÑ 
vadÈmi. 
 
 320. Idha pana brÈhmaÓa ekacco puggalo 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 lÈbhasakkÈrasilokaÑ abhinibbatteti. So tena 
lÈbhasakkÈrasilokena na attamano hoti na paripuÓÓasa~kappo. So tena 
lÈbhasakkÈrasilokena na attÈnukkaÑseti, na paraÑ vambheti. 
LÈbhasakkÈrasilokena ca ye aÒÒe dhammÈ uttaritarÈ ca paÓÊtatarÈ ca, tesaÑ 
dhammÈnaÑ sacchikiriyÈya chandaÑ janeti vÈyamati, anolÊnavuttiko ca hoti 
asÈthaliko. So sÊlasampadaÑ ÈrÈdheti. So tÈya sÊlasampadÈya attamano hoti, 
no ca kho paripuÓÓasa~kappo. So tÈya sÊlasampadÈya na attÈnukkaÑseti, na 
paraÑ vambheti. SÊlasampadÈya ca ye aÒÒe dhammÈ uttaritarÈ ca paÓÊtatarÈ 
ca, tesaÑ dhammÈnaÑ sacchikiriyÈya chandaÑ janeti vÈyamati, 
anolÊnavuttiko ca hoti 
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asÈthaliko. So samÈdhisampadaÑ ÈrÈdheti. So tÈya samÈdhisampadÈya 
attamano hoti paripuÓÓasa~kappo. So tÈya samÈdhisampadÈya 
attÈnukkaÑseti, paraÑ vambheti “ahamasmi samÈhito ekaggacitto, ime 
panaÒÒe bhikkh| asamÈhitÈ vibbhantacittÈ”ti. SamÈdhisampadÈya ca ye 
aÒÒe dhammÈ uttaritarÈ ca paÓÊtatarÈ ca, tesaÑ dhammÈnaÑ sacchikiriyÈya 
na chandaÑ janeti na vÈyamati, olÊnavuttiko ca hoti sÈthaliko. SeyyathÈpi so 
brÈhmaÓa puriso sÈratthiko sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ caramÈno mahato 
rukkhassa tiÔÔhato sÈravato atikkammeva sÈraÑ atikkamma phegguÑ tacaÑ 
chetvÈ ÈdÈya pakkanto sÈranti maÒÒamÈno. YaÒcassa sÈrena sÈrakaraÓÊyaÑ, 
taÒcassa atthaÑ nÈnubhavissati, tath|pamÈhaÑ brÈhmaÓa imaÑ puggalaÑ 
vadÈmi. 
 
 321. Idha pana brÈhmaÓa ekacco puggalo saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajito hoti “otiÓÓomhi jÈtiyÈ jarÈya maraÓena -pa- antakiriyÈ 
paÒÒÈyethÈ”ti. So evaÑ pabbajito samÈno lÈbhasakkÈrasilokaÑ 
abhinibbatteti. So tena lÈbhasakkÈrasilokena na attamano hoti, na 
paripuÓÓasa~kappo. So tena lÈbhasakkÈrasilokena na attÈnukkaÑseti, na 
paraÑ vambheti. LÈbhasakkÈrasilokena ca ye aÒÒe dhammÈ uttaritarÈ ca 
paÓÊtatarÈ ca, tesaÑ dhammÈnaÑ sacchikiriyÈya chandaÑ janeti vÈyamati, 
anolÊnavuttiko ca hoti asÈthaliko. So sÊlasampadaÑ ÈrÈdheti. So tÈya 
sÊlasampadÈya attamano hoti, no ca kho paripuÓÓasa~kappo. So tÈya 
sÊlasampadÈya na attÈnukkaÑseti, na paraÑ vambheti. SÊlasampadÈya ca ye 
aÒÒe dhammÈ uttaritarÈ ca paÓÊtatarÈ ca, tesaÑ dhammÈnaÑ sacchikiriyÈya 
chandaÑ janeti vÈyamati, anolÊnavuttiko ca hoti asÈthaliko. So 
samÈdhisampadaÑ ÈrÈdheti. So tÈya samÈdhisampadÈya attamano hoti, no 
ca kho paripuÓÓasa~kappo. So tÈya samÈdhisampadÈya na attÈnukkaÑseti, 
na paraÑ vambheti. SamÈdhisampadÈya ca ye aÒÒe dhammÈ uttaritarÈ ca 
paÓÊtatarÈ ca, tesaÑ dhammÈnaÑ sacchikiriyÈya chandaÑ janeti vÈyamati, 
anolÊnavuttiko ca hoti asÈthaliko. So ÒÈÓadassanaÑ ÈrÈdheti. So tena 
ÒÈÓadassanena attamano hoti, 
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paripuÓÓasa~kappo. So tena ÒÈÓadassanena attÈnukkaÑseti, paraÑ vambheti 
“ahamasmi jÈnaÑ passaÑ viharÈmi, ime panaÒÒe bhikkhu ajÈnaÑ apassaÑ 
viharantÊ”ti. ©ÈÓadassanena ca ye aÒÒe dhammÈ uttaritarÈ ca paÓÊtatarÈ ca, 
tesaÑ dhammÈnaÑ sacchikiriyÈya na chandaÑ janeti na vÈyamati, 
olÊnavuttiko ca hoti sÈthaliko. SeyyathÈpi so brÈhmaÓa puriso sÈratthiko 
sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato 
atikkammeva sÈraÑ phegguÑ chetvÈ ÈdÈya pakkanto sÈranti maÒÒamÈno. 
YaÒcassa sÈrena sÈrakaraÓÊyaÑ, taÒcassa atthaÑ nÈnubhavissati, 
tath|pamÈhaÑ brÈhmaÓa imaÑ puggalaÑ vadÈmi. 
 
 322. Idha pana brÈhmaÓa ekacco puggalo 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 lÈbhasakkÈrasilokaÑ abhinibbatteti. So tena 
lÈbhasakkÈrasilokena na attamano hoti, na paripuÓÓasa~kappo. So tena 
lÈbhasakkÈrasilokena na attÈnukkaÑseti, na paraÑ vambheti. 
LÈbhasakkÈrasilokena ca ye aÒÒe dhammÈ uttaritarÈ ca paÓÊtatarÈ ca, tesaÑ 
dhammÈnaÑ sacchikiriyÈya chandaÑ janeti vÈyamati, anolÊnavuttiko ca hoti 
asÈthaliko. So sÊlasampadaÑ ÈrÈdheti. So tÈya sÊlasampadÈya attamano hoti, 
no ca kho paripuÓÓasa~kappo. So tÈya sÊlasampadÈya na attÈnukkaÑseti, na 
paraÑ vambheti. SÊlasampadÈya ca ye aÒÒe dhammÈ uttaritarÈ ca paÓÊtatarÈ 
ca, tesaÑ dhammÈnaÑ sacchikiriyÈya chandaÑ janeti vÈyamati, 
anolÊnavuttiko ca hoti asÈthaliko. So samÈdhisampadaÑ ÈrÈdheti. So tÈya 
samÈdhisampadÈya attamano hoti, no ca kho paripuÓÓasa~kappo. So tÈya 
samÈdhisampadÈya na attÈnukkaÑseti, na paraÑ vambheti. 
SamÈdhisampadÈya ca ye aÒÒe dhammÈ uttaritarÈ ca paÓÊtatarÈ ca, tesaÑ 
dhammÈnaÑ sacchikiriyÈya chandaÑ janeti vÈyamati, anolÊnavuttiko ca hoti 
asÈthaliko. So ÒÈÓadassanaÑ ÈrÈdheti. So tena ÒÈÓadassanena attamano hoti, 
no ca kho paripuÓÓasa~kappo. So tena ÒÈÓadassanena na attÈnukkaÑseti,  
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na paraÑ vambheti. ©ÈÓadassanena ca ye aÒÒe dhammÈ uttaritarÈ ca 
paÓÊtatarÈ ca, tesaÑ dhammÈnaÑ sacchikiriyÈya chandaÑ janeti vÈyamati, 
anolÊnavuttiko ca hoti asÈthaliko. 
 
 323. Katame ca brÈhmaÓa dhammÈ ÒÈÓadassanena uttaritarÈ ca 
paÓÊtatarÈ ca. Idha brÈhmaÓa bhikkhu vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi 
dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. Ayampi kho brÈhmaÓa dhammo ÒÈÓadassanena 
uttaritaro ca paÓÊtataro ca. 

 Puna caparaÑ brÈhmaÓa bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ 
sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ 
pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Ayampi kho brÈhmaÓa 
dhammo ÒÈÓadassanena uttaritaro ca paÓÊtataro ca. 

 Puna caparaÑ brÈhmaÓa bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca viharati 
sato ca sampajÈno, sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ 
Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati. Ayampi kho brÈhmaÓa dhammo ÒÈÓadassanena uttaritaro ca 
paÓÊtataro ca. 

 Puna caparaÑ brÈhmaÓa bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca 
pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Ayampi 
kho brÈhmaÓa dhammo ÒÈÓadassanena uttaritaro ca paÓÊtataro ca. 

 Puna caparaÑ brÈhmaÓa bhikkhu sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ 
paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto 
ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. Ayampi kho brÈhmaÓa 
dhammo ÒÈÓadassanena uttaritaro ca paÓÊtataro ca. 

 Puna caparaÑ brÈhmaÓa bhikkhu sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja 
viharati. Ayampi kho brÈhmaÓa dhammo ÒÈÓadassanena uttaritaro ca 
paÓÊtataro ca. 

 Puna caparaÑ brÈhmaÓa bhikkhu sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati. 
Ayampi kho brÈhmaÓa dhammo ÒÈÓadassanena uttaritaro ca paÓÊtataro ca.  
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   Puna caparaÑ brÈhmaÓa bhikkhu sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati. Ayampi 
kho brÈhmaÓa dhammo ÒÈÓadassanena uttaritaro ca paÓÊtataro ca. 

 Puna caparaÑ brÈhmaÓa bhikkhu sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati. PaÒÒÈya cassa 
disvÈ ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. Ayampi kho brÈhmaÓa dhammo 
ÒÈÓadassanena uttaritaro ca paÓÊtataro ca. Ime kho brÈhmaÓa dhammÈ 
ÒÈÓadassanena uttaritarÈ ca paÓÊtatarÈ ca. 
 
 324. SeyyathÈpi so brÈhmaÓa puriso sÈratthiko sÈragavesÊ 
sÈrapariyesanaÑ caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato sÈraÑyeva 
chetvÈ ÈdÈya pakkanto sÈranti jÈnamÈno. YaÒcassa sÈrena sÈrakaraÓÊyaÑ, 
taÒcassa atthaÑ anubhavissati, tath|pamÈhaÑ brÈhmaÓa imaÑ puggalaÑ 
vadÈmi. 

 Iti kho brÈhmaÓa nayidaÑ brahmacariyaÑ 
lÈbhasakkÈrasilokÈnisaÑsaÑ, na sÊlasampadÈnisaÑsaÑ, na 
samÈdhisampadÈnisaÑsaÑ, na ÒÈÓadassanÈnisaÑsaÑ. YÈ ca kho ayaÑ 
brÈhmaÓa akuppÈ cetovimutti, etadatthamidaÑ brÈhmaÓa brahmacariyaÑ, 
etaÑ sÈraÑ, etaÑ pariyosÈnanti. 

  EvaÑ vutte Pi~galakoccho brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca 
“abhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ 
bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. 
 

C|ÄasÈropamasuttaÑ niÔÔhitaÑ dasamaÑ. 
 
 

Opammavaggo niÔÔhito tatiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

  MoÄiyaphaggunariÔÔhaÑ ca nÈmo, Andhavane kathipuÓÓaÑ nivÈpo.
  RÈsikaÓerumahÈgajanÈmo, sÈr|pamo1 puna Pi~galakoccho.  
______________________________________________________________ 
 1. SÈravaro (SyÈ), sÈravano (Ka)

 



  
  

4. MahÈyamakavagga  
 

1. C|Äagosi~gasutta 

 325. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ NÈtike1 viharati 
GiÒjakÈvasathe. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ ca Anuruddho ÈyasmÈ ca 
Nandiyo ÈyasmÈ ca Kimilo2 Gosi~gasÈlavanadÈye viharanti. Atha kho 
BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena Gosi~gasÈlavanadÈyo 
tenupasa~kami. AddasÈ kho dÈyapÈlo BhagavantaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, 
disvÈna BhagavantaÑ etadavoca “mÈ samaÓa etaÑ dÈyaÑ pÈvisi, santettha 
tayo kulaputtÈ attakÈmar|pÈ viharanti. MÈ tesaÑ aphÈsumakÈsÊ”ti. 

 Assosi kho ÈyasmÈ Anuruddho dÈyapÈlassa BhagavatÈ saddhiÑ 
mantayamÈnassa, sutvÈna dÈyapÈlaÑ etadavoca “mÈ Èvuso dÈyapÈla 
BhagavantaÑ vÈresi, SatthÈ no BhagavÈ anuppatto”ti. Atha kho ÈyasmÈ 
Anuruddho yenÈyasmÈ ca Nandiyo ÈyasmÈ ca Kimilo tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ ca NandiyaÑ ÈyasmantaÑ ca KimilaÑ 
etadavoca “abhikkamathÈyasmanto abhikkamathÈyasmanto, SatthÈ no 
BhagavÈ anuppatto”ti. Atha kho ÈyasmÈ ca Anuruddho ÈyasmÈ ca Nandiyo 
ÈyasmÈ ca Kimilo BhagavantaÑ paccuggantvÈ eko Bhagavato pattacÊvaraÑ 
paÔiggahesi, eko ÈsanaÑ paÒÒapesi, eko pÈdodakaÑ upaÔÔhÈpesi. NisÊdi 
BhagavÈ paÒÒatte Èsane, nisajja kho BhagavÈ pÈde pakkhÈlesi. Tepi kho 
Èyasmanto BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. EkamantaÑ 
nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ BhagavÈ etadavoca– 
 
 326. Kacci vo AnuruddhÈ khamanÊyaÑ kacci yÈpanÊyaÑ, kacci 
piÓÉakena na kilamathÈti. KhamanÊyaÑ BhagavÈ yÈpanÊyaÑ BhagavÈ, na ca 
mayaÑ bhante piÓÉakena kilamÈmÈti. Kacci pana vo AnuruddhÈ samaggÈ 
sammodamÈnÈ avivadamÈnÈ khÊrodakÊbh|tÈ aÒÒamaÒÒaÑ piyacakkh|hi 
sampassantÈ viharathÈti. Taggha 
______________________________________________________________ 
 1. NÈdike (SÊ, SyÈ, I), ©Ètike (Ka) 2. Kimbilo (SÊ, I, Ka) 
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mayaÑ bhante samaggÈ sammodamÈnÈ avivadamÈnÈ khÊrodakÊbh|tÈ 
aÒÒamaÒÒaÑ piyacakkh|hi sampassantÈ viharÈmÈti. YathÈ kathaÑ pana 
tumhe AnuruddhÈ samaggÈ sammodamÈnÈ avivadamÈnÈ khÊrodakÊbh|tÈ 
aÒÒamaÒÒaÑ piyacakkh|hi sampassantÈ viharathÈti. Idha mayhaÑ bhante 
evaÑ hoti “lÈbhÈ vata me, suladdhaÑ vata me, yohaÑ evar|pehi 
sabrahmacÈrÊhi saddhiÑ viharÈmÊ”ti. Tassa mayhaÑ bhante imesu 
Èyasmantesu mettaÑ kÈyakammaÑ paccupaÔÔhitaÑ Èvi ceva raho ca, 
mettaÑ vacÊkammaÑ paccupaÔÔhitaÑ Èvi ceva raho ca, mettaÑ 
manokammaÑ paccupaÔÔhitaÑ Èvi ceva raho ca. Tassa mayhaÑ bhante 
evaÑ hoti “yaÑn|nÈhaÑ sakaÑ cittaÑ nikkhipitvÈ imesaÑyeva 
ÈyasmantÈnaÑ cittassa vasena vatteyyan”ti. So kho ahaÑ bhante sakaÑ 
cittaÑ nikkhipitvÈ imesaÑyeva ÈyasmantÈnaÑ cittassa vasena vattÈmi. NÈnÈ 
hi kho no bhante kÈyÈ, ekaÑ ca pana maÒÒe cittanti. 

 ŒyasmÈpi kho Nandiyo -pa-. ŒyasmÈpi kho Kimilo BhagavantaÑ 
etadavoca “mayhampi bhante evaÑ hoti ‘lÈbhÈ vata me, suladdhaÑ vata me, 
yohaÑ evar|pehi sabrahmacÈrÊhi saddhiÑ viharÈmÊ’ti. Tassa mayhaÑ 
bhante imesu Èyasmantesu mettaÑ kÈyakammaÑ paccupaÔÔhitaÑ Èvi ceva 
raho ca, mettaÑ vacÊkammaÑ paccupaÔÔhitaÑ Èvi ceva raho ca, mettaÑ 
manokammaÑ paccupaÔÔhitaÑ Èvi ceva raho ca. Tassa mayhaÑ bhante 
evaÑ hoti ‘yaÑn|nÈhaÑ sakaÑ cittaÑ nikkhipitvÈ imesaÑyeva 
ÈyasmantÈnaÑ cittassa vasena vatteyyan’ti. So kho ahaÑ bhante sakaÑ 
cittaÑ nikkhipitvÈ imesaÑyeva ÈyasmantÈnaÑ cittassa vasena vattÈmi. NÈnÈ 
hi kho no bhante kÈyÈ, ekaÑ ca pana maÒÒe cittanti. 

 EvaÑ kho mayaÑ bhante samaggÈ sammodamÈnÈ avivadamÈnÈ 
khÊrodakÊbh|tÈ aÒÒamaÒÒaÑ piyacakkh|hi sampassantÈ viharÈmÈ”ti. 
 
 327. SÈdhu sÈdhu AnuruddhÈ, kacci pana vo AnuruddhÈ appamattÈ 
ÈtÈpino pahitattÈ viharathÈti. Taggha mayaÑ bhante appamattÈ ÈtÈpino 
pahitattÈ viharÈmÈti. YathÈ kathaÑ pana tumhe AnuruddhÈ appamattÈ 
ÈtÈpino pahitattÈ viharathÈti. Idha bhante amhÈkaÑ yo paÔhamaÑ gÈmato 
piÓÉÈya paÔikkamati, so ÈsanÈni paÒÒapeti, pÈnÊyaÑ paribhojanÊyaÑ 
upaÔÔhÈpeti, avakkÈrapÈtiÑ upaÔÔhÈpeti. Yo pacchÈ
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gÈmato piÓÉÈya paÔikkamati. Sace hoti bhuttÈvaseso, sace Èka~khati 
bhuÒjati. No ce Èka~khati, appaharite vÈ chaÉÉeti, appÈÓake vÈ udake 
opilÈpeti, so ÈsanÈni paÔisÈmeti, pÈnÊyaÑ paribhojanÊyaÑ paÔisÈmeti, 
avakkÈrapÈtiÑ paÔisÈmeti, bhattaggaÑ sammajjati. Yo passati pÈnÊyaghaÔaÑ 
vÈ paribhojanÊyaghaÔaÑ vÈ vaccaghaÔaÑ vÈ rittaÑ tucchaÑ, so upaÔÔhÈpeti. 
Sacassa hoti avisayhaÑ, hatthavikÈrena dutiyaÑ ÈmantetvÈ 
hatthavila~ghakena upaÔÔhÈpema, na tveva mayaÑ bhante tappaccayÈ vÈcaÑ 
bhindÈma. PaÒcÈhikaÑ kho pana mayaÑ bhante sabbarattikaÑ dhammiyÈ 
kathÈya sannisÊdÈma. EvaÑ kho mayaÑ bhante appamattÈ ÈtÈpino pahitattÈ 
viharÈmÈti. 
 
 328. SÈdhu sÈdhu AnuruddhÈ, atthi pana vo AnuruddhÈ evaÑ 
appamattÈnaÑ ÈtÈpÊnaÑ pahitattÈnaÑ viharantÈnaÑ uttari manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanaviseso adhigato phÈsuvihÈroti. KiÑ hi no siyÈ bhante. 
Idha mayaÑ bhante yÈvadeva Èka~khÈma, vivicceva kÈmehi vivicca 
akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharÈma. AyaÑ kho no bhante amhÈkaÑ 
appamattÈnaÑ ÈtÈpÊnaÑ pahitattÈnaÑ viharantÈnaÑ uttari manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanaviseso adhigato phÈsuvihÈroti. 

 SÈdhu sÈdhu AnuruddhÈ, etassa pana vo AnuruddhÈ vihÈrassa 
samatikkamÈya etassa vihÈrassa paÔippassaddhiyÈ atthaÒÒo uttari 
manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanaviseso adhigato phÈsuvihÈroti. KiÑ 
hi no siyÈ bhante. Idha mayaÑ bhante yÈvadeva Èka~khÈma, 
vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ 
avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharÈma. Etassa bhante vihÈrassa samatikkamÈya etassa vihÈrassa 
paÔippassaddhiyÈ ayamaÒÒo uttari manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanaviseso adhigato phÈsuvihÈroti. 

 SÈdhu sÈdhu AnuruddhÈ, etassa pana vo AnuruddhÈ vihÈrassa 
samatikkamÈya etassa vihÈrassa paÔippassaddhiyÈ atthaÒÒo uttari 
manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanaviseso adhigato phÈsuvihÈroti.  
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KiÑ hi no siyÈ bhante. Idha mayaÑ bhante yÈvadeva Èka~khÈma, pÊtiyÈ ca 
virÈgÈ upekkhakÈ ca viharÈma satÈ ca sampajÈnÈ, sukhaÒca kÈyena 
paÔisaÑvedema, yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti 
tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharÈma. Etassa bhante vihÈrassa 
samatikkamÈya etassa vihÈrassa paÔippassaddhiyÈ ayamaÒÒo uttari 
manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanaviseso adhigato phÈsuvihÈroti. 

 SÈdhu sÈdhu AnuruddhÈ, etassa pana vo AnuruddhÈ vihÈrassa 
samatikkamÈya etassa vihÈrassa paÔippassaddhiyÈ atthaÒÒo uttari 
manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanaviseso adhigato phÈsuvihÈroti. KiÑ 
hi no siyÈ bhante. Idha mayaÑ bhante yÈvadeva Èka~khÈma, sukhassa ca 
pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ 
adukkhamasukhaÑ upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharÈma. Etassa bhante vihÈrassa samatikkamÈya etassa vihÈrassa 
paÔippassaddhiyÈ ayamaÒÒo uttari manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanaviseso adhigato phÈsuvihÈroti. 

 SÈdhu sÈdhu AnuruddhÈ, etassa pana vo AnuruddhÈ vihÈrassa 
samatikkamÈya etassa vihÈrassa paÔippassaddhiyÈ atthaÒÒo uttari 
manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanaviseso adhigato phÈsuvihÈroti. KiÑ 
hi no siyÈ bhante. Idha mayaÑ bhante yÈvadeva Èka~khÈma, sabbaso 
r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ 
amanasikÈrÈ “ananto ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharÈma. 
Etassa bhante vihÈrassa samatikkamÈya etassa vihÈrassa paÔippassaddhiyÈ 
ayamaÒÒo uttari manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanaviseso adhigato 
phÈsuvihÈroti. 

 SÈdhu sÈdhu AnuruddhÈ, etassa pana vo AnuruddhÈ vihÈrassa 
samatikkamÈya etassa vihÈrassa paÔippassaddhiyÈ atthaÒÒo uttari 
manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanaviseso adhigato phÈsuvihÈroti. KiÑ 
hi no siyÈ bhante. Idha mayaÑ bhante yÈvadeva Èka~khÈma, sabbaso 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharÈma -pa- sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja 
viharÈma -pa- sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ  
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samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharÈma. Etassa 
bhante vihÈrassa samatikkamÈya etassa vihÈrassa paÔippassaddhiyÈ 
ayamaÒÒo uttari manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanaviseso adhigato 
phÈsuvihÈroti. 
 
 329. SÈdhu sÈdhu AnuruddhÈ, etassa pana vo AnuruddhÈ vihÈrassa 
samatikkamÈya etassa vihÈrassa paÔippassaddhiyÈ atthaÒÒo uttari 
manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanaviseso adhigato phÈsuvihÈroti. KiÑ 
hi no siyÈ bhante. Idha mayaÑ bhante yÈvadeva Èka~khÈma, sabbaso 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ 
upasampajja viharÈma, paÒÒÈya ca no disvÈ ÈsavÈ parikkhÊÓÈ. Etassa bhante 
vihÈrassa samatikkamÈya etassa vihÈrassa paÔippassaddhiyÈ ayamaÒÒo uttari 
manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanaviseso adhigato phÈsuvihÈro. 
ImamhÈ ca mayaÑ bhante phÈsuvihÈrÈ aÒÒaÑ phÈsuvihÈraÑ uttaritaraÑ vÈ 
paÓÊtataraÑ vÈ na samanupassÈmÈti. SÈdhu sÈdhu AnuruddhÈ, imamhÈ 
phÈsuvihÈrÈ uttaritaro vÈ paÓÊtataro vÈ phÈsuvihÈro natthÊti. 
 
 330. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÒca AnuruddhaÑ ÈyasmantaÒca 
NandiyaÑ ÈyasmantaÒca KimilaÑ dhammiyÈ kathÈya sandassetvÈ 
samÈdapetvÈ samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. Atha kho 
ÈyasmÈ ca Anuruddho ÈyasmÈ ca Nandiyo ÈyasmÈ ca Kimilo BhagavantaÑ 
anusaÑyÈyitvÈ1 tato paÔinivattitvÈ ÈyasmÈ ca Nandiyo ÈyasmÈ ca Kimilo 
ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ etadavocuÑ “kiÑ nu kho mayaÑ Èyasmato 
Anuruddhassa evamÈrocimha ‘imÈsaÒca imÈsaÒca vihÈrasamÈpattÊnaÑ 
mayaÑ lÈbhino’ti. YaÑ no ÈyasmÈ Anuruddho Bhagavato sammukhÈ yÈva 
ÈsavÈnaÑ khayÈ pakÈsetÊ”ti. Na kho me Èyasmanto evamÈrocesuÑ 
“imÈsaÒca imÈsaÒca vihÈrasamÈpattÊnaÑ mayaÑ lÈbhino”ti. Api ca me 
ÈyasmantÈnaÑ cetasÈ ceto paricca vidito “imÈsaÒca imÈsaÒca 
vihÈrasamÈpattÊnaÑ ime Èyasmanto lÈbhino”ti. DevatÈpi 
______________________________________________________________ 
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me etamatthaÑ ÈrocesuÑ “imÈsaÒca imÈsaÒca vihÈrasamÈpattÊnaÑ ime 
Èyasmanto lÈbhino”ti. TamenaÑ BhagavatÈ paÒhÈbhipuÔÔhena byÈkatanti. 
 
 331. Atha kho DÊgho Parajano yakkho yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ 
Ôhito kho DÊgho Parajano yakkho BhagavantaÑ etadavoca “lÈbhÈ vata 
bhante VajjÊnaÑ, suladdhalÈbhÈ VajjipajÈya, yattha TathÈgato viharati 
ArahaÑ SammÈsambuddho, ime ca tayo kulaputtÈ ÈyasmÈ ca Anuruddho 
ÈyasmÈ ca Nandiyo ÈyasmÈ ca Kimilo”ti. DÊghassa Parajanassa yakkhassa 
saddaÑ sutvÈ bhummÈ devÈ saddamanussÈvesuÑ “lÈbhÈ vata bho VajjÊnaÑ, 
suladdhalÈbhÈ VajjipajÈya, yattha TathÈgato viharati ArahaÑ 
SammÈsambuddho, ime ca tayo kulaputtÈ ÈyasmÈ ca Anuruddho ÈyasmÈ ca 
Nandiyo ÈyasmÈ ca Kimilo”ti. BhummÈnaÑ devÈnaÑ saddaÑ sutvÈ 
cÈtumahÈrÈjitÈ devÈ -pa- tÈvatiÑsÈ devÈ -pa- yÈmÈ devÈ -pa- tusitÈ 
devÈ -pa- nimmÈnaratÊ devÈ -pa- paranimmitavasavattÊ 
devÈ -pa- brahmakÈyikÈ devÈ saddamanussÈvesuÑ “lÈbhÈ vata bho 
VajjÊnaÑ, suladdhalÈbhÈ VajjipajÈya, yattha TathÈgato viharati ArahaÑ 
SammÈsambuddho, ime ca tayo kulaputtÈ ÈyasmÈ ca Anuruddho ÈyasmÈ ca 
Nandiyo ÈyasmÈ ca Kimilo”ti. Itiha te Èyasmanto tena khaÓena (tena 
layena)1 tena muhuttena yÈvabrahmalokÈ viditÈ2 ahesuÑ. 

 EvametaÑ DÊgha evametaÑ DÊgha, yasmÈpi DÊgha kulÈ ete tayo 
kulaputtÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈ, taÒcepi kulaÑ ete tayo kulaputte 
pasannacittaÑ anussareyya, tassapÈssa kulassa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya. 
YasmÈpi DÊgha kulaparivaÔÔÈ ete tayo kulaputtÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajitÈ, so cepi kulaparivaÔÔo ete tayo kulaputte pasannacitto anussareyya, 
tassapÈssa kulaparivaÔÔassa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya. YasmÈpi DÊgha 
gÈmÈ ete tayo kulaputtÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈ, so cepi gÈmo ete 
tayo  
______________________________________________________________ 
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kulaputte pasannacitto anussareyya, tassapÈssa gÈmassa dÊgharattaÑ hitÈya 
sukhÈya. YasmÈpi DÊgha nigamÈ ete tayo kulaputtÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajitÈ, so cepi nigamo ete tayo kulaputte pasannacitto anussareyya, 
tassapÈssa nigamassa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya. YasmÈpi DÊgha nagarÈ 
ete tayo kulaputtÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈ, taÒcepi nagaraÑ ete tayo 
kulaputte pasannacittaÑ anussareyya, tassapÈssa nagarassa dÊgharattaÑ 
hitÈya sukhÈya. YasmÈpi DÊgha janapadÈ ete tayo kulaputtÈ agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajitÈ, so cepi janapado ete tayo kulaputte pasannacitto 
anussareyya, tassapÈssa janapadassa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya. Sabbe cepi 
DÊgha khattiyÈ ete tayo kulaputte pasannacittÈ anussareyyuÑ, 
sabbesÈnaÑpÈssa khattiyÈnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya. Sabbe cepi 
DÊgha brÈhmaÓÈ -pa-. Sabbe cepi DÊgha vessÈ -pa-. Sabbe cepi DÊgha suddÈ 
ete tayo kulaputte pasannacittÈ anussareyyuÑ, sabbesÈnaÑpÈssa suddÈnaÑ 
dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya. Sadevako cepi DÊgha loko samÈrako 
sabrahmako sassamaÓabrÈhmaÓÊ pajÈ sadevamanussÈ ete tayo kulaputte 
pasannacittÈ anussareyya, sadevakassapÈssa lokassa samÈrakassa 
sabrahmakassa sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya dÊgharattaÑ 
hitÈya sukhÈya. Passa DÊgha yÈva ete tayo kulaputtÈ bahujanahitÈya 
paÔipannÈ bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya 
devamanussÈnanti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano DÊgho Parajano yakkho Bhagavato 
bhÈsitaÑ abhinandÊti. 
 

C|Äagosi~gasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. MahÈgosi~gasutta 

 332. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Gosi~gasÈlavanadÈye 
viharati sambahulehi abhiÒÒÈtehi abhiÒÒÈtehi therehi sÈvakehi saddhiÑ 
ÈyasmatÈ ca SÈriputtena ÈyasmatÈ ca MahÈmoggallÈnena 

 



 2. MahÈgosi~gasutta (32) 273 

ÈyasmatÈ ca MahÈkassapena ÈyasmatÈ ca Anuruddhena ÈyasmatÈ ca 
Revatena ÈyasmatÈ ca Œnandena aÒÒehi ca abhiÒÒÈtehi abhiÒÒÈtehi therehi 
sÈvakehi saddhiÑ. Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno sÈyanhasamayaÑ 
paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yenÈyasmÈ MahÈkassapo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ MahÈkassapaÑ etadavoca “ÈyÈmÈvuso Kassapa yenÈyasmÈ 
SÈriputto tenupasa~kamissÈma dhammassavanÈyÈ”ti. “EvamÈvuso”ti kho 
ÈyasmÈ MahÈkassapo Èyasmato MahÈmoggallÈnassa paccassosi. Atha kho 
ÈyasmÈ ca MahÈmoggallÈno ÈyasmÈ ca MahÈkassapo ÈyasmÈ ca Anuruddho 
yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kamiÑsu dhammassavanÈya. AddasÈ kho 
ÈyasmÈ Œnando ÈyasmantaÑ ca MahÈmoggallÈnaÑ ÈyasmantaÑ ca 
MahÈkassapaÑ ÈyasmantaÑ ca AnuruddhaÑ yenÈyasmÈ SÈriputto 
tenupasa~kamante dhammassavanÈya, disvÈna yenÈyasmÈ Revato 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ RevataÑ etadavoca 
“upasa~kamantÈ kho am| Èvuso1 Revata sappurisÈ yenÈyasmÈ SÈriputto 
tena dhammassavanÈya. ŒyÈmÈvuso Revata yenÈyasmÈ SÈriputto 
tenupasa~kamissÈma dhammassavanÈyÈ”ti. “EvamÈvuso”ti kho ÈyasmÈ 
Revato Èyasmato Œnandassa paccassosi. Atha kho ÈyasmÈ ca Revato 
ÈyasmÈ ca Œnando yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kamiÑsu 
dhammassavanÈya. 
 
 333. AddasÈ kho ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ ca RevataÑ 
ÈyasmantaÑ ca ŒnandaÑ d|ratova Ègacchante, disvÈna ÈyasmantaÑ 
ŒnandaÑ etadavoca “etu kho ÈyasmÈ Œnando, svÈgataÑ Èyasmato 
Œnandassa Bhagavato upaÔÔhÈkassa Bhagavato santikÈvacarassa. 
RamaÓÊyaÑ Èvuso Œnanda Gosi~gasÈlavanaÑ, dosinÈ ratti, 
sabbaphÈliphullÈ2 sÈlÈ, dibbÈ maÒÒe gandhÈ sampavanti. KathaÑr|pena 
Èvuso Œnanda bhikkhunÈ Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyyÈ”ti. IdhÈvuso 
SÈriputta bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo. Ye te dhammÈ 
ÈdikalyÈÓÈ majjhekalyÈÓÈ  
______________________________________________________________ 
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pariyosÈnakalyÈÓÈ sÈtthÈ sabyaÒjanÈ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ 
brahmacariyaÑ abhivadanti, tathÈr|pÈssa dhammÈ bahussutÈ honti dhÈtÈ1 

vacasÈ paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. So catassannaÑ 
parisÈnaÑ dhammaÑ deseti parimaÓÉalehi padabyaÒjanehi 
anuppabandhehi2 anusayasamugghÈtÈya. Evar|pena kho Èvuso SÈriputta 
bhikkhunÈ Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyyÈti. 
 
 334. EvaÑ vutte ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ RevataÑ etadavoca 
“byÈkataÑ kho Èvuso Revata ÈyasmatÈ Œnandena yathÈsakaÑ paÔibhÈnaÑ. 
Tattha dÈni mayaÑ ÈyasmantaÑ RevataÑ pucchÈma, ramaÓÊyaÑ Èvuso 
Revata Gosi~gasÈlavanaÑ, dosinÈ ratti, sabbaphÈliphullÈ sÈlÈ, dibbÈ maÒÒe 
gandhÈ sampavanti. KathaÑr|pena Èvuso Revata bhikkhunÈ 
Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyyÈ”ti. IdhÈvuso SÈriputta bhikkhu paÔisallÈnÈrÈmo 
hoti paÔisallÈnarato, ajjhattaÑ cetosamathamanuyutto, anirÈkatajjhÈno, 
vipassanÈya samannÈgato, br|hetÈ suÒÒÈgÈrÈnaÑ. Evar|pena kho Èvuso 
SÈriputta bhikkhunÈ Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyyÈti. 
 
 335. EvaÑ vutte ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ etadavoca 
“byÈkataÑ kho Èvuso Anuruddha ÈyasmatÈ Revatena yathÈsakaÑ 
paÔibhÈnaÑ. Tattha dÈni mayaÑ ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ pucchÈma, 
ramaÓÊyaÑ Èvuso Anuruddha Gosi~gasÈlavanaÑ, dosinÈ ratti, 
sabbaphÈliphullÈ sÈlÈ, dibbÈ maÒÒe gandhÈ sampavanti. KathaÑr|pena 
Èvuso Anuruddha bhikkhunÈ Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyyÈ”ti. IdhÈvuso 
SÈriputta bhikkhu dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena 
sahassaÑ lokÈnaÑ voloketi. SeyyathÈpi Èvuso SÈriputta cakkhumÈ puriso 
uparipÈsÈdavaragato sahassaÑ nemimaÓÉalÈnaÑ volokeyya. Evameva kho 
Èvuso SÈriputta bhikkhu dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena 
sahassaÑ lokÈnaÑ voloketi. Evar|pena kho Èvuso SÈriputta bhikkhunÈ 
Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyyÈti. 
______________________________________________________________ 
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 336. EvaÑ vutte ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ MahÈkassapaÑ 
etadavoca “byÈkataÑ kho Èvuso Kassapa ÈyasmatÈ Anuruddhena 
yathÈsakaÑ paÔibhÈnaÑ. Tattha dÈni mayaÑ ÈyasmantaÑ MahÈkassapaÑ 
pucchÈma, ramaÓÊyaÑ Èvuso Kassapa Gosi~gasÈlavanaÑ, dosinÈ ratti, 
sabbaphÈliphullÈ sÈlÈ, dibbÈ maÒÒe gandhÈ sampavanti. KathaÑr|pena 
Èvuso Kassapa bhikkhunÈ Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyyÈ”ti. IdhÈvuso 
SÈriputta bhikkhu attanÈ ca ÈraÒÒiko hoti ÈraÒÒikattassa ca vaÓÓavÈdÊ, 
attanÈ ca piÓÉapÈtiko hoti piÓÉapÈtikattassa ca vaÓÓavÈdÊ, attanÈ ca 
paÑsuk|liko hoti paÑsuk|likattassa ca vaÓÓavÈdÊ, attanÈ ca tecÊvariko hoti 
tecÊvarikattassa ca vaÓÓavÈdÊ, attanÈ ca appiccho hoti appicchatÈya ca 
vaÓÓavÈdÊ, attanÈ ca santuÔÔho hoti santuÔÔhiyÈ ca vaÓÓavÈdÊ, attanÈ ca 
pavivitto hoti pavivekassa ca vaÓÓavÈdÊ, attanÈ ca asaÑsaÔÔho hoti 
asaÑsaggassa ca vaÓÓavÈdÊ, attanÈ ca ÈraddhavÊriyo hoti vÊriyÈrambhassa ca 
vaÓÓavÈdÊ, attanÈ ca sÊlasampanno hoti sÊlasampadÈya ca vaÓÓavÈdÊ, attanÈ 
ca samÈdhisampanno hoti samÈdhisampadÈya ca vaÓÓavÈdÊ, attanÈ ca 
paÒÒÈsampanno hoti paÒÒÈsampadÈya ca vaÓÓavÈdÊ, attanÈ ca 
vimuttisampanno hoti vimuttisampadÈya ca vaÓÓavÈdÊ, attanÈ ca 
vimuttiÒÈÓadassanasampanno hoti vimuttiÒÈÓadassanasampadÈya ca 
vaÓÓavÈdÊ. Evar|pena kho Èvuso SÈriputta bhikkhunÈ Gosi~gasÈlavanaÑ 
sobheyyÈti. 
 
 337. EvaÑ vutte ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ 
etadavoca “byÈkataÑ kho Èvuso MoggallÈna ÈyasmatÈ MahÈkassapena 
yathÈsakaÑ paÔibhÈnaÑ. Tattha dÈni mayaÑ ÈyasmantaÑ 
MahÈmoggallÈnaÑ pucchÈma, ramaÓÊyaÑ Èvuso MoggallÈna 
Gosi~gasÈlavanaÑ, dosinÈ ratti, sabbaphÈliphullÈ sÈlÈ, dibbÈ maÒÒe gandhÈ 
sampavanti. KathaÑr|pena Èvuso MoggallÈna bhikkhunÈ Gosi~gasÈlavanaÑ 
sobheyyÈ”ti. IdhÈvuso SÈriputta dve bhikkh| abhidhammakathaÑ kathenti. 
Te aÒÒamaÒÒaÑ paÒhaÑ pucchanti, aÒÒamaÒÒassa paÒhaÑ puÔÔhÈ 
vissajjenti, no ca saÑsÈdenti1, dhammÊ ca nesaÑkathÈ pavattinÊ hoti. 
Evar|pena kho Èvuso SÈriputta bhikkhunÈ Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyyÈti. 
______________________________________________________________ 
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 338. Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ 
etadavoca “byÈkataÑ kho Èvuso SÈriputta amhehi sabbeheva yathÈsakaÑ 
paÔibhÈnaÑ. Tattha dÈni mayaÑ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ pucchÈma, 
ramaÓÊyaÑ Èvuso SÈriputta Gosi~gasÈlavanaÑ, dosinÈ ratti, 
sabbaphÈliphullÈ sÈlÈ, dibbÈ maÒÒe gandhÈ sampavanti. KathaÑr|pena 
Èvuso SÈriputta bhikkhunÈ Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyyÈ”ti. IdhÈvuso 
MoggallÈna bhikkhu cittaÑ vasaÑ vatteti, no ca bhikkhu cittassa vasena 
vattati. So yÈya vihÈrasamÈpattiyÈ Èka~khati pubbaÓhasamayaÑ viharituÑ, 
tÈya vihÈrasamÈpattiyÈ pubbaÓhasamayaÑ viharati. YÈya vihÈrasamÈpattiyÈ 
Èka~khati majjhanhikasamayaÑ1 viharituÑ, tÈya vihÈrasamÈpattiyÈ 
majjhanhikasamayaÑ viharati. YÈya vihÈrasamÈpattiyÈ Èka~khati 
sÈyanhasamayaÑ viharituÑ, tÈya vihÈrasamÈpattiyÈ sÈyanhasamayaÑ 
viharati. SeyyathÈpi Èvuso MoggallÈna raÒÒo vÈ rÈjamahÈmattassa vÈ 
nÈnÈrattÈnaÑ dussÈnaÑ dussakaraÓÉako p|ro assa. So yaÒÒadeva 
dussayugaÑ Èka~kheyya pubbaÓhasamayaÑ pÈrupituÑ, taÑ tadeva 
dussayugaÑ pubbaÓhasamayaÑ pÈrupeyya. YaÒÒadeva dussayugaÑ 
Èka~kheyya majjhanhikasamayaÑ pÈrupituÑ, taÑ tadeva dussayugaÑ 
majjhanhikasamayaÑ pÈrupeyya. YaÒÒadeva dussayugaÑ Èka~kheyya 
sÈyanhasamayaÑ pÈrupituÑ, taÑ tadeva dussayugaÑ sÈyanhasamayaÑ 
pÈrupeyya. Evameva kho Èvuso MoggallÈno bhikkhu cittaÑ vasaÑ vatteti, 
na ca bhikkhu cittassa vasena vattati. So yÈya vihÈrasamÈpattiyÈ Èka~khati 
pubbaÓhasamayaÑ viharituÑ, tÈya vihÈrasamÈpattiyÈ pubbaÓhasamayaÑ 
viharati. YÈya vihÈrasamÈpattiyÈ Èka~khati majjhanhikasamayaÑ viharituÑ, 
tÈya vihÈrasamÈpattiyÈ majjhanhikasamayaÑ viharati. YÈya 
vihÈrasamÈpattiyÈ Èka~khati sÈyanhasamayaÑ viharituÑ, tÈya 
vihÈrasamÈpattiyÈ sÈyanhasamayaÑ viharati. Evar|pena kho Èvuso 
MoggallÈna bhikkhunÈ Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyyÈti. 
 
 339. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto te Èyasmante etadavoca “byÈkataÑ kho 
Èvuso amhehi sabbeheva yathÈsakaÑ paÔibhÈnaÑ. ŒyÈmÈvuso yena 
BhagavÈ tenupasa~kamissÈma, upasa~kamitvÈ  
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etamatthaÑ Bhagavato ÈrocessÈma. YathÈ no BhagavÈ byÈkarissati tathÈ 
naÑ dhÈressÈmÈ”ti. EvamÈvusoti kho te Èyasmanto Èyasmato SÈriputtassa 
paccassosuÑ. Atha kho te Èyasmanto yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ etadavoca “idha bhante ÈyasmÈ 
ca Revato ÈyasmÈ ca ŒÈnando yenÈhaÑ tenupasa~kamiÑsu 
dhammassavanÈya. AddasaÑ kho ahaÑ bhante ÈyasmantaÑ ca RevataÑ 
ÈyasmantaÑ ca ŒnandaÑ d|ratova Ègacchante, disvÈna ÈyasmantaÑ 
ŒnandaÑ etadavocaÑ ‘etu kho ÈyasmÈ Œnando, svÈgataÑ Èyasmato 
Œnandassa Bhagavato upaÔÔhÈkassa Bhagavato santikÈvacarassa. 
RamaÓÊyaÑ Èvuso Œnanda Gosi~gasÈlavanaÑ, dosinÈ ratti, 
sabbaphÈliphullÈ sÈlÈ, dibbÈ maÒÒe gandhÈ sampavanti. KathaÑr|pena 
Èvuso Œnanda bhikkhunÈ Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyyÈ’ti. EvaÑ vutte 
bhante ÈyasmÈ Œnando maÑ etadavoca ‘idhÈvuso SÈriputta bhikkhu 
bahussuto hoti sutadharo -pa- anusayasamugghÈtÈya. Evar|pena kho Èvuso 
SÈriputta bhikkhunÈ Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyyÈ”ti. SÈdhu sÈdhu SÈriputta, 
yathÈ taÑ Œnandova sammÈ byÈkaramÈno byÈkareyya. Œnando hi SÈriputta 
bahussuto sutadharo sutasannicayo. Ye te dhammÈ ÈdikalyÈÓÈ 
majjhekalyÈÓÈ pariyosÈnakalyÈÓÈ sÈtthÈ sabyaÒjanÈ kevalaparipuÓÓaÑ 
parisuddhaÑ brahmacariyaÑ abhivadanti, tathÈr|pÈssa dhammÈ bahussutÈ 
honti dhÈtÈ vacasÈ paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. So 
catassannaÑ parisÈnaÑ dhammaÑ deseti parimaÓÉalehi padabyaÒjanehi 
anuppabandhehi anusayasamugghÈtÈyÈti. 
 
 340. EvaÑ vutte ahaÑ bhante ÈyasmantaÑ RevataÑ etadavocaÑ 
‘byÈkataÑ kho Èvuso Revata ÈyasmatÈ Œnandena yathÈsakaÑ paÔibhÈnaÑ. 
Tattha dÈni mayaÑ ÈyasmantaÑ RevataÑ pucchÈma ‘ramaÓÊyaÑ Èvuso 
Revata Gosi~gasÈlavanaÑ, dosinÈ ratti, sabbaphÈliphullÈ sÈlÈ, dibbÈ maÒÒe 
gandhÈ sampavanti. KathaÑr|pena Èvuso Revata bhikkhunÈ 
Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyyÈ’ti. EvaÑ vutte bhante ÈyasmÈ Revato maÑ 
etadavoca ‘idhÈvuso SÈriputta bhikkhu paÔisallÈnÈrÈmo hoti 
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paÔisallÈnarato, ajjhattaÑ cetosamathamanuyutto, anirÈkatajjhÈno, 
vipassanÈya samannÈgato, br|hetÈ suÒÒÈgÈrÈnaÑ. Evar|pena kho Èvuso 
SÈriputta bhikkhunÈ Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyyÈ”ti. SÈdhu sÈdhu SÈriputta, 
yathÈ taÑ Revatova sammÈ byÈkaramÈno byÈkareyya. Revato hi SÈriputta 
paÔisallÈnÈrÈmo paÔisallÈnarato, ajjhattaÑ cetosamathamanuyutto, 
anirÈkatajjhÈno, vipassanÈya samannÈgato, br|hetÈ suÒÒÈgÈrÈnanti. 
 
 341. EvaÑ vutte ahaÑ bhante ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ etadavocaÑ 
‘byÈkataÑ kho Èvuso Anuruddha ÈyasmatÈ Revatena -pa-. KathaÑr|pena 
Èvuso Anuruddha bhikkhunÈ Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyyÈ’ti. EvaÑ vutte 
bhante ÈyasmÈ Anuruddho maÑ etadavoca ‘idhÈvuso SÈriputta bhikkhu 
dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena sahassaÑ lokÈnaÑ 
voloketi. SeyyathÈpi Èvuso SÈriputta cakkhumÈ puriso -pa-. Evar|pena kho 
Èvuso SÈriputta bhikkhunÈ Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyyÈti. SÈdhu sÈdhu 
SÈriputta, yathÈ taÑ Anuruddhova sammÈ byÈkaramÈno byÈkareyya. 
Anuruddho hi SÈriputta dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena 
sahassaÑ lokÈnaÑ voloketÊti. 
 
 342. EvaÑ vutte ahaÑ bhante ÈyasmantaÑ MahÈkassapaÑ etadavocaÑ 
“byÈkataÑ kho Èvuso Kassapa ÈyasmatÈ Anuruddhena yathÈsakaÑ 
paÔibhÈnaÑ. Tattha dÈni mayaÑ ÈyasmantaÑ MahÈkassapaÑ 
pucchÈma -pa-. KathaÑ r|pena kho Èvuso Kassapa bhikkhunÈ 
Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyyÈ”ti. EvaÑ vutte bhante ÈyasmÈ MahÈkassapo 
maÑ etadavoca “idhÈvuso SÈriputta bhikkhu attanÈ ca ÈraÒÒiko hoti 
ÈraÒÒikattassa ca vaÓÓavÈdÊ, attanÈ ca piÓÉapÈtiko hoti -pa- attanÈ ca 
paÑsuk|liko hoti -pa- attanÈ ca tecÊvariko hoti -pa- attanÈ ca appiccho 
hoti -pa- attanÈ ca santuÔÔho hoti -pa- attanÈ ca pavivitto hoti -pa- attanÈ ca 
asaÑsaÔÔho hoti -pa- attanÈ ca ÈraddhavÊriyo hoti -pa- attanÈ ca 
sÊlasampanno hoti -pa- attanÈ ca samÈdhisampanno hoti -pa- attanÈ ca 
paÒÒÈsampanno hoti -pa- attanÈ ca vimuttisampanno  
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hoti -pa- attanÈ ca vimuttiÒÈÓadassanasampanno hoti 
vimuttiÒÈÓadassanasampadÈya ca vaÓÓavÈdÊ. Evar|pena kho Èvuso SÈriputta 
bhikkhunÈ Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyyÈ”ti. SÈdhu sÈdhu SÈriputta, yathÈ taÑ 
kassapova sammÈ byÈkaramÈno byÈkareyya. Kassapo hi SÈriputta attanÈ ca 
ÈraÒÒiko ÈraÒÒikattassa ca vaÓÓavÈdÊ, attanÈ ca piÓÉapÈtiko 
piÓÉapÈtikattassa ca vaÓÓavÈdÊ, attanÈ ca paÑsuk|liko paÑsuk|likattassa ca 
vaÓÓavÈdÊ, attanÈ ca tecÊvariko tecÊvarikattassa ca vaÓÓavÈdÊ, attanÈ ca 
appiccho appicchatÈya ca vaÓÓavÈdÊ, attanÈ ca santuÔÔho santuÔÔhiyÈ ca 
vaÓÓavÈdÊ, attanÈ ca pavivitto pavivekassa ca vaÓÓavÈdÊ, attanÈ ca 
asaÑsaÔÔho asaÑsaggassa ca vaÓÓavÈdÊ, attanÈ ca ÈraddhavÊriyo 
vÊriyÈrambhassa ca vaÓÓavÈdÊ, attanÈ ca sÊlasampanno sÊlasampadÈya ca 
vaÓÓavÈdÊ, attanÈ ca samÈdhisampanno samÈdhisampadÈya ca vaÓÓavÈdÊ, 
attanÈ ca paÒÒÈsampanno paÒÒÈsampadÈya ca vaÓÓavÈdÊ, attanÈ ca 
vimuttisampanno vimuttisampadÈya ca vaÓÓavÈdÊ, attanÈ ca 
vimuttiÒÈÓadassanasampanno vimuttiÒÈÓadassanasampadÈya ca vaÓÓavÈdÊti. 
 
 343. EvaÑ vutte ahaÑ bhante ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ 
etadavocaÑ “byÈkataÑ kho Èvuso MoggallÈna ÈyasmatÈ MahÈkassapena 
yathÈsakaÑ paÔibhÈnaÑ. Tattha dÈni mayaÑ ÈyasmantaÑ 
MahÈmoggallÈnaÑ pucchÈma -pa-. KathaÑr|pena Èvuso MoggallÈna 
bhikkhunÈ Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyyÈ”ti. EvaÑ vutte bhante ÈyasmÈ 
MahÈmoggallÈno maÑ etadavoca “idhÈvuso SÈriputta dve bhikkh| 
abhidhammakathaÑ kathenti, te aÒÒamaÒÒaÑ paÒhaÑ pucchanti, 
aÒÒamaÒÒassa paÒhaÑ puÔÔhÈ vissajjenti, no ca saÑsÈdenti, dhammÊ ca 
nesaÑ kathÈ pavattinÊ hoti, evar|pena kho Èvuso SÈriputta bhikkhunÈ 
Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyyÈ”ti. SÈdhu sÈdhu SÈriputta, yathÈ taÑ 
MoggallÈnova sammÈ byÈkaramÈno byÈkareyya, MoggallÈno hi SÈriputta 
dhammakathikoti. 
 
 344. EvaÑ vutte ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno BhagavantaÑ etadavoca 
“atha khvÈhaÑ bhante ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavocaÑ ‘byÈkataÑ kho 
Èvuso SÈriputta amhehi sabbeheva yathÈsakaÑ paÔibhÈnaÑ. Tattha  
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dÈni mayaÑ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ pucchÈma, ramaÓÊyaÑ Èvuso SÈriputta 
Gosi~gasÈlavanaÑ, dosinÈ ratti, sabbaphÈliphullÈ sÈlÈ, dibbÈ maÒÒe gandhÈ 
sampavanti. KathaÑr|pena Èvuso SÈriputta bhikkhunÈ Gosi~gasÈlavanaÑ 
sobheyyÈ”ti. EvaÑ vutte bhante ÈyasmÈ Sariputto maÑ etadavoca “idhÈvuso 
MoggallÈna bhikkhu cittaÑ vasaÑ vatteti, no ca bhikkhu cittassa vasena 
vattati, so yÈya vihÈrasamÈpattiyÈ Èka~khati pubbaÓhasamayaÑ viharituÑ, 
tÈya vihÈrasamÈpattiyÈ pubbaÓhasamayaÑ viharati. YÈya vihÈrasamÈpattiyÈ 
Èka~khati majjhanhikasamayaÑ viharituÑ, tÈya vihÈrasamÈpattiyÈ 
majjhanhikasamayaÑ viharati. YÈya vihÈrasamÈpattiyÈ Èka~khati 
sÈyanhasamayaÑ viharituÑ, tÈya vihÈrasamÈpattiyÈ sÈyanhasamayaÑ 
viharati. SeyyathÈpi Èvuso moggallÈna raÒÒo vÈ rÈjamahÈmattassa vÈ 
nÈnÈrattÈnaÑ dussÈnaÑ dussakaraÓÉako p|ro assa, so yaÒÒadeva 
dussayugaÑ Èka~kheyya pubbaÓhasamayaÑ pÈrupituÑ, taÑ tadeva 
dussayugaÑ pubbaÓhasamayaÑ pÈrupeyya. YaÒÒadeva dussayugaÑ 
Èka~kheyya majjhanhikasamayaÑ pÈrupituÑ, taÑ tadeva dussayugaÑ 
majjhanhikasamayaÑ pÈrupeyya. YaÒÒadeva dussayugaÑ Èka~kheyya 
sÈyanhasamayaÑ pÈrupituÑ, taÑ tadeva dussayugaÑ sÈyanhasamayaÑ 
pÈrupeyya. Evameva kho Èvuso MoggallÈna bhikkhu cittaÑ vasaÑ vatteti, 
no ca bhikkhu cittassa vasena vattati, so yÈya vihÈrasamÈpattiyÈ Èka~khati 
pubbaÓhasamayaÑ viharituÑ, tÈya vihÈrasamÈpattiyÈ pubbaÓhasamayaÑ 
viharati. YÈya vihÈrasamÈpattiyÈ Èka~khati majjhanhikasamayaÑ viharituÑ, 
tÈya vihÈrasamÈpattiyÈ majjhanhikasamayaÑ viharati. YÈya 
vihÈrasamÈpattiyÈ Èka~khati sÈyanhasamayaÑ viharituÑ, tÈya 
vihÈrasamÈpattiyÈ sÈyanhasamayaÑ viharati. Evar|pena kho Èvuso 
MoggallÈna bhikkhunÈ Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyyÈ”ti. SÈdhu sÈdhu 
MoggallÈna, yathÈ taÑ SÈriputtova sammÈ byÈkaramÈno byÈkareyya. 
SÈriputto hi MoggallÈna cittaÑ vasaÑ vatteti, no ca SÈriputto cittassa vasena 
vattati. So yÈya vihÈrasamÈpattiyÈ Èka~khati pubbaÓhasamayaÑ viharituÑ, 
tÈya vihÈrasamÈpattiyÈ pubbaÓhasamayaÑ viharati. YÈya vihÈrasamÈpattiyÈ 
Èka~khati majjhanhikasamayaÑ viharituÑ, tÈya vihÈrasamÈpattiyÈ 
majjhanhikasamayaÑ viharati. YÈya vihÈrasamÈpattiyÈ Èka~khati 
sÈyanhasamayaÑ viharituÑ, tÈya vihÈrasamÈpattiyÈ sÈyanhasamayaÑ 
viharatÊti. 
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 345. EvaÑ vutte ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ etadavoca “kassa nu 
kho bhante subhÈsitan”ti. SabbesaÑ vo SÈriputta subhÈsitaÑ pariyÈyena. 
Api ca mamapi suÓÈtha, yathÈr|pena bhikkhunÈ Gosi~gasÈlavanaÑ 
sobheyya, idha SÈriputta bhikkhu pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto 
nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ 
upaÔÔhapetvÈ “na tÈvÈhaÑ imaÑ palla~kaÑ bhindissÈmi, yÈva me 
nÈnupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimuccissatÊ”ti. Evar|pena kho SÈriputta 
bhikkhunÈ Gosi~gasÈlavanaÑ sobheyyÈti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te Èyasmanto1 Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

MahÈgosi~gasuttaÑ niÔÔhitaÑ dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. MahÈgopÈlakasutta 

 346. 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– 

 EkÈdasahi bhikkhave a~gehi samannÈgato gopÈlako abhabbo gogaÓaÑ 
pariharituÑ phÈtiÑ kÈtuÑ2. Katamehi ekÈdasahi. Idha bhikkhave gopÈlako 
na r|paÒÒ| hoti, na lakkhaÓakusalo hoti, na ÈsÈÔikaÑ hÈretÈ3 hoti, na vaÓaÑ 
paÔicchÈdetÈ hoti, na dh|maÑ kattÈ hoti, na titthaÑ jÈnÈti, na pÊtaÑ jÈnÈti, 
na vÊthiÑ jÈnÈti, na gocarakusalo hoti, anavasesadohÊ ca hoti, ye te usabhÈ 
gopitaro gopariÓÈyakÈ, te na atirekap|jÈya p|jetÈ hoti. Imehi kho bhikkhave 
ekÈdasahi a~gehi samannÈgato gopÈlako abhabbo gogaÓaÑ pariharituÑ 
phÈtiÑ kÈtuÑ. Evameva kho bhikkhave ekÈdasahi dhammehi samannÈgato 
bhikkhu abhabbo imasmiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Te bhikkh| (Ka) 2. PhÈtikattuÑ (SÊ, I), phÈtikÈtuÑ (SyÈ, KaÑ) 
 3. SÈÔetÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjituÑ. Katamehi ekÈdasahi. 
Idha bhikkhave bhikkhu na r|paÒÒ| hoti, na lakkhaÓakusalo hoti, na 
ÈsÈÔikaÑ hÈretÈ hoti, na vaÓaÑ paÔicchÈdetÈ hoti, na dh|maÑ kattÈ hoti, na 
titthaÑ jÈnÈti, na pÊtaÑ jÈnÈti, na vÊthiÑ jÈnÈti, na gocarakusalo hoti, 
anavasesadohÊ ca hoti, ye te bhikkh| therÈ rattaÒÒ| cirapabbajitÈ 
saÑghapitaro saÑghapariÓÈyakÈ, te na atirekap|jÈya p|jetÈ hoti. 
 
 347. KathaÒca bhikkhave bhikkhu na r|paÒÒ| hoti. Idha bhikkhave 
bhikkhu “yaÑ kiÒci r|paÑ sabbaÑ r|paÑ cattÈri mahÈbh|tÈni catunnaÒca 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈyar|pan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. EvaÑ kho 
bhikkhave bhikkhu na r|paÒÒ| hoti. (1) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu na lakkhaÓakusalo hoti. Idha bhikkhave 
bhikkhu “kammalakkhaÓo bÈlo, kammalakkhaÓo paÓÉito”ti yathÈbh|taÑ 
nappajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu na lakkhaÓakusalo hoti. (2) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu na ÈsÈÔikaÑ hÈretÈ hoti. Idha bhikkhave 
bhikkhu uppannaÑ kÈmavitakkaÑ adhivÈseti, nappajahati, na vinodeti, na 
byantÊ karoti, na anabhÈvaÑ gameti. UppannaÑ byÈpÈdavitakkaÑ -pa-. 
UppannaÑ vihiÑsÈvitakkaÑ -pa-. Uppannuppanne pÈpake akusale dhamme 
adhivÈseti, nappajahati, na vinodeti, na byantÊ karoti, na anabhÈvaÑ gameti. 
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu na ÈsÈÔikaÑ hÈretÈ hoti. (3) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu na vaÓaÑ paÔicchÈdetÈ hoti. Idha 
bhikkhave bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ nimittaggÈhÊ hoti 
anubyaÒjanaggÈhÊ, yatvÈdhikaraÓamenaÑ cakkhundriyaÑ asaÑvutaÑ 
viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, 
tassa saÑvarÈya na paÔipajjati, na rakkhati cakkhundriyaÑ, cakkhundriye na 
saÑvaraÑ Èpajjati. Sotena saddaÑ sutvÈ -pa-. GhÈnena gandhaÑ 
ghÈyitvÈ -pa-. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ -pa-. KÈyena phoÔÔhabbaÑ 
phusitvÈ -pa-. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya nimittaggÈhÊ hoti 
anubyaÒjanaggÈhÊ, yatvÈdhikaraÓamenaÑ manindriyaÑ asaÑvutaÑ 
viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, 
tassa saÑvarÈya na paÔipajjati, 
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na rakkhati manindriyaÑ, manindriye na saÑvaraÑ Èpajjati. EvaÑ kho 
bhikkhave bhikkhu na vaÓaÑ paÔicchÈdetÈ hoti. (4) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu na dh|maÑ kattÈ hoti. Idha bhikkhave 
bhikkhu yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ na vitthÈrena paresaÑ 
desetÈ hoti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu na dh|maÑ kattÈ hoti. (5) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu na titthaÑ jÈnÈti. Idha bhikkhave bhikkhu 
ye te bhikkh| bahussutÈ ÈgatÈgamÈ dhammadharÈ vinayadharÈ mÈtikÈdharÈ, 
te kÈlena kÈlaÑ upasa~kamitvÈ na paripucchati, na paripaÒhati “idaÑ bhante 
kathaÑ, imassa ko attho”ti. Tassa te Èyasmanto avivaÔaÒceva na vivaranti, 
anuttÈnÊkataÒca na uttÈnÊ karonti, anekavihitesu ca ka~khÈÔhÈnÊyesu 
dhammesu ka~khaÑ na paÔivinodenti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu na 
titthaÑ jÈnÈti. (6) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu na pÊtaÑ jÈnÈti. Idha bhikkhave bhikkhu 
TathÈgatappavedite dhammavinaye desiyamÈne na labhati atthavedaÑ, na 
labhati dhammavedaÑ, na labhati dhamm|pasaÑhitaÑ pÈmojjaÑ. EvaÑ 
kho bhikkhave bhikkhu na pÊtaÑ jÈnÈti. (7) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu na vÊthiÑ jÈnÈti. Idha bhikkhave bhikkhu 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. EvaÑ kho 
bhikkhave bhikkhu na vÊthiÑ jÈnÈti. (8) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu na gocarakusalo hoti. Idha bhikkhave 
bhikkhu cattaro satipaÔÔhÈne yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu na gocarakusalo hoti. (9) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu anavasesadohÊ hoti. Idha bhikkhave 
bhikkhuÑ saddhÈ gahapatikÈ abhihaÔÔhuÑ pavÈrenti 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrehi, tatra bhikkhu 
mattaÑ na jÈnÈti paÔiggahaÓÈya. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu 
anavasesadohÊ hoti. (10) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkh| therÈ rattaÒÒ| cirapabbajitÈ 
saÑghapitaro saÑghapariÓÈyakÈ, te na atirekap|jÈya p|jetÈ 
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hoti. Idha bhikkhave bhikkhu ye te bhikkh| therÈ rattaÒÒ| cirapabbajitÈ 
saÑghapitaro saÑghapariÓÈyakÈ, tesu na mettaÑ kÈyakammaÑ 
paccupaÔÔhÈpeti Èvi ceva raho ca. Na mettaÑ vacÊkammaÑ paccupaÔÔhÈpeti 
Èvi ceva raho ca. Na mettaÑ manokammaÑ paccupaÔÔhÈpeti Èvi ceva raho 
ca. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu ye te bhikkh| therÈ rattaÒÒ| cirapabbajitÈ 
saÑghapitaro saÑghapariÓÈyakÈ, te na atirekap|jÈya p|jetÈ hoti. (11) 

 Imehi kho bhikkhave ekÈdasahi dhammehi samannÈgato bhikkhu 
abhabbo imasmiÑ dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjituÑ. 
 
 348. EkÈdasahi bhikkhave a~gehi samannÈgato gopÈlako bhabbo 
gogaÓaÑ pariharituÑ phÈtiÑ kÈtuÑ. Katamehi ekÈdasahi. Idha bhikkhave 
gopÈlako r|paÒÒ| hoti, lakkhaÓakusalo hoti, ÈsÈÔikaÑ hÈretÈ hoti, vaÓaÑ 
paÔicchÈdetÈ hoti, dh|maÑ kattÈ hoti, titthaÑ jÈnÈti, pÊtaÑ jÈnÈti, vÊthiÑ 
jÈnÈti, gocarakusalo hoti, sÈvasesadohÊ ca hoti, ye te usabhÈ gopitaro 
gopariÓÈyakÈ, te atirekap|jÈya p|jetÈ hoti. Imehi kho bhikkhave ekÈdasahi 
a~gehi samannÈgato gopÈlako bhabbo gogaÓaÑ pariharituÑ phÈtiÑ kÈtuÑ. 
Evameva kho bhikkhave ekÈdasahi dhammehi samannÈgato bhikkhu bhabbo 
imasmiÑ dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjituÑ. Katamehi 
ekÈdasahi. Idha bhikkhave bhikkhu r|paÒÒ| hoti, lakkhaÓakusalo hoti, 
ÈsÈÔikaÑ hÈretÈ hoti, vaÓaÑ paÔicchÈdetÈ hoti, dh|maÑ kattÈ hoti, titthaÑ 
jÈnÈti, pÊtaÑ jÈnÈti, vÊthiÑ jÈnÈti, gocarakusalo hoti, sÈvasesadohÊ ca hoti, 
ye te bhikkh| therÈ rattaÒÒ| cirapabbajitÈ saÑghapitaro saÑghapariÓÈyakÈ, 
te atirekap|jÈya p|jetÈ hoti. 
 
 349. KathaÒca bhikkhave bhikkhu r|paÒÒ| hoti. Idha bhikkhave 
bhikkhu “yaÑ kiÒci r|paÑ sabbaÑ r|paÑ cattÈri mahÈbh|tÈni catunnaÒca 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈyar|pan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu r|paÒÒ| hoti. (1) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu lakkhaÓakusalo hoti. Idha bhikkhave 
bhikkhu “kammalakkhaÓo bÈlo, kammalakkhaÓo paÓÉito”ti yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu lakkhaÓakusalo hoti. (2) 
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 KathaÒca bhikkhave bhikkhu ÈsÈÔikaÑ hÈretÈ hoti. Idha bhikkhave 
bhikkhu uppannaÑ kÈmavitakkaÑ nÈdhivÈseti, pajahati, vinodeti, byantÊ 
karoti, anabhÈvaÑ gameti. UppannaÑ byÈpÈdavitakkaÑ -pa-. UppannaÑ 
vihiÑsÈvitakkaÑ -pa-. Uppannuppanne pÈpake akusale dhamme nÈdhivÈseti, 
pajahati, vinodeti, byantÊ karoti, anabhÈvaÑ gameti. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu ÈsÈÔikaÑ hÈretÈ hoti. (3) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu vaÓaÑ paÔicchÈdetÈ hoti. Idha bhikkhave 
bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ na nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, 
yatvÈdhikaraÓamenaÑ cakkhundriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ 
abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa 
saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati cakkhundriyaÑ, cakkhundriye saÑvaraÑ 
Èpajjati. Sotena saddaÑ sutvÈ -pa-. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ -pa-. JivhÈya 
rasaÑ sÈyitvÈ -pa-. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ -pa-. ManasÈ dhammaÑ 
viÒÒÈya na nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, yatvÈdhikaraÓamenaÑ 
manindriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ 
dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati 
manindriyaÑ, manindriye saÑvaraÑ Èpajjati. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu 
vaÓaÑ paÔicchÈdetÈ hoti. (4) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu dh|maÑ kattÈ hoti. Idha bhikkhave 
bhikkhu yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ vitthÈrena paresaÑ desetÈ 
hoti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu dh|maÑ kattÈ hoti. (5) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu titthaÑ jÈnÈti. Idha bhikkhave bhikkhu ye 
te bhikkh| bahussutÈ ÈgatÈgamÈ dhammadharÈ vinayadharÈ mÈtikÈdharÈ, te 
kÈlena kÈlaÑ upasa~kamitvÈ paripucchati, paripaÒhati “idaÑ bhante 
kathaÑ, imassa ko attho”ti. Tassa te Èyasmanto avivaÔaÒceva vivaranti. 
AnuttÈnÊkataÒca uttÈnÊ karonti. Anekavihitesu ca ka~khÈÔhÈnÊyesu 
dhammesu ka~khaÑ paÔivinodenti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu titthaÑ 
jÈnÈti. (6) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu pÊtaÑ jÈnÈti. Idha bhikkhave bhikkhu 
TathÈgatappavedite dhammavinaye desiyamÈne labhati atthavedaÑ, labhati 
dhammavedaÑ, labhati dhamm|pasaÑhitaÑ pÈmojjaÑ. EvaÑ kho 
bhikkhave bhikkhu pÊtaÑ jÈnÈti. (7) 
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 KathaÒca bhikkhave bhikkhu vÊthiÑ jÈnÈti. Idha bhikkhave bhikkhu 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu vÊthiÑ jÈnÈti. (8) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu gocarakusalo hoti. Idha bhikkhave 
bhikkhu cattÈro satipaÔÔhÈne yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu gocarakusalo hoti. (9) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu sÈvasesadohÊ hoti. Idha bhikkhave 
bhikkhuÑ saddhÈ gahapatikÈ abhihaÔÔhuÑ pavÈrenti 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrehi, tatra bhikkhu 
mattaÑ jÈnÈti paÔiggahaÓÈya. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu sÈvasesadohÊ 
hoti. (10) 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkh| therÈ rattaÒÒ| cirapabbajitÈ 
saÑghapitaro saÑghapariÓÈyakÈ, te atirekap|jÈya p|jetÈ hoti. Idha 
bhikkhave bhikkhu ye te bhikkh| therÈ rattaÒÒ| cirapabbajitÈ saÑghapitaro 
saÑghapariÓÈyakÈ, tesu mettaÑ kÈyakammaÑ paccupaÔÔhÈpeti Èvi ceva raho 
ca. MettaÑ vacÊkammaÑ paccupaÔÔhÈpeti Èvi ceva raho ca. MettaÑ 
manokammaÑ paccupaÔÔhÈpeti Èvi ceva raho ca. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu ye te bhikkh| therÈ rattaÒÒ| cirapabbajitÈ saÑghapitaro 
saÑghapariÓÈyakÈ, te atirekap|jÈya p|jetÈ hoti. (11) 

 Imehi kho bhikkhave ekÈdasahi dhammehi samannÈgato bhikkhu 
bhabbo imasmiÑ dhammavinaye vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ Èpajjitunti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

MahÈgopÈlakasuttaÑ niÔÔhitaÑ tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. C|ÄagopÈlakasutta 

 350. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ VajjÊsu viharati 
UkkacelÈyaÑ Ga~gÈya nadiyÈ tÊre. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi 
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca–
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  Bh|tapubbaÑ bhikkhave MÈgadhako gopÈlako duppaÒÒajÈtiko 
vassÈnaÑ pacchime mÈse saradasamaye asamavekkhitvÈ Ga~gÈya nadiyÈ 
orimaÑ tÊraÑ asamavekkhitvÈ pÈrimaÑ tÊraÑ atittheneva gÈvo patÈresi 
uttaraÑ tÊraÑ SuvidehÈnaÑ. Atha kho bhikkhave gÈvo majjhega~gÈya 
nadiyÈ sote ÈmaÓÉaliyaÑ karitvÈ tattheva anayabyasanaÑ ÈpajjiÑsu. TaÑ 
kissa hetu, tathÈ hi so bhikkhave MÈgadhako gopÈlako duppaÒÒajÈtiko 
vassÈnaÑ pacchime mÈse saradasamaye asamavekkhitvÈ Ga~gÈya nadiyÈ 
orimaÑ tÊraÑ asamavekkhitvÈ pÈrimaÑ tÊraÑ atittheneva gÈvo patÈresi 
uttaraÑ tÊraÑ SuvidehÈnaÑ. Evameva kho bhikkhave ye hi keci1 samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ akusalÈ imassa lokassa, akusalÈ parassa lokassa, akusalÈ 
mÈradheyyassa, akusalÈ amÈradheyyassa, akusalÈ maccudheyyassa, akusalÈ 
amaccudheyyassa. TesaÑ ye sotabbaÑ saddahÈtabbaÑ maÒÒissanti, tesaÑ 
taÑ bhavissati dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya. 
 
 351. Bh|tapubbaÑ bhikkhave MÈgadhako gopÈlako sappaÒÒajÈtiko 
vassÈnaÑ pacchime mÈse saradasamaye samavekkhitvÈ Ga~gÈya nadiyÈ 
orimaÑ tÊraÑ samavekkhitvÈ pÈrimaÑ tÊraÑ tittheneva gÈvo patÈresi 
uttaraÑ tÊraÑ SuvidehÈnaÑ. So paÔhamaÑ patÈresi ye te usabhÈ gopitaro 
gopariÓÈyakÈ, te tiriyaÑ Ga~gÈya sotaÑ chetvÈ sotthinÈ pÈraÑ agamaÑsu. 
AthÈpare patÈresi balavagÈvo dammagÈvo tepi tiriyaÑ Ga~gÈya sotaÑ 
chetvÈ sotthinÈ pÈraÑ agamaÑsu. AthÈpare patÈresi vacchatare 
vacchatariyo, tepi tiriyaÑ Ga~gÈya sotaÑ chetvÈ sotthinÈ pÈraÑ agamaÑsu. 
AthÈpare patÈresi vacchake kisÈbalake2, tepi tiriyaÑ Ga~gÈya sotaÑ chetvÈ 
sotthinÈ pÈraÑ agamaÑsu. Bh|tapubbaÑ bhikkhave vacchako taruÓako 
tÈvadeva jÈtako mÈtugoravakena vuyhamÈno, sopi tiriyaÑ Ga~gÈya sotaÑ 
chetvÈ sotthinÈ paraÑ agamÈsi. TaÑ kissa hetu, tathÈ hi so bhikkhave 
MÈgadhako gopÈlako sappaÒÒajÈtiko vassÈnaÑ pacchime mÈse 
saradasamaye samavekkhitvÈ Ga~gÈya nadiyÈ  
______________________________________________________________ 
 1. Ye keci (SyÈ, KaÑ) 2. Kisabalake (SÊ, SyÈ, I)  
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orimaÑ tÊraÑ samavekkhitvÈ pÈrimaÑ tÊraÑ tittheneva gÈvo patÈresi 
uttaraÑ tÊraÑ SuvidehÈnaÑ. Evameva kho bhikkhave ye hi keci samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ kusalÈ imassa lokassa, kusalÈ parassa lokassa, kusalÈ 
mÈradheyyassa, kusalÈ amÈradheyyassa, kusalÈ maccudheyyassa, kusalÈ 
amaccudheyyassa. TesaÑ ye sotabbaÑ saddahÈtabbaÑ maÒÒissanti, tesaÑ 
taÑ bhavissati dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya. 
 
 352. SeyyathÈpi bhikkhave ye te usabhÈ gopitaro gopariÓÈyakÈ, te 
tiriyaÑ Ga~gÈya sotaÑ chetvÈ sotthinÈ pÈraÑ agamaÑsu. Evameva kho 
bhikkhave ye te bhikkh| arahanto khÊÓÈsavÈ vusitavanto katakaraÓÊyÈ 
ohitabhÈrÈ anuppattasadatthÈ parikkhÊÓabhavasaÑyojanÈ sammadaÒÒÈ 
vimuttÈ, te tiriyaÑ mÈrassa sotaÑ chetvÈ sotthinÈ pÈraÑ gatÈ. 

 SeyyathÈpi te bhikkhave balavagÈvo dammagÈvo tiriyaÑ Ga~gÈya 
sotaÑ chetvÈ sotthinÈ pÈraÑ agamaÑsu. Evameva kho bhikkhave ye te 
bhikkh| paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtikÈ 
tattha parinibbÈyino, anÈvattidhammÈ tasmÈ lokÈ, tepi tiriyaÑ mÈrassa 
sotaÑ chetvÈ sotthinÈ paraÑ gamissanti. 

 SeyyathÈpi te bhikkhave vacchatarÈ vacchatariyo tiriyaÑ Ga~gÈya 
sotaÑ chetvÈ sotthinÈ pÈraÑ agamaÑsu. Evameva kho bhikkhave ye te 
bhikkh| tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ 
sakadÈgÈmino sakideva imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ dukkhassantaÑ karissanti, tepi 
tiriyaÑ mÈrassa sotaÑ chetvÈ sotthinÈ pÈraÑ gamissanti. 

 SeyyathÈpi te bhikkhave vacchakÈ kisÈbalakÈ tiriyaÑ Ga~gÈya sotaÑ 
chetvÈ sotthinÈ pÈraÑ agamaÑsu. Evameva kho bhikkhave ye te bhikkh| 
tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sotÈpannÈ avinipÈtadhammÈ niyatÈ 
sambodhiparÈyanÈ, tepi tiriyaÑ mÈrassa sotaÑ chetvÈ sotthinÈ pÈraÑ 
gamissanti. 

 SeyyathÈpi so bhikkhave vacchako taruÓako tÈvadeva jÈtako 
mÈtugoravakena vuyhamÈno tiriyaÑ Ga~gÈya sotaÑ chetvÈ 
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sotthinÈ pÈraÑ agamÈsi. Evameva kho bhikkhave ye te bhikkh| 
dhammÈnusÈrino saddhÈnusÈrino, tepi tiriyaÑ mÈrassa sotaÑ chetvÈ 
sotthinÈ pÈraÑ gamissanti. 

 AhaÑ kho pana bhikkhave kusalo imassa lokassa, kusalo parassa 
lokassa, kusalo mÈradheyyassa, kusalo amÈradheyyassa, kusalo 
maccudheyyassa, kusalo amaccudheyyassa. Tassa mayhaÑ bhikkhave ye 
sotabbaÑ saddahÈtabbaÑ maÒÒissanti, tesaÑ taÑ bhavissati dÊgharattaÑ 
hitÈya sukhÈyÈti. 

 Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈ Sugato athÈparaÑ etadavoca SatthÈ. 

   “AyaÑ loko paro loko, jÈnatÈ suppakÈsito. 
   YaÒca mÈrena sampattaÑ, appattaÑ yaÒca maccunÈ.  

   SabbaÑ lokaÑ abhiÒÒÈya, Sambuddhena pajÈnatÈ.  
   VivaÔaÑ amatadvÈraÑ, khemaÑ nibbÈnapattiyÈ. 

   ChinnaÑ pÈpimato sotaÑ, viddhastaÑ vinaÄÊkataÑ.  
   PÈmojjabahulÈ hotha, khemaÑ patta’ttha1 bhikkhavo”ti. 
 

C|ÄagopÈlakasuttaÑ niÔÔhitaÑ catutthaÑ. 
_____ 

 
5. C|Äasaccakasutta 

 353. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati 
MahÈvane K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Tena kho pana samayena Saccako 
NigaÓÔhaputto VesÈliyaÑ paÔivasati bhassappavÈdako paÓÉitavÈdo 
sÈdhusammato bahujanassa. So VesÈliyaÑ parisati evaÑ vÈcaÑ bhÈsati 
“nÈhaÑ taÑ passÈmi samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ sa~ghiÑ gaÓiÑ 
gaÓÈcariyaÑ, api ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ paÔijÈnamÈnaÑ, yo mayÈ 
vÈdena vÈdaÑ samÈraddho na sa~kampeyya na sampakampeyya na 
sampavedheyya, yassa na kacchehi sedÈ muccheyyuÑ, th|ÓaÑ cepÈhaÑ 
acetanaÑ vÈdena samÈrabheyyaÑ, sÈpi mayÈ vÈdena vÈdaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Patthetha (SyÈ, KaÑ, Ka, AÔÔhakathÈyaÑ saÑvaÓÓetabbapÈÔho) 
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samÈraddhÈ sa~kampeyya sampakampeyya sampavedheyya, ko pana vÈdo 
manussabh|tassÈ”ti. Atha kho ÈyasmÈ Assaji pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya VesÈliÑ piÓÉÈya pÈvisi. AddasÈ kho Saccako 
NigaÓÔhaputto VesÈliyaÑ ja~ghÈvihÈraÑ anuca~kamamÈno anuvicaramÈno 
ÈyasmantaÑ AssajiÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna yenÈyasmÈ Assaji 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ AssajinÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, 
ekamantaÑ Ôhito kho Saccako NigaÓÔhaputto ÈyasmantaÑ AssajiÑ 
etadavoca “kathaÑ pana bho Assaji samaÓo Gotamo sÈveke vineti, 
kathaÑbhÈgÈ ca pana samaÓassa Gotamassa sÈvakesu anusÈsanÊ bahulÈ 
pavattatÊ”ti. EvaÑ kho Aggivessana BhagavÈ sÈvake vineti, evaÑbhÈgÈ ca 
pana Bhagavato sÈvakesu anusÈsanÊ bahulÈ pavattati “r|paÑ bhikkhave 
aniccaÑ, vedanÈ aniccÈ, saÒÒÈ aniccÈ, sa~khÈrÈ aniccÈ, viÒÒÈÓaÑ aniccaÑ. 
R|paÑ bhikkhave anattÈ, vedanÈ anattÈ, saÒÒÈ anattÈ, sa~khÈrÈ anattÈ, 
viÒÒÈÓaÑ anattÈ. Sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ, sabbe dhammÈ anattÈ”ti. EvaÑ 
kho Aggivessana BhagavÈ sÈvake vineti, evaÑbhÈgÈ ca pana Bhagavato 
sÈvakesu anusÈsanÊ bahulÈ pavattatÊti. DussutaÑ vata bho Assaji assumha, 
ye mayaÑ evaÑvÈdiÑ samaÓaÑ GotamaÑ assumha, appeva nÈma mayaÑ 
kadÈci karahaci tena bhotÈ Gotamena saddhiÑ samÈgaccheyyÈma, appeva 
nÈma siyÈ kocideva kathÈsallÈpo, appeva nÈma tasmÈ pÈpakÈ diÔÔhigatÈ 
viveceyyÈmÈti. 
 
 354. Tena kho pana samayena paÒcamattÈni LicchavisatÈni santhÈgÈre1 
sannipatitÈni honti kenacideva karaÓÊyena. Atha kho Saccako NigaÓÔhaputto 
yena te LicchavÊ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ te LicchavÊ etadavoca 
“abhikkamantu bhonto LicchavÊ, abhikkamantu bhonto LicchavÊ, ajja me 
samaÓena Gotamena saddhiÑ kathÈsallÈpo bhavissati. Sace me samaÓo 
Gotamo tathÈ patiÔÔhissati, yathÈ ca me2 ÒÈtaÒÒatarena sÈvakena AssajinÈ 
nÈma bhikkhunÈ patiÔÔhitaÑ. SeyyathÈpi nÈma balavÈ puriso dÊghalomikaÑ 
eÄakaÑ lomesu gahetvÈ ÈkaÉÉheyya parikaÉÉheyya  
______________________________________________________________ 
 1. SandhÈgÈre (Ka) 2. YathÈssa me (SÊ, I) 
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samparikaÉÉheyya, evamevÈhaÑ samaÓaÑ GotamaÑ vÈdena vÈdaÑ 
ÈkaÉÉhissÈmi parikaÉÉhissÈmi samparikaÉÉhissÈmi. SeyyathÈpi nÈma balavÈ 
soÓÉikÈkammakÈro mahantaÑ soÓÉikÈkiÄaÒjaÑ gambhÊre udakarahade 
pakkhipitvÈ kaÓÓe gahetvÈ ÈkaÉÉheyya parikaÉÉheyya samparikaÉÉheyya, 
evamevÈhaÑ samaÓaÑ GotamaÑ vÈdena vÈdaÑ ÈkaÉÉhissÈmi 
parikaÉÉhissÈmi samparikaÉÉhissÈmi. SeyyathÈpi nÈma balavÈ 
soÓÉikÈdhutto vÈlaÑ1 kaÓÓe gahetvÈ odhuneyya niddhuneyya nipphoÔeyya2, 
evamevÈhaÑ samaÓaÑ GotamaÑ vÈdena vÈdaÑ odhunissÈmi 
niddhunissÈmi nipphoÔessÈmi. SeyyathÈpi nÈma kuÒjaro saÔÔhihÈyano 
gambhÊraÑ pokkharaÓiÑ ogÈhetvÈ sÈÓadhovikaÑ nÈma kÊÄitajÈtaÑ kÊÄati, 
evamevÈhaÑ samaÓaÑ GotamaÑ sÈÓadhovikaÑ maÒÒe kÊÄitajÈtaÑ 
kÊÄissÈmi. Abhikkamantu bhonto LicchavÊ, abhikkamantu bhonto LicchavÊ, 
ajja me samaÓena Gotamena saddhiÑ kathÈsallÈpo bhavissatÊ”ti. Tatrekacce 
LicchavÊ evamÈhaÑsu “kiÑ samaÓo Gotamo Saccakassa NigaÓÔhaputtassa 
vÈdaÑ Èropessati, atha kho Saccako NigaÓÔhaputto samaÓassa Gotamassa 
vÈdaÑ ÈropessatÊ”ti. Ekacce LicchavÊ evamÈhaÑsu “kiÑ so bhavamÈno 
Saccako NigaÓÔhaputto, yo Bhagavato vÈdaÑ Èropessati, atha kho BhagavÈ 
Saccakassa NigaÓÔhaputtassa vÈdaÑ ÈropessatÊ”ti. Atha kho Saccako 
NigaÓÔhaputto paÒcamattehi Licchavisatehi parivuto yena MahÈvanaÑ 
K|ÔÈgÈrasÈlÈ tenupasa~kami. 
 
 355. Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| abbhokÈse 
ca~kamanti. Atha kho Saccako NigaÓÔhaputto yena te bhikkh| 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ te bhikkh| etadavoca “kahaÑ nu kho bho 
etarahi so bhavaÑ Gotamo viharati, dassanakÈmÈ hi mayaÑ taÑ bhavantaÑ 
Gotaman”ti. Esa aggivessana BhagavÈ MahÈvanaÑ ajjhogÈhetvÈ 
aÒÒatarasmiÑ rukkham|le divÈvihÈraÑ nisinnoti. Atha kho Saccako 
NigaÓÔhaputto mahatiyÈ LicchaviparisÈya saddhiÑ MahÈvanaÑ 
ajjhogÈhetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ 
saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi. Tepi kho LicchavÊ appekacce BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu. Appekacce  
______________________________________________________________ 
 1. ThÈlaÑ (Ka) 
 2. NicchÈdeyya (SÊ, I, Ka), nicchoÔeyya (Ka), nippoÔheyya (SyÈ, KaÑ) 
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BhagavatÈ saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑkathaÑ sÈraÓÊyaÑ 
vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. Appekacce yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ 
paÓÈmetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. Appekacce Bhagavato santike 
nÈmagottaÑ sÈvetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. Appekacce tuÓhÊbh|tÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu. 
 
 356. EkamantaÑ nisinno kho Saccako NigaÓÔhaputto BhagavantaÑ 
etadavoca “puccheyyÈhaÑ bhavantaÑ GotamaÑ kiÒcideva desaÑ, sace me 
bhavaÑ Gotamo okÈsaÑ karoti paÒhassa veyyÈkaraÓÈyÈ”ti. Puccha 
Aggivessana yadÈka~khasÊti. KathaÑ pana bhavaÑ Gotamo sÈvake vineti, 
kathaÑbhÈgÈ ca pana bhoto Gotamassa sÈvakesu anusÈsanÊ bahulÈ 
pavattatÊti. EvaÑ kho ahaÑ Aggivessana sÈvake vinemi, evaÑbhÈgÈ ca pana 
me sÈvakesu anusÈsanÊ bahulÈ pavattati “r|paÑ bhikkhave aniccaÑ, vedanÈ 
aniccÈ, saÒÒÈ aniccÈ, sa~khÈrÈ aniccÈ, viÒÒÈÓaÑ aniccaÑ. R|paÑ 
bhikkhave anattÈ, vedanÈ anattÈ, saÒÒÈ anattÈ, sa~khÈrÈ anattÈ, viÒÒÈÓaÑ 
anattÈ. Sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ, sabbe dhammÈ anattÈ”ti. EvaÑ kho ahaÑ 
Aggivessana sÈvake vinemi, evaÑbhÈgÈ ca pana me sÈvakesu anusÈsanÊ 
bahulÈ pavattatÊti. UpamÈ maÑ bho Gotama paÔibhÈtÊti. “PaÔibhÈtu taÑ 
AggivessanÈ”ti BhagavÈ avoca. 

 SeyyathÈpi bho Gotama ye kecime bÊjagÈmabh|tagÈmÈ vuddhiÑ 
vir|ÄhiÑ vepullaÑ Èpajjanti, sabbe te pathaviÑ nissÈya pathaviyaÑ 
patiÔÔhÈya, evamete bÊjagÈmabh|tagÈmÈ vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ 
Èpajjanti. SeyyathÈpi vÈ pana bho Gotama ye kecime balakaraÓÊyÈ 
kammantÈ karÊyanti, sabbe te pathaviÑ nissÈya pathaviyaÑ patiÔÔhÈya, 
evamete balakaraÓÊyÈ kammantÈ karÊyanti. Evameva kho bho Gotama 
r|pattÈyaÑ purisapuggalo r|pe patiÔÔhÈya puÒÒaÑ vÈ apuÒÒaÑ vÈ pasavati, 
vedanattÈyaÑ purisapuggalo vedanÈyaÑ patiÔÔhÈya puÒÒaÑ vÈ apuÒÒaÑ vÈ 
pasavati, saÒÒattÈyaÑ purisapuggalo saÒÒÈyaÑ patiÔÔhÈya puÒÒaÑ vÈ 
apuÒÒaÑ vÈ pasavati, sa~khÈrattÈyaÑ purisapuggalo sa~khÈresu patiÔÔhÈya 
puÒÒaÑ vÈ apuÒÒaÑ vÈ pasavati, viÒÒÈÓattÈyaÑ purisapuggalo viÒÒÈÓe 
patiÔÔhÈya puÒÒaÑ vÈ apuÒÒaÑ vÈ pasavatÊti. 

 Nanu tvaÑ Aggivessana evaÑ vadesi, r|paÑ me attÈ, vedanÈ me attÈ, 
saÒÒÈ me attÈ, sa~khÈrÈ me attÈ, viÒÒÈÓaÑ me attÈti. AhaÑ hi bho 
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Gotama evaÑ vadÈmi “r|paÑ me attÈ, vedanÈ me attÈ, saÒÒÈ me attÈ, 
sa~khÈrÈ me attÈ, viÒÒÈÓaÑ me attÈ”ti, ayaÒca mahatÊ janatÈti. 

 KiÑ hi te Aggivessana mahatÊ janatÈ karissati, i~gha tvaÑ Aggivessana 
sakaÒÒeva vÈdaÑ nibbeÔhehÊti. AhaÑ hi bho Gotama evaÑ vadÈmi “r|paÑ 
me attÈ, vedanÈ me attÈ, saÒÒÈ me attÈ, sa~khÈrÈ me attÈ, viÒÒÈÓaÑ me 
attÈ”ti. 
 
 357. Tena hi Aggivessana taÒÒevettha paÔipucchissÈmi, yathÈ te 
khameyya, tathÈ naÑ1 byÈkareyyÈsi, taÑ kiÑ maÒÒasi Aggivessana, 
vatteyya raÒÒo khattiyassa muddhÈvasittassa sakasmiÑ vijite vaso 
ghÈtetÈyaÑ vÈ ghÈtetuÑ jÈpetÈyaÑ vÈ jÈpetuÑ pabbÈjetÈyaÑ vÈ 
pabbÈjetuÑ, seyyathÈpi raÒÒo Pasenadissa Kosalassa, seyyathÈpi vÈ pana 
raÒÒo MÈgadhassa AjÈtasattussa VedehiputtassÈti. Vatteyya bho Gotama 
raÒÒo khattiyassa muddhÈvasittassa sakasmiÑ vijite vaso ghÈtetÈyaÑ vÈ 
ghÈtetuÑ jÈpetÈyaÑ vÈ jÈpetuÑ pabbÈjetÈyaÑ vÈ pabbÈjetuÑ, seyyathÈpi 
raÒÒo Pasenadissa Kosalassa, seyyathÈpi vÈ pana raÒÒo MÈgadhassa 
AjÈtasattussa Vedehiputtassa. ImesaÑ pi hi bho Gotama saÑghÈnaÑ 
gaÓÈnaÑ, seyyathidaÑ, VajjÊnaÑ MallÈnaÑ vattati sakasmiÑ vijite vaso 
ghÈtetÈyaÑ vÈ ghÈtetuÑ jÈpetÈyaÑ vÈ jÈpetuÑ pabbÈjetÈyaÑ vÈ 
pabbÈjetuÑ, kiÑ pana raÒÒo khattiyassa muddhÈvasittassa, seyyathÈpi raÒÒo 
Pasenadissa Kosalassa, seyyathÈpi vÈ pana raÒÒo MÈgadhassa AjÈtasattussa 
Vedehiputtassa, vatteyya bho Gotama vattituÑ ca marahatÊti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi Aggivessana, yaÑ tvaÑ evaÑ vadesi “r|paÑ me 
attÈ”ti, vattati te tasmiÑ r|pe vaso “evaÑ me r|paÑ hotu, evaÑ me r|paÑ 
mÈ ahosÊ”ti. EvaÑ vutte Saccako NigaÓÔhaputto tuÓhÊ ahosi. Dutiyampi kho 
BhagavÈ SaccakaÑ NigaÓÔhaputtaÑ etadavoca, taÑ kiÑ maÒÒasi 
Aggivessana, yaÑ tvaÑ evaÑ vadesi “r|paÑ me attÈ”ti, vattati te tasmiÑ 
r|pe vaso “evaÑ me r|paÑ hotu, evaÑ me r|paÑ mÈ ahosÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. TathÈ taÑ (Ka) 
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dutiyampi kho Saccako NigaÓÔhaputto tuÓhÊ ahosi. Atha kho BhagavÈ 
SaccakaÑ NigaÓÔhaputtaÑ etadavoca “byÈkarohi dÈni Aggivessana na dÈni 
te tuÓhÊbhÈvassa kÈlo, yo koci Aggivessana TathÈgatena yÈvatatiyaÑ 
sahadhammikaÑ paÒhaÑ puÔÔho na byÈkaroti. Etthevassa sattadhÈ muddhÈ 
phalatÊ”ti. 

 Tena kho pana samayena VajirapÈÓi yakkho ÈyasaÑ vajiraÑ ÈdÈya 
ÈdittaÑ sampajjalitaÑ sajotibh|taÑ Saccakassa NigaÓÔhaputtassa 
uparivehÈsaÑ Ôhito hoti “sacÈyaÑ Saccako NigaÓÔhaputto BhagavatÈ 
yÈvatatiyaÑ sahadhammikaÑ paÒhaÑ puÔÔho na byÈkarissati, etthevassa 
sattadhÈ muddhaÑ phÈlessÈmÊ”ti. TaÑ kho pana VajirapÈÓiÑ yakkhaÑ 
BhagavÈ ceva passati, Saccako ca NigaÓÔhaputto. Atha kho Saccako 
NigaÓÔhaputto bhÊto saÑviggo lomahaÔÔhajÈto BhagavantaÑyeva tÈÓaÑ 
gavesÊ BhagavantaÑyeva leÓaÑ gavesÊ BhagavantaÑyeva saraÓaÑ gavesÊ 
BhagavantaÑ etadavoca “pucchatu maÑ bhavaÑ Gotamo byÈkarissÈmÊ”ti. 
 
 358. TaÑ kiÑ maÒÒasi Aggivessana, yaÑ tvaÑ evaÑ vadesi “r|paÑ 
me attÈ”ti, vattati te tasmiÑ r|pe vaso “evaÑ me r|paÑ hotu, evaÑ me 
r|paÑ mÈ ahosÊ”ti. No hidaÑ bho Gotama. 

 Manasi karohi Aggivessana, manasi karitvÈ kho Aggivessana 
byÈkarohi, na kho te sandhiyati purimena vÈ pacchimaÑ pacchimena vÈ 
purimaÑ. TaÑ kiÑ maÒÒasi Aggivessana, yaÑ tvaÑ evaÑ vadesi “vedanÈ 
me attÈ”ti, vattati te tissaÑ vedanÈyaÑ1 vaso “evaÑ me vedanÈ hotu, evaÑ 
me vedanÈ mÈ ahosÊ”ti. No hidaÑ bho Gotama. 

 Manasi karohi Aggivessana, manasi karitvÈ kho Aggivessana 
byÈkarohi, na kho te sandhiyati purimena vÈ pacchimaÑ pacchimena vÈ 
purimaÑ. TaÑ kiÑ maÒÒasi Aggivessana, yaÑ tvaÑ evaÑ vadesi “saÒÒÈ 
me attÈ”ti, vattati te tissaÑ saÒÒÈyaÑ vaso “evaÑ me saÒÒÈ hotu, evaÑ me 
saÒÒÈ mÈ ahosÊ”ti. No hidaÑ bho Gotama. 
______________________________________________________________ 
 1. TÈyaÑ vedanÈyaÑ (SÊ, SyÈ) 
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 Manasi karohi Aggivessana, manasi karitvÈ kho Aggivessana 
byÈkarohi, na kho te sandhiyati purimena vÈ pacchimaÑ pacchimena vÈ 
purimaÑ. TaÑ kiÑ maÒÒasi Aggivessana, yaÑ tvaÑ evaÑ vadesi “sa~khÈrÈ 
me attÈ”ti, vattati te tesu sa~khÈresu vaso “evaÑ me sa~khÈrÈ hontu, evaÑ 
me sa~khÈrÈ mÈ ahesun”ti. No hidaÑ bho Gotama. 

 Manasi karohi Aggivessana, manasi karitvÈ kho Aggivessana 
byÈkarohi, na kho te sandhiyati purimena vÈ pacchimaÑ pacchimena vÈ 
purimaÑ. TaÑ kiÑ maÒÒasi Aggivessana, yaÑ tvaÑ evaÑ vadesi 
“viÒÒÈÓaÑ me attÈ”ti, vattati te tasmiÑ viÒÒÈÓe vaso “evaÑ me viÒÒÈÓaÑ 
hotu, evaÑ me viÒÒÈÓaÑ mÈ ahosÊ”ti. No hidaÑ bho Gotama. 

 Manasi karohi Aggivessana, manasi karitvÈ kho Aggivessana 
byÈkarohi, na kho te sandhiyati purimena vÈ pacchimaÑ pacchimena vÈ 
purimaÑ. TaÑ kiÑ maÒÒasi Aggivessana, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bho Gotama. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. 
DukkhaÑ bho Gotama. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, 
kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. 
No hidaÑ bho Gotama. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi Aggivessana, vedanÈ -pa- saÒÒÈ -pa- sa~khÈrÈ -pa-. 
TaÑ kiÑ maÒÒasi Aggivessana, viÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bho Gotama. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. 
DukkhaÑ bho Gotama. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, 
kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. 
No hidaÑ bho Gotama. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi Aggivessana, yo nu kho dukkhaÑ allÊno dukkhaÑ 
upagato dukkhaÑ ajjhosito dukkhaÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me 
attÈ”ti samanupassati, api nu kho so sÈmaÑ vÈ dukkhaÑ parijÈneyya, 
dukkhaÑ vÈ parikkhepetvÈ vihareyyÈti. KiÑ hi siyÈ bho Gotama, no hidaÑ 
bho GotamÈti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi Aggivessana, nanu tvaÑ evaÑ sante dukkhaÑ allÊno 
dukkhaÑ upagato dukkhaÑ ajjhosito, dukkhaÑ “etaÑ mama, esohamasmi, 
eso me attÈ”ti samanupassasÊti. KiÑ hi no siyÈ bho Gotama, evametaÑ bho 
GotamÈti.  
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 359. SeyyathÈpi Aggivessana puriso sÈratthiko sÈragavesÊ 
sÈrapariyesanaÑ caramÈno tiÓhaÑ kuÔhÈriÑ1 ÈdÈya vanaÑ paviseyya. So 
tattha passeyya mahantaÑ kadalikkhandhaÑ ujuÑ navaÑ akukkukajÈtaÑ2. 
TamenaÑ m|le chindeyya m|le chetvÈ agge chindeyya agge chetvÈ 
pattavaÔÔiÑ vinibbhujeyya3. So tattha pattavaÔÔiÑ vinibbhujanto phegguÑpi 
nÈdhigaccheyya, kuto sÈraÑ. Evameva kho tvaÑ Aggivessana mayÈ 
sakasmiÑ vÈde samanuyuÒjiyamÈno samanugÈhiyamÈno 
samanubhÈsiyamÈno ritto tuccho aparaddho. BhÈsitÈ kho pana te esÈ 
Aggivessana VesÈliyaÑ parisati vÈcÈ “nÈhaÑ taÑ passÈmi samaÓaÑ vÈ 
brÈhmaÓaÑ vÈ sa~ghiÑ gaÓiÑ gaÓÈcariyaÑ, api ArahantaÑ 
SammÈsambuddhaÑ paÔijÈnamÈnaÑ, yo mayÈ vÈdena vÈdaÑ samÈraddho 
na sa~kampeyya na sampakampeyya na sampavedheyya, yassa na kacchehi 
sedÈ mucceyyuÑ. Th|ÓaÑ cepÈhaÑ acetanaÑ vÈdena vÈdaÑ 
samÈrabheyyaÑ, sÈpi mayÈ vÈdena vÈdaÑ samÈraddhÈ sa~kampeyya 
sampakampeyya sampavedheyya. Ko pana vÈdo manussabh|tassÈ”ti. 
TuyhaÑ kho pana Aggivessana appekaccÈni sedaphusitÈni nalÈÔÈ muttÈni 
uttarÈsa~gaÑ vinibhinditvÈ bh|miyaÑ patiÔÔhitÈni, mayhaÑ kho pana 
Aggivessana natthi etarahi kÈyasmiÑ sedoti. Iti BhagavÈ tasmiÑ4 parisati 
suvaÓÓavaÓÓaÑ kÈyaÑ vivari. EvaÑ vutte Saccako NigaÓÔhaputto 
tuÓhÊbh|to ma~kubh|to pattakkhandho adhomukho pajjhÈyanto appaÔibhÈno 
nisÊdi. 
 
 360. Atha kho Dummukho Licchaviputto SaccakaÑ NigaÓÔhaputtaÑ 
tuÓhÊbh|taÑ ma~kubh|taÑ pattakkhandhaÑ adhomukhaÑ pajjhÈyantaÑ 
appaÔibhÈnaÑ viditvÈ BhagavantaÑ etadavoca “upamÈ maÑ BhagavÈ 
paÔibhÈtÊ”ti. “PaÔibhÈtu taÑ DummukhÈ”ti BhagavÈ avoca. SeyyathÈpi 
bhante gÈmassa vÈ nigamassa vÈ avid|re pokkharaÓÊ, tatrÈssa kakkaÔako. 
Atha kho bhante sambahulÈ kumÈrakÈ vÈ kumÈrikÈ vÈ tamhÈ gÈmÈ vÈ 
nigamÈ vÈ nikkhamitvÈ yena sÈ pokkharaÓÊ tenupasa~kameyyuÑ, 
upasa~kamitvÈ taÑ pokkharaÓiÑ ogÈhetvÈ taÑ kakkaÔakaÑ udakÈ 
uddharitvÈ thale patiÔÔhÈpeyyuÑ. YaÒÒadeva hi so bhante kakkaÔako aÄaÑ 
abhininnÈmeyya. TaÑ tadeva te kumÈrakÈ vÈ kumÈrikÈ vÈ kaÔÔhena vÈ 
kathalena vÈ saÒchindeyyuÑ 
______________________________________________________________ 
 1. KudhÈriÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 2. AkukkuÔajÈtaÑ (SyÈ, KaÑ) 
 3. Vinibbhujjeyya (Ka) 4. TassaÑ (?) 
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sambhaÒjeyyuÑ sampalibhaÒjeyyuÑ. EvaÑ hi so bhante kakkaÔako sabbehi 
aÄehi saÒchinnehi sambhaggehi sampalibhaggehi abhabbo taÑ pokkharaÓiÑ 
puna otarituÑ seyyathÈpi pubbe. Evameva kho bhante yÈni Saccakassa 
NigaÓÔhaputtassa vis|kÈyitÈni visevitÈni vipphanditÈni, tÈnipi sabbÈni1 

BhagavatÈ saÒchinnÈni sambhaggÈni sampalibhaggÈni. Abhabbo ca dÈni 
bhante Saccako NigaÓÔhaputto puna BhagavantaÑ upasa~kamituÑ yadidaÑ 
vÈdÈdhippÈyoti. EvaÑ vutte Saccako NigaÓÔhaputto DummukhaÑ 
LicchaviputtaÑ etadavoca, Ègamehi tvaÑ Dummukha, Ègamehi tvaÑ 
Dummukha, (  )2 na mayaÑ tayÈ saddhiÑ mantema, idha mayaÑ bhotÈ 
Gotamena saddhiÑ mantema. 
 
 361. TiÔÔhatesÈ bho Gotama amhÈkaÒceva aÒÒesaÒca 
puthusamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ vÈcÈ, vilÈpaÑ vilapitaÑ maÒÒe. KittÈvatÈ ca nu 
kho bhoto Gotamassa sÈvako sÈsanakaro hoti ovÈdapatikaro, 
tiÓÓavicikiccho vigatakathaÑkatho vesÈrajjappatto aparappaccayo 
SatthusÈsane viharatÊti. Idha Aggivessana mama sÈvako 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 -pa-. YÈ kÈci saÒÒÈ -pa-. Ye keci sa~khÈrÈ -pa-. 
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. EttÈvatÈ kho Aggivessana mama 
sÈvako sÈsanakaro hoti ovÈdapatikaro, tiÓÓavicikiccho vigatakathaÑkatho 
vesÈrajjappatto aparappaccayo SatthusÈsane viharatÊti. 

 KittÈvatÈ pana bho Gotama bhikkhu arahaÑ hoti khÊÓÈsavo vusitavÈ 
katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho parikkhÊÓabhavasaÑyojano 
sammadaÒÒÈ vimuttoti. Idha Aggivessana 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, 
______________________________________________________________ 
 1. VipphanditÈni kÈnici kÈnici tÈni (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 2. (Mukharosi tvaÑ Dummukha) (SyÈ, KaÑ) 
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na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya disvÈ anupÈdÈ 
vimutto hoti. YÈ kÈci vedanÈ -pa-. YÈ kÈci saÒÒÈ -pa-. Ye keci 
sa~khÈrÈ -pa-. YaÑ kiÒci viÒÒÈÓaÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ ajjhattaÑ vÈ 
bahiddhÈ vÈ oÄÈrikaÑ vÈ sukhumaÑ vÈ hÊnaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ yaÑ d|re 
santike vÈ, sabbaÑ viÒÒÈÓaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya disvÈ anupÈdÈ vimutto hoti. 
EttÈvatÈ kho Aggivessana bhikkhu arahaÑ hoti khÊÓÈsavo vusitavÈ 
katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho parikkhÊÓabhavasaÑyojano 
sammadaÒÒÈ vimutto. EvaÑ vimuttacitto kho Aggivessana bhikkhu tÊhi 
anuttariyehi samannÈgato hoti dassanÈnuttariyena paÔipadÈnuttariyena 
vimuttÈnuttariyena. EvaÑ vimuttacitto kho Aggivessana bhikkhu 
TathÈgataÒÒeva sakkaroti garuÑ karoti mÈneti p|jeti “Buddho so BhagavÈ 
bodhÈya dhammaÑ deseti, danto so BhagavÈ damathÈya dhammaÑ deseti, 
santo so BhagavÈ samathÈya dhammaÑ deseti, tiÓÓo so BhagavÈ taraÓÈya 
dhammaÑ deseti, parinibbuto so BhagavÈ parinibbÈnÈya dhammaÑ 
desetÊ”ti. 
 
 362. EvaÑ vutte Saccako NigaÓÔhaputto BhagavantaÑ etadavoca 
“mayameva bho Gotama dhaÑsÊ, mayaÑ pagabbÈ, ye mayaÑ bhavantaÑ 
GotamaÑ vÈdena vÈdaÑ ÈsÈdetabbaÑ amaÒÒimha. SiyÈ hi bho Gotama 
hatthiÑ pabhinnaÑ Èsajja purisassa sotthibhÈvo, na tveva bhavantaÑ 
GotamaÑ Èsajja siyÈ purisassa sotthibhÈvo. SiyÈ hi bho Gotama pajjalitaÑ1 
aggikkhandhaÑ Èsajja purisassa sotthibhÈvo, na tveva bhavantaÑ GotamaÑ 
Èsajja siyÈ purisassa sotthibhÈvo. SiyÈ hi bho Gotama ÈsÊvisaÑ ghoravisaÑ 
Èsajja purisassa sotthibhÈvo, na tveva bhavantaÑ GotamaÑ Èsajja siyÈ 
purisassa sotthibhÈvo. Mayameva bho Gotama dhaÑsÊ, mayaÑ pagabbÈ, ye 
mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ vÈdena vÈdaÑ ÈsÈdetabbaÑ amaÒÒimha. 
AdhivÈsetu2 me bhavaÑ Gotamo svÈtanÈya bhattaÑ saddhiÑ 
bhikkhusaÑghenÈ”ti. AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. 
 
 363. Atha kho Saccako NigaÓÔhaputto Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ 
te LicchavÊ Èmantesi “suÓantu me bhonto LicchavÊ, 
______________________________________________________________ 
 1. JalantaÑ (SÊ, I) 2. AdhivÈsetu ca (I, Ka) 
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samaÓo me Gotamo nimantito svÈtanÈya saddhiÑ bhikkhusaÑghena, tena 
me abhihareyyÈtha yamassa patir|paÑ maÒÒeyyÈthÈ”ti. Atha kho te 
LicchavÊ tassÈ rattiyÈ accayena Saccakassa NigaÓÔhaputtassa paÒcamattÈni 
thÈlipÈkasatÈni bhattÈbhihÈraÑ abhihariÑsu. Atha kho NigaÓÔhaputto sake 
ÈrÈme paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ paÔiyÈdÈpetvÈ Bhagavato kÈlaÑ 
ÈrocÈpesi “kÈlo bho Gotama niÔÔhitaÑ bhattan”ti. Atha kho BhagavÈ 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena Saccakassa 
NigaÓÔhaputtassa ÈrÈmo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane 
nisÊdi saddhiÑ bhikkhusaÑghena. Atha kho Saccako NigaÓÔhaputto 
BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena 
sahatthÈ santappesi sampavÈresi. Atha kho Saccako NigaÓÔhaputto 
BhagavantaÑ bhuttÈviÑ onÊtapattapÈÓiÑ aÒÒataraÑ nÊcaÑ ÈsanaÑ gahetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Saccako NigaÓÔhaputto 
BhagavantaÑ etadavoca “yamidaÑ bho Gotama dÈne puÒÒaÒca puÒÒamahÊ 
ca, taÑ dÈyakÈnaÑ sukhÈya hot|”ti. YaÑ kho Aggivessana tÈdisaÑ 
dakkhiÓeyyaÑ Ègamma avÊtarÈgaÑ avÊtadosaÑ avÊtamohaÑ, taÑ 
dÈyakÈnaÑ bhavissati. YaÑ kho Aggivessana mÈdisaÑ dakkhiÓeyyaÑ 
Ègamma vÊtarÈgaÑ vÊtadosaÑ vÊtamohaÑ, taÑ tuyhaÑ bhavissatÊti. 
 

C|ÄasaccakasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. MahÈsaccakasutta 

 364. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati 
MahÈvane K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Tena kho pana samayena BhagavÈ 
pubbaÓhasamayaÑ sunivattho hoti pattacÊvaramÈdÈya VesÈliÑ piÓÉÈya 
pavisitukÈmo1. Atha kho Saccako NigaÓÔhaputto ja~ghÈvihÈraÑ 
anuca~kamamÈno anuvicaramÈno yena MahÈvanaÑ K|ÔÈgÈrasÈlÈ 
tenupasa~kami. AddasÈ kho ÈyasmÈ Œnando SaccakaÑ NigaÓÔhaputtaÑ 
d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna BhagavantaÑ etadavoca “ayaÑ bhante 
______________________________________________________________ 
 1. PubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya ... pavisitukÈmo hoti (SÊ) 
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Saccako NigaÓÔhaputto Ègacchati bhassappavÈdako paÓÉitavÈdo 
sÈdhusammato bahujanassa. Eso kho bhante avaÓÓakÈmo Buddhassa, 
avaÓÓakÈmo dhammassa, avaÓÓakÈmo SaÑghassa. SÈdhu bhante BhagavÈ 
muhuttaÑ nisÊdatu anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti. NisÊdi BhagavÈ paÒÒatte Èsane. 
Atha kho Saccako NigaÓÔhaputto yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi. SammodanÊyaÑ kathaÑ 
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinno kho Saccako 
NigaÓÔhaputto BhagavantaÑ etadavoca– 
 
 365. Santi bho Gotama eke samaÓabrÈhmaÓÈ 
kÈyabhÈvanÈnuyogamanuyuttÈ viharanti, no cittabhÈvanaÑ. Phusanti hi te 
bho Gotama sÈrÊrikaÑ dukkhaÑ vedanaÑ. Bh|tapubbaÑ bho Gotama 
sÈrÊrikÈya dukkhÈya vedanÈya phuÔÔhassa sato |rukkhambhopi nÈma 
bhavissati, hadayaÑpi nÈma phalissati, uÓhaÑpi lohitaÑ mukhato 
uggamissati, ummÈdaÑpi pÈpuÓissati1 cittakkhepaÑ. Tassa kho etaÑ bho 
gotama kÈyanvayaÑ cittaÑ hoti, kÈyassa vasena vattati. TaÑ kissa hetu, 
abhÈvitattÈ cittassa. Santi pana bho Gotama eke samaÓabrÈhmaÓÈ 
cittabhÈvanÈnuyogamanuyuttÈ viharanti, no kÈyabhÈvanaÑ. Phusanti hi te 
bho Gotama cetasikaÑ dukkhaÑ vedanaÑ. Bh|tapubbaÑ bho Gotama 
cetasikÈya dukkhÈya vedanÈya phuÔÔhassa sato |rukkhambhopi nÈma 
bhavissati, hadayaÑpi nÈma phalissati, uÓhaÑ lohitaÑ mukhato 
uggamissati, ummÈdaÑpi pÈpuÓissati cittakkhepaÑ. Tassa kho eso bho 
Gotama cittanvayo kÈyo hoti, cittassa vasena vattati. TaÑ kissa hetu, 
abhÈvitattÈ kÈyassa. Tassa mayhaÑ bho Gotama evaÑ hoti “addhÈ bhoto 
Gotamassa sÈvakÈ cittabhÈvanÈnuyogamanuyuttÈ viharanti, no 
kÈyabhÈvanan”ti. 
 
 366. Kinti pana te Aggivessana kÈyabhÈvanÈ sutÈti. SeyyathidaÑ, 
Nando Vaccho, Kiso SaÑkicco, Makkhali GosÈlo. Etehi bho Gotama 
acelakÈ muttÈcÈrÈ hatthÈpalekhanÈ, na-ehibhaddantikÈ, natiÔÔhabhaddantikÈ2, 
na abhihaÔaÑ na uddissakataÑ na nimantanaÑ sÈdiyanti, te na 
______________________________________________________________ 
 1. PÈpuÓissanti (SyÈ, KaÑ) 
 2. Na-ehibhadantikÈ, natiÔÔhabhadantikÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I, Ka)  
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kumbhimukhÈ paÔiggaÓhanti, na kaÄopimukhÈ paÔiggaÓhanti, 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 pivanti, 
te ekÈgÈrikÈ vÈ honti ekÈlopikÈ, dvÈgÈrikÈ vÈ honti 
dvÈlopikÈ -pa- sattÈgÈrikÈ vÈ honti sattÈlopikÈ, ekissÈpi dattiyÈ yÈpenti, 
dvÊhipi dattÊhi yÈpenti -pa- sattahipi dattÊhi yÈpenti, ekÈhikampi ÈhÈraÑ 
ÈhÈrenti, dvÊhikampi ÈhÈraÑ ÈhÈrenti -pa- sattÈhikampi ÈhÈraÑ ÈhÈrenti. Iti 
evar|paÑ addhamÈsikampi pariyÈyabhattabhojanÈnuyogamanuyuttÈ 
viharantÊti. 

 KiÑ pana te Aggivessana tÈvatakeneva yÈpentÊti. No hidaÑ bho 
Gotama. AppekadÈ bho Gotama uÄÈrÈni uÄÈrÈni khÈdanÊyÈni khÈdanti, 
uÄÈrÈni uÄÈrÈni bhojanÈni bhuÒjanti, uÄÈrÈni uÄÈrÈni sÈyanÊyÈni sÈyanti, 
uÄÈrÈni uÄÈrÈni pÈnÈni pivanti. Te imaÑ kÈyaÑ balaÑ gÈhenti nÈma br|henti 
nÈma medenti nÈmÈti. 

 YaÑ kho te Aggivessana purimaÑ pahÈya pacchÈ upacinanti. EvaÑ 
imassa kÈyassa ÈcayÈpacayo hoti. Kinti pana te Aggivessana cittabhÈvanÈ 
sutÈti. CittabhÈvanÈya kho Saccako NigaÓÔhaputto BhagavatÈ puÔÔho samÈno 
na sampÈyÈsi. 
 
 367. Atha kho BhagavÈ SaccakaÑ NigaÓÔhaputtaÑ etadavoca “yÈpi kho 
te esÈ Aggivessana purimÈ kÈyabhÈvanÈ bhÈsitÈ, sÈpi ariyassa vinaye no 
dhammikÈ kÈyabhÈvanÈ. KÈyabhÈvanampi1 kho tvaÑ Aggivessana na 
aÒÒÈsi, kuto pana tvaÑ cittabhÈvanaÑ jÈnissasi. Api ca Aggivessana yathÈ 
abhÈvitakÈyo ca hoti abhÈvitacitto ca. BhÈvitakÈyo ca hoti bhÈvitacitto ca. 
TaÑ suÓÈhi, sÈdhukaÑ manasi karohi, bhÈsissÈmÊ”ti. “EvaÑ bho”ti kho 
Saccako NigaÓÔhaputto Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca– 
______________________________________________________________ 
 1. KÈyabhÈvanaÑ hi (SÊ, I, Ka) 
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 368. KathaÒca Aggivessana abhÈvitakÈyo ca hoti abhÈvitacitto ca. Idha 
Aggivessana assutavato puthujjanassa uppajjati sukhÈ vedanÈ. So sukhÈya 
vedanÈya phuÔÔho samÈno sukhasÈrÈgÊ ca hoti, sukhasÈrÈgitaÒca Èpajjati. 
Tassa sÈ sukhÈ vedanÈ nirujjhati. SukhÈya vedanÈya nirodhÈ uppajjati 
dukkhÈ vedanÈ. So dukkhÈya vedanÈya phuÔÔho samÈno socati kilamati 
paridevati urattÈÄiÑ kandati sammohaÑ Èpajjati. Tassa kho esÈ Aggivessana 
uppannÈpi sukhÈ vedanÈ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, abhÈvitattÈ kÈyassa. 
UppannÈpi dukkhÈ vedanÈ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, abhÈvitattÈ cittassa. 
Yassa kassaci Aggivessana evaÑ ubhatopakkhaÑ uppannÈpi sukhÈ vedanÈ 
cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, abhÈvitattÈ kÈyassa. UppannÈpi dukkhÈ vedanÈ 
cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, abhÈvitattÈ cittassa. EvaÑ kho Aggivessana 
abhÈvitakÈyo ca hoti abhÈvitacitto ca. 
 
 369. KathaÒca Aggivessana bhÈvitakÈyo ca hoti bhÈvitacitto ca. Idha 
Aggivessana sutavato ariyasÈvakassa uppajjati sukhÈ vedanÈ. So sukhÈya 
vedanÈya phuÔÔho samÈno na sukhasÈrÈgÊ ca hoti, na sukhasÈrÈgitaÒca 
Èpajjati. Tassa sÈ sukhÈ vedanÈ nirujjhati. SukhÈya vedanÈya nirodhÈ 
uppajjati dukkhÈ vedanÈ. So dukkhÈya vedanÈya phuÔÔho samÈno na socati 
na kilamati na paridevati na urattÈÄiÑ kandati na sammohaÑ Èpajjati. Tassa 
kho esÈ Aggivessana uppannÈpi sukhÈ vedanÈ cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhati, 
bhÈvitattÈ kÈyassa. UppannÈpi dukkhÈ vedanÈ cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhati, 
bhÈvitattÈ cittassa. Yassa kassaci Aggivessana evaÑ ubhatopakkhaÑ 
uppannÈpi sukhÈ vedanÈ cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhati, bhÈvitattÈ kÈyassa. 
UppannÈpi dukkhÈ vedanÈ cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhati, bhÈvitattÈ cittassa. 
EvaÑ kho Aggivessana bhÈvitakÈyo ca hoti bhÈvitacitto cÈti. 
 
 370. EvaÑ pasanno ahaÑ bhoto Gotamassa. BhavaÑ hi Gotamo 
bhÈvitakÈyo ca hoti bhÈvitacitto cÈti. AddhÈ kho te ayaÑ Aggivessana Èsajja 
upanÊya vÈcÈ bhÈsitÈ. Api ca te ahaÑ 
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byÈkarissÈmi. Yato kho ahaÑ Aggivessana kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni 
vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito. TaÑ vata me uppannÈ 
vÈ sukhÈ vedanÈ cittaÑ pariyÈdÈya Ôhassati, uppannÈ vÈ dukkhÈ vedanÈ 
cittaÑ pariyÈdÈya ÔhassatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ1 vijjatÊti. 

 Na hi n|na2 bhoto Gotamassa uppajjati tathÈr|pÈ sukhÈ vedanÈ, 
yathÈr|pÈ uppannÈ sukhÈ vedanÈ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔheyya. Na hi n|na 
bhoto Gotamassa uppajjati tathÈr|pÈ dukkhÈ vedanÈ, yathÈr|pÈ uppannÈ 
dukkhÈ vedanÈ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔheyyÈti. 
 
 371. KiÑ hi no siyÈ Aggivessana. Idha me Aggivessana pubbeva 
sambodhÈ anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato etadahosi “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 kho ahaÑ 
Aggivessana aparena samayena daharova samÈno susukÈÄakeso bhadrena 
yobbanena samannÈgato paÔhamena vayasÈ akÈmakÈnaÑ mÈtÈpit|naÑ 
assumukhÈnaÑ rudantÈnaÑ kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni 
acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajiÑ. So evaÑ pabbajito samÈno 
kiÑkusalagavesÊ anuttaraÑ santivarapadaÑ pariyesamÈno yena ŒÄÈro 
KÈlÈmo tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ ŒÄÈraÑ KÈlÈmaÑ etadavocaÑ 
“icchÈmahaÑ Èvuso KÈlÈma imasmiÑ dhammavinaye brahmacariyaÑ 
caritun”ti. EvaÑ vutte Aggivessana ŒÄÈro KÈlÈmo maÑ etadavoca 
“viharatÈyasmÈ, tÈdiso ayaÑ dhammo, yattha viÒÒ| puriso nacirasseva 
sakaÑ ÈcariyakaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihareyyÈ”ti. So 
kho ahaÑ Aggivessana nacirasseva khippameva taÑ dhammaÑ 
pariyÈpuÓiÑ. So kho ahaÑ Aggivessana tÈvatakeneva oÔÔhapahatamattena 
lapitalÈpanamattana ÒÈÓavÈdaÒca vadÈmi theravÈdaÒca. JÈnÈmi passÈmÊti ca 
paÔijÈnÈmi ahaÒceva aÒÒe ca. Tassa mayhaÑ Aggivessana etadahosi “na kho 
ŒÄÈro KÈlÈmo imaÑ dhammaÑ kevalaÑ saddhÈmattakena ‘sayaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. NetaÑ kho ÔhÈnaÑ (SÊ, I) 2. Na han|na (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharÈmÊ’ti pavedeti, addhÈ ŒÄÈro KÈlÈmo 
imaÑ dhammaÑ jÈnaÑ passaÑ viharatÊ”ti. 

 Atha khvÈhaÑ Aggivessana yena ŒÄÈro KÈlÈmo tenupasa~kamiÑ, 
upasa~kamitvÈ ŒÄÈraÑ KÈlÈmaÑ etadavocaÑ “kittÈvatÈ no Èvuso KÈlÈma 
imaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharÈmÊti 
pavedesÊ”ti. EvaÑ vutte Aggivessana ŒÄÈro KÈlÈmo ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
pavedesi. Tassa mayhaÑ Aggivessana etadahosi “na kho ŒÄÈrasseva 
KÈlÈmassa atthi saddhÈ, mayhaÑpatthi saddhÈ. Na kho ŒÄÈrasseva 
KÈlÈmassa atthi vÊriyaÑ, mayhaÑpatthi vÊriyaÑ. Na kho ŒÄÈrasseva 
KÈlÈmassa atthi sati, mayhaÑpatthi sati. Na kho ŒÄÈrasseva KÈlÈmassa atthi 
samÈdhi, mayhaÑpatthi samÈdhi. Na kho ŒÄÈrasseva KÈlÈmassa atthi paÒÒÈ, 
mayhaÑpatthi paÒÒÈ. YaÑn|nÈhaÑ ‘yaÑ dhammaÑ ŒÄÈro KÈlÈmo sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharÈmÊ’ti pavedeti, tassa dhammassa 
sacchikiriyÈya padaheyyan”ti. So kho ahaÑ Aggivessana nacirasseva 
khippameva taÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
vihÈsiÑ. 

 Atha khvÈhaÑ Aggivessana yena ŒÄÈro KÈlÈmo tenupasa~kamiÑ, 
upasa~kamitvÈ ŒÄÈraÑ KÈlÈmaÑ etadavocaÑ “ettÈvatÈ no Èvuso KÈlÈma 
imaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja pavedesÊ”ti. 
EttÈvatÈ kho ahaÑ Èvuso imaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja pavedemÊti. Ahampi kho Èvuso ettÈvatÈ imaÑ dhammaÑ 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharÈmÊti. LÈbhÈ no Èvuso, 
suladdhaÑ no Èvuso, ye mayaÑ ÈyasmantaÑ tÈdisaÑ sabrahmacÈriÑ 
passÈma. Iti yÈhaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
pavedemi, taÑ tvaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
viharasi. YaÑ tvaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
viharasi, tamahaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
pavedemi. Iti yÈhaÑ dhammaÑ jÈnÈmi, taÑ tvaÑ dhammaÑ jÈnÈsi. YaÑ 
tvaÑ dhammaÑ jÈnÈsi, tamahaÑ dhammaÑ jÈnÈmi. Iti yÈdiso ahaÑ, tÈdiso 
tuvaÑ. YÈdiso tuvaÑ, tÈdiso ahaÑ. Ehi dÈni Èvuso ubhova santÈ imaÑ 
gaÓaÑ pariharÈmÈti. 
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Iti kho Aggivessana ŒÄÈro KÈlÈmo Ècariyo me samÈno (attano)1 antevÈsiÑ 
maÑ samÈnaÑ attanÈ samasamaÑ Ôhapesi, uÄÈrÈya ca maÑ p|jÈya p|jesi. 
Tassa mayhaÑ Aggivessana etadahosi “nÈyaÑ dhammo nibbidÈya na 
virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya na abhiÒÒÈya na sambodhÈya na 
nibbÈnÈya saÑvattati. YÈvadeva ÈkiÒcaÒÒÈyatan|papattiyÈ”ti. So kho ahaÑ 
Aggivessana taÑ dhammaÑ anala~karitvÈ tasmÈ dhammÈ nibbijja 
apakkamiÑ. 
 
 372. So kho ahaÑ Aggivessana kiÑkusalagavesÊ anuttaraÑ 
santivarapadaÑ pariyesamÈno yena Udako RÈmaputto tenupasa~kamiÑ, 
upasa~kamitvÈ UdakaÑ RÈmaputtaÑ etadavocaÑ “icchÈmahaÑ Èvuso2 
imasmiÑ Dhammavinaye brahmacariyaÑ caritun”ti. EvaÑ vutte 
Aggivessana Udako RÈmaputto maÑ etadavoca “viharatÈyasmÈ, tÈdiso 
ayaÑ dhammo, yattha viÒÒ| puriso nacirasseva sakaÑ ÈcariyakaÑ sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihareyyÈ”ti. So kho ahaÑ Aggivessana 
nacirasseva khippameva taÑ dhammaÑ pariyÈpuÓiÑ. So kho ahaÑ 
Aggivessana tÈvatakeneva oÔÔhapahatamattena lapitalÈpanamattena 
ÒÈÓavÈdaÒca vadÈmi theravÈdaÒca, jÈnÈmipassÈmÊti ca paÔijÈnÈmi ahaÒceva 
aÒÒe ca. Tassa mayhaÑ Aggivessana etadahosi “na kho RÈmo imaÑ 
dhammaÑ kevalaÑ saddhÈmattakena ‘sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharÈmÊ’ti pavedesi, addhÈ RÈmo imaÑ dhammaÑ jÈnaÑ 
passaÑ vihÈsÊ”ti. Atha khvÈhaÑ Aggivessana yena Udako RÈmaputto 
tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ UdakaÑ RÈmaputtaÑ etadavocaÑ 
“kittÈvatÈ no Èvuso RÈmo imaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharÈmÊti pavedesÊ”ti. EvaÑ vutte Aggivessana Udako 
RÈmaputto nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ pavedesi. Tassa mayhaÑ 
Aggivessana etadahosi “na kho RÈmasseva ahosi saddhÈ, mayhaÑpatthi 
saddhÈ. Na kho RÈmasseva ahosi vÊriyaÑ, mayhaÑpatthi vÊriyaÑ. Na kho 
RÈmasseva ahosi sati, mayhaÑpatthi sati. Na kho RÈmasseva ahosi samÈdhi, 
mayhaÑpatthi samÈdhi. Na kho RÈmasseva ahosi paÒÒÈ, mayhaÑpatthi 
paÒÒÈ. YaÑn|nÈhaÑ ‘yaÑ dhammaÑ RÈmo sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharÈmÊ’ti pavedesi. Tassa dhammassa  
______________________________________________________________ 
 1. (  ) natthi (SÊ, I) 2. Passa pÈsarÈsisutte (221) piÔÔhe. 
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sacchikiriyÈya padaheyyan”ti. So kho ahaÑ Aggivessana nacirasseva 
khippameva taÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
vihÈsiÑ. 

 Atha khvÈhaÑ Aggivessana yena Udako RÈmaputto tenupasa~kamiÑ, 
upasa~kamitvÈ UdakaÑ RÈmaputtaÑ etadavocaÑ “ettÈvatÈ no Èvuso RÈmo 
imaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja pavedesÊ”ti. 
EttÈvatÈ kho Èvuso RÈmo imaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja pavedesÊti. Ahampi kho Èvuso ettÈvatÈ imaÑ dhammaÑ sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharÈmÊti. LÈbhÈ no Èvuso, suladdhaÑ no 
Èvuso. Ye mayaÑ ÈyasmantaÑ tÈdisaÑ sabrahmacÈriÑ passÈma. Iti yaÑ 
dhammaÑ RÈmo sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja pavedesi, taÑ 
tvaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharasi. YaÑ 
tvaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharasi, taÑ 
dhammaÑ RÈmo sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja pavedesi. Iti yaÑ 
dhammaÑ RÈmo abhiÒÒÈsi, taÑ tvaÑ dhammaÑ jÈnÈsi. YaÑ tvaÑ 
dhammaÑ jÈnÈsi, taÑ dhammaÑ RÈmo abhiÒÒÈsi. Iti yÈdiso RÈmo ahosi, 
tÈdiso tuvaÑ. YÈdiso tuvaÑ, tÈdiso RÈmo ahosi. Ehi dÈni Èvuso tuvaÑ 
imaÑ gaÓaÑ pariharÈti. Iti kho Aggivessana Udako RÈmaputto 
sabrahmacÈrÊ me samÈno ÈcariyaÔÔhÈne ca maÑ Ôhapesi, uÄÈrÈya ca maÑ 
p|jÈya p|jesi. Tassa mayhaÑ Aggivessana etadahosi “nÈyaÑ dhammo 
nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya na abhiÒÒÈya na 
sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattati. YÈvadeva 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatan|papattiyÈ”ti. So kho ahaÑ Aggivessana taÑ 
dhammaÑ anala~karitvÈ tasmÈ dhammÈ nibbijja apakkamiÑ. 
 
 373. So kho ahaÑ Aggivessana kiÑkusalagavesÊ anuttaraÑ 
santivarapadaÑ pariyesamÈno Magadhesu anupubbena cÈrikaÑ caramÈno 
yena UruvelÈ SenÈnigamo tadavasariÑ. TatthaddasaÑ ramaÓÊyaÑ 
bh|mibhÈgaÑ pÈsÈdikaÒca vanasaÓÉaÑ nadiÒca sandantiÑ setakaÑ 
supatitthaÑ ramaÓÊyaÑ, samantÈ ca gocaragÈmaÑ. Tassa mayhaÑ 
aggivessana etadahosi “ramaÓÊyo vata bho bh|mibhÈgo, pÈsÈdiko ca 
vanasaÓÉo, nadÊ ca sandati setakÈ supatitthÈ ramaÓÊyÈ, samantÈ ca 
gocaragÈmo, alaÑ vatidaÑ kulaputtassa 
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padhÈnatthikassa padhÈnÈyÈti. So kho ahaÑ Aggivessana tattheva nisÊdiÑ 
alamidaÑ padhÈnÈyÈ”ti. 
 
 374. ApissumaÑ Aggivessana tisso upamÈ paÔibhaÑsu anacchariyÈ 
pubbe assutapubbÈ. SeyyathÈpi Aggivessana allaÑ kaÔÔhaÑ sasnehaÑ udake 
nikkhittaÑ. Atha puriso Ègaccheyya uttarÈraÓiÑ ÈdÈya “aggiÑ 
abhinibbattessÈmi tejo pÈtukarissÈmÊ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒasi Aggivessana, api 
nu so puriso amuÑ allaÑ kaÔÔhaÑ sasnehaÑ udake nikkhittaÑ uttarÈraÓiÑ 
ÈdÈya abhimanthento aggiÑ abhinibbatteyya tejo pÈtukareyyÈti. No hidaÑ 
bho Gotama. TaÑ kissa hetu, aduÑ hi bho Gotama allaÑ kaÔÔhaÑ 
sasnehaÑ, taÒca pana udake nikkhittaÑ. YÈvadeva ca pana so puriso 
kilamathassa vighÈtassa bhÈgÊ assÈti. Evameva kho Aggivessana ye hi keci 
samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ kÈyena ceva cittena ca kÈmehi av|pakaÔÔhÈ 
viharanti, yo ca nesaÑ kÈmesu kÈmacchando kÈmasneho kÈmamucchÈ 
kÈmapipÈsÈ kÈmapariÄÈho, so ca ajjhattaÑ na suppahÊno hoti na 
suppaÔippassaddho. OpakkamikÈ cepi te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ dukkhÈ 
tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayanti, abhabbÈva te ÒÈÓÈya dassanÈya 
anuttarÈya sambodhÈya. No cepi te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ opakkamikÈ 
dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayanti, abhabbÈva te ÒÈÓÈya 
dassanÈya anuttarÈya sambodhÈya. AyaÑ kho maÑ Aggivessana paÔhamÈ 
upamÈ paÔibhÈsi anacchariyÈ pubbe assutapubbÈ. 
 
 375. AparÈpi kho maÑ Aggivessana dutiyÈ upamÈ paÔibhÈsi 
anacchariyÈ pubbe assutapubbÈ. SeyyathÈpi Aggivessana allaÑ kaÔÔhaÑ 
sasnehaÑ ÈrakÈ udakÈ thale nikkhittaÑ. Atha puriso Ègaccheyya uttarÈraÓiÑ 
ÈdÈya “aggiÑ abhinibbattessÈmi tejo pÈtukarissÈmÊ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒasi 
Aggivessana, api nu so puriso amuÑ allaÑ kaÔÔhaÑ sasnehaÑ ÈrakÈ udakÈ 
thale nikkhittaÑ uttarÈraÓiÑ ÈdÈya abhimanthento aggiÑ abhinibbatteyya 
tejo pÈtukareyyÈti. No hidaÑ bho Gotama. TaÑ kissa hetu, aduÑ hi bho 
Gotama allaÑ kaÔÔhaÑ sasnehaÑ kiÒcÈpi ÈrakÈ udakÈ thale nikkhittaÑ. 
YÈvadeva ca pana so puriso kilamathassa 
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vighÈtassa bhÈgÊ assÈti. Evameva kho Aggivessana ye hi keci samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ kÈyena ceva cittena ca kÈmehi v|pakaÔÔhÈ viharanti, yo ca 
nesaÑ kÈmesu kÈmacchando kÈmasneho kÈmamucchÈ kÈmapipÈsÈ 
kÈmapariÄÈho, so ca ajjhattaÑ na suppahÊno hoti na suppaÔippassaddho. 
OpakkamikÈ cepi te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ 
vedanÈ vedayanti, abhabbÈva te ÒÈÓÈya dassanÈya anuttarÈya sambodhÈya. 
No cepi te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ 
vedanÈ vedayanti, abhabbÈva te ÒÈÓÈya dassanÈya anuttarÈya sambodhÈya. 
AyaÑ kho maÑ Aggivessana dutiyÈ upamÈ paÔibhÈsi anacchariyÈ pubbe 
assutapubbÈ. 
 
 376. AparÈpi kho maÑ Aggivessana tatiyÈ upamÈ paÔibhÈsi anacchariyÈ 
pubbe assutapubbÈ. SeyyathÈpi Aggivessana sukkhaÑ kaÔÔhaÑ koÄÈpaÑ 
ÈrakÈ udakÈ thale nikkhittaÑ. Atha puriso Ègaccheyya uttarÈraÓiÑ ÈdÈya 
“aggiÑ abhinibbattessÈmi tejo pÈtukarissÈmÊ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒasi 
Aggivessana, api nu so puriso amuÑ sukkhaÑ kaÔÔhaÑ koÄÈpaÑ ÈrakÈ 
udakÈ thale nikkhittaÑ uttarÈraÓiÑ ÈdÈya abhimanthento aggiÑ 
abhinibbatteyya tejo pÈtukareyyÈti. EvaÑ bho Gotama. TaÑ kissa hetu, 
aduÑ hi bho Gotama sukkhaÑ kaÔÔhaÑ koÄÈpaÑ, taÒca pana ÈrakÈ udakÈ 
thale nikkhittanti. Evameva kho Aggivessana ye hi keci samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ kÈyena ceva cittena ca kÈmehi v|pakaÔÔhÈ viharanti, yo ca 
nesaÑ kÈmesu kÈmacchando kÈmasneho kÈmamucchÈ kÈmapipÈsÈ 
kÈmapariÄÈho, so ca ajjhattaÑ suppahÊno hoti suppaÔippassaddho. 
OpakkamikÈ cepi te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ 
vedanÈ vedayanti, bhabbÈva te ÒÈÓÈya dassanÈya anuttarÈya sambodhÈya. 
No cepi te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ 
vedanÈ vedayanti, bhabbÈva te ÒÈÓÈya dassanÈya anuttarÈya sambodhÈya. 
AyaÑ kho maÑ Aggivessana tatiyÈ upamÈ paÔibhÈsi anacchariyÈ pubbe 
assutapubbÈ. ImÈ kho maÑ Aggivessana tisso upamÈ paÔibhaÑsu 
anacchariyÈ pubbe assutapubbÈ. 
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 377. Tassa mayhaÑ Aggivessana etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ 
dantebhidantamÈdhÈya1 jivhÈya tÈluÑ Èhacca cetasÈ cittaÑ 
abhiniggaÓheyyaÑ abhinippÊÄeyyaÑ abhisantÈpeyyan”ti. So kho ahaÑ 
Aggivessana dantebhidantamÈdhÈya jivhÈya tÈluÑ Èhacca cetasÈ cittaÑ 
abhiniggaÓhÈmi abhinippÊÄemi abhisantÈpemi. Tassa mayhaÑ Aggivessana 
dantebhidantamÈdhÈya jivhÈya tÈluÑ Èhacca cetasÈ cittaÑ abhiniggaÓhato 
abhinippÊÄayato abhisantÈpayato kacchehi sedÈ muccanti. SeyyathÈpi 
Aggivessana balavÈ puriso dubbalataraÑ purisaÑ sÊse vÈ gahetvÈ khandhe 
vÈ gahetvÈ abhiniggaÓheyya abhinippÊÄeyya abhisantÈpeyya. Evameva kho 
me Aggivessana dantebhidantamÈdhÈya jivhÈya tÈluÑ Èhacca cetasÈ cittaÑ 
abhiniggaÓhato abhinippÊÄayato abhisantÈpayato kacchehi sedÈ muccanti. 
ŒraddhaÑ kho pana me Aggivessana vÊriyaÑ hoti asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati 
asammuÔÔhÈ. SÈraddho ca pana me kÈyo hoti appaÔippassaddho teneva 
dukkhappadhÈnena padhÈnÈbhitunnassa sato. Evar|pÈpi kho me 
Aggivessana uppannÈ dukkhÈ vedanÈ cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhati. 
 
 378. Tassa mayhaÑ Aggivessana etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ 
appÈÓakaÑyeva jhÈnaÑ jhÈyeyyan”ti. So kho ahaÑ Aggivessana mukhato 
ca nÈsato ca assÈsapassÈse uparundhiÑ. Tassa mayhaÑ Aggivessana 
mukhato ca nÈsato ca assÈsapassÈsesu uparuddhesu kaÓÓasotehi vÈtÈnaÑ 
nikkhamantÈnaÑ adhimatto saddo hoti. SeyyathÈpi nÈma kammÈragaggariyÈ 
dhamamÈnÈya adhimatto saddo hoti. Evameva kho me Aggivessana 
mukhato ca nÈsato ca assÈsapassÈsesu uparuddhesu kaÓÓasotehi vÈtÈnaÑ 
nikkhamantÈnaÑ adhimatto saddo hoti. ŒraddhaÑ kho pana me 
Aggivessana vÊriyaÑ hoti asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ. SÈraddho ca 
pana me kÈyo hoti appaÔippassaddho teneva dukkhappadhÈnena 
padhÈnÈbhitunnassa sato. Evar|pÈpi kho me Aggivessana uppannÈ dukkhÈ 
vedanÈ cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhati. 

 Tassa mayhaÑ Aggivessana etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ appÈÓakaÑyeva 
jhÈnaÑ jhÈyeyyan”ti. So kho ahaÑ Aggivessana mukhato ca nÈsato ca 
______________________________________________________________ 
 1. Passa vitakkasaÓÔhÈnasutte (171) piÔÔhe. 
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kaÓÓato ca assÈsapassÈse uparundhiÑ. Tassa mayhaÑ Aggivessana mukhato 
ca nÈsato ca kaÓÓato ca assÈsapassÈsesu uparuddhesu adhimattÈ vÈtÈ 
muddhani |hananti1. SeyyathÈpi Aggivessana balavÈ puriso tiÓhena 
sikharena muddhani abhimattheyya2. Evameva kho me Aggivessana 
mukhato ca nÈsato ca kaÓÓato ca assÈsapassÈsesu uparuddhesu adhimattÈ 
vÈtÈ muddhani |hananti. ŒraddhaÑ kho pana me Aggivessana vÊriyaÑ hoti 
asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ. SÈraddho ca pana me kÈyo hoti 
appaÔippassaddho teneva dukkhappadhÈnena padhÈnÈbhitunnassa sato. 
Evar|pÈpi kho me Aggivessana uppannÈ dukkhÈ vedanÈ cittaÑ na 
pariyÈdÈya tiÔÔhati. 

 Tassa mayhaÑ Aggivessana etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ appÈÓakaÑyeva 
jhÈnaÑ jhÈyeyyan”ti. So kho ahaÑ Aggivessana mukhato ca nÈsato ca 
kaÓÓato ca assÈsapassÈse uparundhiÑ. Tassa mayhaÑ Aggivessana mukhato 
ca nÈsato ca kaÓÓato ca assÈsapassÈsesu uparuddhesu adhimattÈ sÊse 
sÊsavedanÈ honti. SeyyathÈpi Aggivessana balavÈ puriso daÄhena 
varattakkhaÓÉena3 sÊse sÊsaveÔhaÑ dadeyya. Evameva kho me Aggivessana 
mukhato ca nÈsato ca kaÓÓato ca assÈsapassÈsesu uparuddhesu adhimattÈ 
sÊse sÊsavedanÈ honti. ŒraddhaÑ kho pana me Aggivessana vÊriyaÑ hoti 
asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ. SÈraddho ca pana me kÈyo hoti 
appaÔippassaddho teneva dukkhappadhÈnena padhÈnÈbhitunnassa sato. 
Evar|pÈpi kho me Aggivessana uppannÈ dukkhÈ vedanÈ cittaÑ na 
pariyÈdÈya tiÔÔhati. 

 Tassa mayhaÑ Aggivessana etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ appÈÓakaÑyeva 
jhÈnaÑ jhÈyeyyan”ti. So kho ahaÑ Aggivessana mukhato ca nÈsato ca 
kaÓÓato ca assÈsapassÈse uparundhiÑ. Tassa mayhaÑ Aggivessana mukhato 
ca nÈsato ca kaÓÓato ca assÈsapassÈsesu uparuddhesu adhimattÈ vÈtÈ 
kucchiÑ parikantanti. SeyyathÈpi Aggivessana dakkho goghÈtako vÈ 
goghÈtakantevÈsÊ vÈ  
______________________________________________________________ 
 1. �hanti (SÊ), ohananti (SyÈ, KaÑ), uhananti (Ka) 
 2. MuddhÈnaÑ abhimantheyya (SÊ, I), muddhÈnaÑ abhimattheyya (SyÈ, KaÑ) 
 3. Varattakabandhanena (SÊ) 
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tiÓhena govikantanena kucchiÑ parikanteyya. Evameva kho me 

Aggivessana mukhato ca nÈsato ca kaÓÓato ca assÈsapassÈsesu uparuddhesu 

adhimattÈ vÈtÈ kucchiÑ parikantanti. ŒraddhaÑ kho pana me Aggivessana 

vÊriyaÑ hoti asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ. SÈraddho ca pana me 

kÈyo hoti appaÔippassaddho teneva dukkhappadhÈnena padhÈnÈbhitunnassa 

sato. Evar|pÈpi kho me Aggivessana uppannÈ dukkhÈ vedanÈ cittaÑ na 

pariyÈdÈya tiÔÔhati. 

 Tassa mayhaÑ Aggivessana etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ appÈÓakaÑyeva 

jhÈnaÑ jhÈyeyyan”ti. So kho ahaÑ Aggivessana mukhato ca nÈsato ca 

kaÓÓato ca assÈsapassÈse uparundhiÑ. Tassa mayhaÑ Aggivessana mukhato 

ca nÈsato ca kaÓÓato ca assÈsapassÈsesu uparuddhesu adhimatto kÈyasmiÑ 

ÉÈho hoti. SeyyathÈpi Aggivessana dve balavanto purisÈ dubbalataraÑ 

purisaÑ nÈnÈbÈhÈsu gahetvÈ a~gÈrakÈsuyÈ santÈpeyyuÑ samparitÈpeyyuÑ. 

Evameva kho me Aggivessana mukhato ca nÈsato ca kaÓÓato ca 

assÈsapassÈsesu uparuddhesu adhimatto kÈyasmiÑ ÉÈho hoti. ŒraddhaÑ 

kho pana me Aggivessana vÊriyaÑ hoti asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ. 

SÈraddho ca pana me kÈyo hoti appaÔippassaddho teneva dukkhappadhÈnena 

padhÈnÈbhitunnassa sato. Evar|pÈpi kho me Aggivessana uppannÈ dukkhÈ 

vedanÈ cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhati. Apissu maÑ Aggivessana devatÈ disvÈ 

evamÈhaÑsu “kÈla~kato samaÓo Gotamo”ti. EkaccÈ devatÈ evamÈhaÑsu 

“na kÈla~kato samaÓo Gotamo, api ca kÈla~karotÊ”ti. EkaccÈ devatÈ 

evamÈhaÑsu “na kÈla~kato samaÓo Gotamo, napi kÈla~karoti. ArahaÑ 

samaÓo Gotamo, vihÈrotveva so1 Arahato evar|po hotÊ”ti2. 

 

 379. Tassa mayhaÑ Aggivessana etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ sabbaso 

ÈhÈrupacchedÈya paÔipajjeyyan”ti. Atha kho maÑ Aggivessana devatÈ 

______________________________________________________________ 
 1. VihÈrotveveso (SÊ) 2. VihÈrotveveso Arahato”ti (?) 
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upasa~kamitvÈ etadavocuÑ “mÈ kho tvaÑ mÈrisa sabbaso ÈhÈrupacchedÈya 
paÔipajji. Sace kho tvaÑ mÈrisa sabbaso ÈhÈrupacchedÈya paÔipajjissasi, 
tassa te mayaÑ dibbaÑ ojaÑ lomak|pehi ajjhohÈressÈma1, tÈya tvaÑ 
yÈpessasÊ”ti. Tassa mayhaÑ Aggivessana etadahosi “ahaÒceva kho pana 
sabbaso ajajjitaÑ2 paÔijÈneyyaÑ. ImÈ ca me devatÈ dibbaÑ ojaÑ 
lomak|pehi ajjhohÈreyyuÑ3, tÈya cÈhaÑ yÈpeyyaÑ, taÑ mamassa musÈ”ti. 
So kho ahaÑ Aggivessana tÈ devatÈ paccÈcikkhÈmi “halan”ti vadÈmi. 
 
 380. Tassa mayhaÑ Aggivessana etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ thokaÑ 
thokaÑ ÈhÈraÑ ÈhÈreyyaÑ pasataÑ pasataÑ, yadi vÈ muggay|saÑ yadi vÈ 
kulatthay|saÑ yadi vÈ kaÄÈyay|saÑ yadi vÈ hareÓukay|san”ti. So kho ahaÑ 
Aggivessana thokaÑ thokaÑ ÈhÈraÑ ÈhÈresiÑ pasataÑ pasataÑ, yadi vÈ 
muggay|saÑ yadi vÈ kulatthay|saÑ yadi vÈ kaÄÈyay|saÑ yadi vÈ 
hareÓukay|saÑ. Tassa mayhaÑ Aggivessana thokaÑ thokaÑ ÈhÈraÑ 
ÈhÈrayato pasataÑ pasataÑ, yadi vÈ muggay|saÑ yadi vÈ kulatthay|saÑ 
yadi vÈ kaÄÈyay|saÑ yadi vÈ hareÓukay|saÑ, adhimattakasimÈnaÑ patto 
kÈyo hoti. SeyyathÈpi nÈma ÈsÊtikapabbÈni vÈ kÈÄapabbÈni vÈ, evamevassu 
me a~gapacca~gÈni bhavanti tÈyevappÈhÈratÈya. SeyyathÈpi nÈma 
oÔÔhapadaÑ, evamevassu me ÈnisadaÑ hoti tÈyevappÈhÈratÈya. SeyyathÈpi 
nÈma vaÔÔanÈvaÄÊ, evamevassu me piÔÔhikaÓÔako uÓÓatÈvanato hoti 
tÈyevappÈhÈratÈya. SeyyathÈpi nÈma jarasÈlÈya gopÈÓasiyo oluggaviluggÈ 
bhavanti, evamevassu me phÈsuÄiyo oluggaviluggÈ bhavanti 
tÈyevappÈhÈratÈya. SeyyathÈpi nÈma gambhÊre udapÈne udakatÈrakÈ 
gambhÊragatÈ okkhÈyikÈ dissanti, evamevassu me akkhik|pesu akkhitÈrakÈ 
gambhÊragatÈ okkhÈyikÈ dissanti tÈyevappÈhÈratÈya. SeyyathÈpi nÈma 
tittakÈlÈbu Èmakacchinno vÈtÈtapena saÑphuÔito hoti sammilÈto, 
evamevassu me sÊsacchavi saÑphuÔitÈ hoti 
______________________________________________________________ 
 1. AjjhoharissÈma (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
 2. AjaddhukaÑ (SÊ, I), jaddhukaÑ (SyÈ, KaÑ) 
 3. AjjhohareyyuÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
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sammilÈtÈ tÈyevappÈhÈratÈya. So kho ahaÑ Aggivessana udaracchaviÑ 
parimasissÈmÊti piÔÔhikaÓÔakaÑyeva pariggaÓhÈmi, piÔÔhikaÓÔakaÑ 
parimasissÈmÊti udaracchaviÑyeva pariggaÓhÈmi. YÈvassu me Aggivessana 
udaracchavi piÔÔhikaÓÔakaÑ allÊnÈ hoti tÈyevappÈhÈratÈya. So kho ahaÑ 
Aggivessana vaccaÑ vÈ muttaÑ vÈ karissÈmÊti tattheva avakujjo papatÈmi 
tÈyevappÈhÈratÈya. So kho ahaÑ Aggivessana imameva kÈyaÑ assÈsento 
pÈÓinÈ gattÈni anumajjÈmi. Tassa mayhaÑ Aggivessana pÈÓinÈ gattÈni 
anumajjato p|tim|lÈni lomÈni kÈyasmÈ papatanti tÈyevappÈhÈratÈya. Apissu 
maÑ Aggivessana manussÈ disvÈ evamÈhaÑsu “kÈÄo samaÓo Gotamo”ti. 
Ekacce manussÈ evamÈhaÑsu “na kÈÄo samaÓo Gotamo, sÈmo samaÓo 
Gotamo”ti. Ekacce manussÈ evamÈhaÑsu “na kÈÄo samaÓo Gotamo napi 
sÈmo, ma~guracchavi samaÓo Gotamo”ti. YÈvassu me Aggivessana tÈva 
parisuddho chavivaÓÓo pariyodÈto upahato hoti tÈyevappÈhÈratÈya. 
 
 381. Tassa mayhaÑ Aggivessana etadahosi “ye kho keci 
atÊtamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ 
kaÔukÈ vedanÈ vedayiÑsu, etÈvaparamaÑ nayito bhiyyo. Yepi hi keci 
anÈgatamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ opakkamikÈ dukkÈ tibbÈ kharÈ 
kaÔukÈ vedanÈ vedayissanti, etÈvaparamaÑ nayito bhiyyo. Yepi hi keci 
etarahi samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ 
vedanÈ vedayanti, etÈvaparamaÑ nayito bhiyyo. Na kho panÈhaÑ imÈya 
kaÔukÈya dukkarakÈrikÈya adhigacchÈmi uttari manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ. SiyÈ nu kho aÒÒo maggo bodhÈyÈ”ti. Tassa 
mayhaÑ aggivessana etadahosi “abhijÈnÈmi kho panÈhaÑ pitu Sakkassa 
kammante sÊtÈya jambucchÈyÈya nisinno vivicceva kÈmehi vivicca 
akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharitÈ. SiyÈ nu kho eso maggo bodhÈyÈ”ti. 
Tassa mayhaÑ Aggivessana satÈnusÈri viÒÒÈÓaÑ ahosi “eseva maggo 
bodhÈyÈ”ti. Tassa mayhaÑ Aggivessana etadahosi “kiÑ nu kho ahaÑ tassa 
sukhassa bhÈyÈmi, yaÑ taÑ sukhaÑ aÒÒatreva kÈmehi 
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aÒÒatra akusalehi dhammehÊ”ti. Tassa mayhaÑ Aggivessana etadahosi “na 
kho ahaÑ tassa sukhassa bhÈyÈmi, yaÑ taÑ sukhaÑ aÒÒatreva kÈmehi 
aÒÒatra akusalehi dhammehÊ”ti. 
 
 382. Tassa mayhaÑ Aggivessana etadahosi “na kho taÑ sukaraÑ 
sukhaÑ adhigantuÑ evaÑ adhimattakasimÈnaÑ pattakÈyena. YaÑn|nÈhaÑ 
oÄÈrikaÑ ÈhÈraÑ ÈhÈreyyaÑ odanakummÈsan”ti. So kho ahaÑ Aggivessana 
oÄÈrikaÑ ÈhÈraÑ ÈhÈresiÑ odanakummÈsaÑ. Tena kho pana maÑ 
Aggivessana samayena paÒca1 bhikkh| paccupaÔÔhitÈ honti “yaÑ kho 
samaÓo Gotamo dhammaÑ adhigamissati, taÑ no ÈrocessatÊ”ti. Yato kho 
ahaÑ Aggivessana oÄÈrikaÑ ÈhÈraÑ ÈhÈresiÑ odanakummÈsaÑ, atha me te 
paÒca1 bhikkh| nibbijja pakkamiÑsu “bÈhulliko2 samaÓo Gotamo 
padhÈnavibbhanto Èvatto bÈhullÈyÈ”ti. 
 
 383. So kho ahaÑ Aggivessana oÄÈrikaÑ ÈhÈraÑ ÈhÈretvÈ balaÑ 
gahetvÈ vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ 
savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihÈsiÑ. 
Evar|pÈpi kho me Aggivessana uppannÈ sukhÈ vedanÈ cittaÑ na pariyÈdÈya 
tiÔÔhati. VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso 
ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja vihÈsiÑ. Evar|pÈpi kho me Aggivessana uppannÈ sukhÈ 
vedanÈ cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhati. PÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca vihÈsiÑ 
sato ca sampajÈno, sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedesiÑ, yaÑ taÑ ariyÈ 
Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
vihÈsiÑ. Evar|pÈpi kho me Aggivessana uppannÈ sukhÈ vedanÈ cittaÑ na 
pariyÈdÈya tiÔÔhati. Sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva 
somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihÈsiÑ. Evar|pÈpi 
kho me Aggivessana uppannÈ sukhÈ vedanÈ cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhati. 
 
 384. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe 
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte 
pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmesiÑ. So anekavihitaÑ 
pubbenivÈsaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. PaÒcavaggiyÈ (AÒÒasuttesu) 
 2. BÈhuliko (SÊ, I) SaÑghabhedasikkhÈpadaÔÊkÈya sameti.  
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anussarÈmi. SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ 
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarÈmi. AyaÑ kho me Aggivessana rattiyÈ 
paÔhame yÈme paÔhamÈ vijjÈ adhigatÈ, avijjÈ vihatÈ, vijjÈ uppannÈ, tamo 
vihato, Èloko uppanno, yathÈ taÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa 
viharato. Evar|pÈpi kho me Aggivessana uppannÈ sukhÈ vedanÈ cittaÑ na 
pariyÈdÈya tiÔÔhati. 
 
 385. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe 
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte sattÈnaÑ 
cut|papÈtaÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmesiÑ. So dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passÈmi cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate yathÈkamm|page satte pajÈnÈmi -pa-. 
AyaÑ kho me Aggivessana rattiyÈ majjhime yÈme dutiyÈ vijjÈ adhigatÈ, 
avijjÈ vihatÈ, vijjÈ uppannÈ, tamo vihato, Èloko uppanno, yathÈ taÑ 
appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato. Evar|pÈpi kho me Aggivessana 
uppannÈ sukhÈ vedanÈ cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhati. 
 
 386. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe 
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ 
khayaÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmesiÑ. So idaÑ dukkhanti yathÈbh|taÑ 
abbhaÒÒÈsiÑ, ayaÑ dukkhasamudayoti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, ayaÑ 
dukkhanirodhoti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, ime ÈsavÈti yathÈbh|taÑ 
abbhaÒÒÈsiÑ, ayaÑ Èsavasamudayoti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, ayaÑ 
Èsavanirodhoti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, ayaÑ ÈsavanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ. Tassa me evaÑ jÈnato evaÑ passato 
kÈmÈsavÈpi cittaÑ vimuccittha, bhavÈsavÈpi cittaÑ vimuccittha, 
avijjÈsavÈpi cittaÑ vimuccittha, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ ahosi, 
“khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti 
abbhaÒÒÈsiÑ. AyaÑ kho me Aggivessana rattiyÈ pacchime yÈme tatiyÈ vijjÈ 
adhigatÈ, avijjÈ vihatÈ, vijjÈ uppannÈ, tamo vihato, Èloko uppanno, 
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yathÈ taÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato. Evar|pÈpi kho me 
Aggivessana uppannÈ sukhÈ vedanÈ cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhati. 
 
 387. AbhijÈnÈmi kho panÈhaÑ Aggivessana anekasatÈya parisÈya 
dhammaÑ desetÈ, apissu maÑ ekameko evaÑ maÒÒati “mamevÈrabbha 
samaÓo Gotamo dhammaÑ desetÊ”ti. Na kho panetaÑ Aggivessana evaÑ 
daÔÔhabbaÑ. YÈvadeva viÒÒÈpanatthÈya TathÈgato paresaÑ dhammaÑ 
deseti. So kho ahaÑ Aggivessana tassÈyeva kathÈya pariyosÈne tasmiÑyeva 
purimasmiÑ samÈdhinimitte ajjhattameva cittaÑ saÓÔhapemi sannisÈdemi, 
ekodiÑ karomi, samÈdahÈmi “yena sudaÑ niccakappaÑ viharÈmÊ”ti. 

 OkappaniyametaÑ bhoto Gotamassa. YathÈ taÑ Arahato 
SammÈsambuddhassa. AbhijÈnÈti kho pana bhavaÑ Gotamo “divÈ supitÈ”ti. 
AbhijÈnÈmahaÑ Aggivessana gimhÈnaÑ pacchime mÈse pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto catugguÓaÑ saÑghÈÔiÑ paÒÒapetvÈ dakkhiÓena 
passena sato sampajÈno niddaÑ okkamitÈti. EtaÑ kho bho Gotama eke 
samaÓabrÈhmaÓÈ sammohavihÈrasmiÑ vadantÊti. Na kho Aggivessana 
ettÈvatÈ samm|Äho vÈ hoti asamm|Äho vÈ, api ca Aggivessana yathÈ 
samm|Äho ca hoti asamm|Äho ca, taÑ suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi 
bhÈsissÈmÊti. EvaÑ bhoti kho Saccako NigaÓÔhaputto Bhagavato paccassosi. 
BhagavÈ etadavoca– 
 
 388. Yassa kassaci Aggivessana ye ÈsavÈ saÑkilesikÈ ponobbhavikÈ 
sadarÈ dukkhavipÈkÈ ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓiyÈ appahÊnÈ, tamahaÑ 
samm|Ähoti vadÈmi, ÈsavÈnaÑ hi Aggivessana appahÈnÈ samm|Äho hoti. 
Yassa kassaci Aggivessana ye ÈsavÈ saÑkilesikÈ ponobbhavikÈ sadarÈ 
dukkhavipÈkÈ ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓÊyÈ pahÊnÈ, tamahaÑ asamm|Ähoti 
vadÈmi, ÈsavÈnaÑ hi Aggivessana pahÈnÈ asamm|Äho hoti. 

 TathÈgatassa kho Aggivessana ye ÈsavÈ saÑkilesikÈ ponobbhavikÈ 
sadarÈ dukkhavipÈkÈ ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓiyÈ pahÊnÈ ucchinnam|lÈ 
tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ  
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anuppÈdadhammÈ. SeyyathÈpi Aggivessana tÈlo matthakacchinno abhabbo 
puna vir|ÄhiyÈ. Evameva kho Aggivessana TathÈgatassa ye ÈsavÈ 
saÑkilesikÈ ponobbhavikÈ sadarÈ dukkhavipÈkÈ ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓiyÈ 
pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ 
anuppÈdadhammÈti. 
 
 389. EvaÑ vutte Saccako NigaÓÔhaputto BhagavantaÑ etadavoca 
“acchariyaÑ bho Gotama, abbhutaÑ bho Gotama, yÈvaÒcidaÑ bhoto 
Gotamassa evaÑ Èsajja Èsajja vuccamÈnassa upanÊtehi vacanappathehi 
samudÈcariyamÈnassa chavivaÓÓo ceva pariyodÈyati, mukhavaÓÓo ca 
vippasÊdati, yathÈ taÑ Arahato SammÈsambuddhassa. AbhijÈnÈmahaÑ bho 
Gotama P|raÓaÑ KassapaÑ vÈdena vÈdaÑ samÈrabhitÈ, sopi mayÈ vÈdena 
vÈdaÑ samÈraddho aÒÒenaÒÒaÑ paÔicari, bahiddhÈ kathaÑ apanÈmesi, 
kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtvÈkÈsi. Bhoto pana1 Gotamassa evaÑ 
Èsajja Èsajja vuccamÈnassa upanÊtehi vacanappathehi samudÈcariyamÈnassa 
chavivaÓÓo ceva pariyodÈyati, mukhavaÓÓo ca vippasÊdati, yathÈ taÑ 
Arahato SammÈsambuddhassa. AbhijÈnÈmahaÑ bho Gotama MakkhaliÑ 
GosÈlaÑ -pa- AjitaÑ KesakambalaÑ. PakudhaÑ KaccÈyanaÑ. SaÒjayaÑ 
BelaÔÔhaputtaÑ. NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ vÈdena vÈdaÑ samÈrabhitÈ, sopi 
mayÈ vÈdena vÈdaÑ samÈraddho aÒÒenaÒÒaÑ paÔicari, bahiddhÈ kathaÑ 
apanÈmesi, kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtvÈkÈsi. Bhoto pana 
Gotamassa evaÑ Èsajja Èsajja vuccamÈnassa upanÊtehi vacanappathehi 
samudÈcariyamÈnassa chavivaÓÓo ceva pariyodÈyati, mukhavaÓÓo ca 
vippasÊdati, yathÈ taÑ Arahato SammÈsambuddhassa. Handa ca dÈni mayaÑ 
bho Gotama gacchÈma, bahukiccÈ mayaÑ bahukaraÓÊyÈ”ti. YassadÈni tvaÑ 
Aggivessana kÈlaÑ maÒÒasÊti. Atha kho Saccako NigaÓÔhaputto Bhagavato 
bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmÊti. 
 

MahÈsaccakasuttaÑ niÔÔhitaÑ chaÔÔhaÑ.  
______________________________________________________________ 
 1. Bhoto kho pana (SÊ) 
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7. C|ÄataÓhÈsa~khayasutta 

 390. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
PubbÈrÈme MigÈramÈtupÈsÈde. Atha kho Sakko DevÈnamindo yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho Sakko DevÈnamindo BhagavantaÑ 
etadavoca “kittÈvatÈ nu kho bhante bhikkhu saÑkhittena 
taÓhÈsa~khayavimutto hoti accantaniÔÔho accantayo gakkhemÊ 
accantabrahmacÈrÊ accantapariyosÈno seÔÔho devamanussÈnan”ti. 

 Idha DevÈnaminda bhikkhuno sutaÑ hoti “sabbe dhammÈ nÈlaÑ 
abhinivesÈyÈ”ti, evaÑ cetaÑ DevÈnaminda bhikkhuno sutaÑ hoti “sabbe 
dhammÈ nÈlaÑ abhinivesÈyÈ”ti. So sabbaÑ dhammaÑ abhijÈnÈti, sabbaÑ 
dhammaÑ abhiÒÒÈya sabbaÑ dhammaÑ parijÈnÈti, sabbaÑ dhammaÑ 
pariÒÒÈya yaÑ kiÒci vedanaÑ vedeti sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ. So tÈsu vedanÈsu aniccÈnupassÊ viharati, 
virÈgÈnupassÊ viharati, nirodhÈnupassÊ viharati, paÔinissaggÈnupassÊ viharati. 
So tÈsu vedanÈsu aniccÈnupassÊ viharanto virÈgÈnupassÊ viharanto 
nirodhÈnupassÊ viharanto paÔinissaggÈnupassÊ viharanto na kiÒci loke 
upÈdiyati, anupÈdiyaÑ na paritassati, aparitassaÑ paccattaÒÒeva 
parinibbÈyati, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, 
nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. EttÈvatÈ kho DevÈnaminda bhikkhu 
saÑkhittena taÓhÈsa~khayavimutto hoti accantaniÔÔho accantayogakkhemÊ 
accantabrahmacÈrÊ accantapariyosÈno seÔÔho devamanussÈnanti. 

 Atha kho Sakko DevÈnamindo Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ 
anumoditvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
tatthevantaradhÈyi. 
 
 391. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno Bhagavato 
avid|re nisinno hoti. Atha kho Èyasmato MahÈmoggallÈnassa etadahosi 
“kiÑ nu kho so yakkho Bhagavato bhÈsitaÑ abhisamecca anumodi, udÈhu 
no. YaÑn|nÈhaÑ taÑ yakkhaÑ jÈneyyaÑ yadi vÈ so yakkho Bhagavato 
bhÈsitaÑ abhisamecca
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anumodi, yadi vÈ no”ti. Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno seyyathÈpi 
nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ 
samiÒjeyya. Evameva PubbÈrÈme MigÈramÈtupÈsÈde antarahito devesu 
TÈvatiÑsesu pÈturahosi. Tena kho pana samayena Sakko DevÈnamindo 
EkapuÓÉarÊke uyyÈne dibbehi paÒcahi t|riyasatehi1 samappito 
sama~gÊbh|to paricÈreti. AddasÈ kho Sakko DevÈnamindo ÈyasmantaÑ 
MahÈmoggallÈnaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna tÈni dibbÈni paÒca 
t|riyasatÈni paÔippaÓÈmetvÈ yenÈyasmÈ MahÈmoggallÈno tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ etadavoca “ehi kho mÈrisa 
MoggallÈna, svÈgataÑ mÈrisa MoggallÈna, cirassaÑ kho mÈrisa MoggallÈna 
imaÑ pariyÈyaÑ akÈsi, yadidaÑ idhÈgamanÈya. NisÊda mÈrisa MoggallÈna, 
idamÈsanaÑ paÒÒattan”ti. NisÊdi kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno paÒÒatte 
Èsane. Sakkopi kho DevÈnamindo aÒÒataraÑ nÊcaÑ ÈsanaÑ gahetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinnaÑ kho SakkaÑ DevÈnamindaÑ 
ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno etadavoca “yathÈ kathaÑ pana kho Kosiya 
BhagavÈ saÑkhittena taÓhÈsa~khayavimuttiÑ abhÈsi, sÈdhu mayampi etissÈ 
kathÈya bhÈgino assÈma savanÈyÈ”ti. 
 
 392. MayaÑ kho mÈrisa MoggallÈna bahukiccÈ bahukaraÓÊyÈ appeva 
sakena karaÓÊyena, api ca devÈnaÑyeva TÈvatiÑsÈnaÑ karaÓÊyena. Api ca 
mÈrisa MoggallÈna sussutaÑyeva hoti suggahitaÑ sumanasikataÑ 
s|padhÈritaÑ, yaÑ no khippameva antaradhÈyati. Bh|tapubbaÑ mÈrisa 
MoggallÈna devÈsurasa~gÈmo samupaby|Äho2 ahosi. TasmiÑ kho pana 
mÈrisa MoggallÈna sa~gÈme devÈ jiniÑsu asurÈ parÈjiniÑsu. So kho ahaÑ 
mÈrisa MoggallÈna taÑ sa~gÈmaÑ abhivijinitvÈ vijitasa~gÈmo, tato 
paÔinivattitvÈ VejayantaÑ nÈma pÈsÈdaÑ mÈpesiÑ. Vejayantassa kho 
mÈrisa MoggallÈna pÈsÈdassa ekasataÑ niyy|haÑ, ekekasmiÑ niyy|he 
sattasatta k|ÔÈgÈrasatÈni, ekamekasmiÑ k|ÔÈgÈre sattasatta accharÈyo, 
ekamekissÈ accharÈya sattasatta paricÈrikÈyo. IccheyyÈsi no  
______________________________________________________________ 
 1. Turiyasatehi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. Sam|pabyuÄho (SyÈ, KaÑ), sam|pabb|Äho (SÊ) 
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tvaÑ mÈrisa MoggallÈna Vejayantassa pÈsÈdassa rÈmaÓeyyakaÑ daÔÔhunti. 
AdhivÈsesi kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno tuÓhÊbhÈvena. 
 
 393. Atha kho Sakko ca DevÈnamindo VessavaÓo ca mahÈrÈjÈ 
ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ purakkhatvÈ yena Vejayanto pÈsÈdo 
tenupasa~kamiÑsu. AddasaÑsu kho Sakkassa DevÈnamindassa paricÈrikÈyo 
ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈ ottappamÈnÈ 
hirÊyamÈnÈ sakaÑ sakaÑ ovarakaÑ pavisiÑsu, seyyathÈpi nÈma suÓisÈ 
sasuraÑ disvÈ ottappati hirÊyati. Evameva sakkassa devÈnamindassa 
paricÈrikÈyo ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ disvÈ ottappamÈnÈ hirÊyamÈnÈ 
sakaÑ sakaÑ ovarakaÑ pavisiÑsu. Atha kho Sakko ca DevÈnamindo 
VessavaÓo ca mahÈrÈjÈ ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ Vejayante pÈsÈde 
anuca~kamÈpenti anuvicarÈpenti. Idampi mÈrisa MoggallÈna passa 
Vejayantassa pÈsÈdassa rÈmaÓeyyakaÑ, idampi mÈrisa MoggallÈna passa 
Vejayantassa pÈsÈdassa rÈmaÓeyyakanti. Sobhati idaÑ Èyasmato Kosiyassa, 
yathÈ taÑ pubbe katapuÒÒassa. ManussÈpi kiÒcideva rÈmaÓeyyakaÑ disvÈ1 
evamÈhaÑsu “sobhati vata bho yathÈ devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnan”ti. TayidaÑ 
Èyasmato Kosiyassa sobhati, yathÈ taÑ pubbe katapuÒÒassÈti. Atha kho 
Èyasmato MahÈmoggallÈnassa etadahosi “atibÈÄhaÑ kho ayaÑ yakkho 
pamatto viharati. YaÑn|nÈhaÑ imaÑ yakkhaÑ saÑvejeyyan”ti. Atha kho 
ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno tathÈr|paÑ iddhÈbhisa~khÈraÑ abhisa~khÈsi2. 
YathÈ VejayantaÑ pÈsÈdaÑ pÈda~guÔÔhakena sa~kampesi sampakampesi 
sampavedhesi. Atha kho sakko ca devÈnamindo VessavaÓo ca mahÈrÈjÈ 
devÈ ca TÈvatiÑsÈ acchariyabbhutacittajÈtÈ ahesuÑ “acchariyaÑ vata bho, 
abbhutaÑ vata bho samaÓassa mahiddhikatÈ mahÈnubhÈvatÈ. Yatra hi nÈma 
dibbabhavanaÑ pÈda~guÔÔhakena sa~kampessati sampakampessati 
sampavedhessatÊ”ti. Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno SakkaÑ 
DevÈnamindaÑ saÑviggaÑ lomahaÔÔhajÈtaÑ viditvÈ SakkaÑ 
DevÈnamindaÑ etadavoca “yathÈ kathaÑ pana kho Kosiya BhagavÈ 
saÑkhittena taÓhÈsa~khayavimuttiÑ abhÈsi, sÈdhu mayampi etissÈ kathÈya 
bhÈgino assÈma savanÈyÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. DiÔÔhÈ (SÊ, I, Ka) 2. Abhisa~khÈresi (Ka), abhisa~khÈreti (SyÈ, KaÑ) 
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 394. IdhÈhaÑ mÈrisa MoggallÈna yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑ, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsiÑ, ekamantaÑ 
Ôhito kho ahaÑ mÈrisa MoggallÈna BhagavantaÑ etadavocaÑ “kittÈvatÈ nu 
kho bhante bhikkhu saÑkhittena taÓhÈsa~khayavimutto hoti accantaniÔÔho 
accantayogakkhemÊ accantabrahmacÈrÊ accantapariyosÈno seÔÔho 
devamanussÈnan”ti. EvaÑ vutte mÈrisa MoggallÈna BhagavÈ maÑ 
etadavoca “idha DevÈnaminda bhikkhuno sutaÑ hoti ‘sabbe dhammÈ nÈlaÑ 
abhinivesÈyÈ’ti. EvaÑ cetaÑ DevÈnaminda bhikkhuno sutaÑ hoti ‘sabbe 
dhammÈ nÈlaÑ abhinivesÈyÈ’ti, so sabbaÑ dhammaÑ abhijÈnÈti, sabbaÑ 
dhammaÑ abhiÒÒÈya sabbaÑ dhammaÑ parijÈnÈti, sabbaÑ dhammaÑ 
pariÒÒÈya yaÑ kiÒci vedanaÑ vedeti sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ. So tÈsu vedanÈsu aniccÈnupassÊ viharati, 
virÈgÈnupassÊ viharati, nirodhÈnupassÊ viharati, paÔinissaggÈnupassÊ viharati. 
So tÈsu vedanÈsu aniccÈnupassÊ viharanto virÈgÈnupassÊ viharanto 
nirodhÈnupassÊ viharanto paÔinissaggÈnupassÊ viharanto na kiÒci loke 
upÈdiyati, anupÈdiyaÑ na paritassati, aparitassaÑ paccattaÒÒeva 
parinibbÈyati, ‘khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, 
nÈparaÑ itthattÈyÈ’ti pajÈnÈti. EttÈvatÈ kho DevÈnaminda bhikkhu 
saÑkhittena taÓhÈsa~khayavimutto hoti accantaniÔÔho accantayogakkhemÊ 
accantabrahmacÈrÊ accantapariyosÈno seÔÔho devamanussÈnan”ti. EvaÑ kho 
me mÈrisa MoggallÈna BhagavÈ saÑkhittena taÓhÈsa~khayavimuttiÑ 
abhÈsÊti. 

 Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno Sakkassa DevÈnamindassa bhÈsitaÑ 
abhinanditvÈ anumoditvÈ seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ 
bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya. Evameva devesu 
tÈvatiÑsesu antarahito PubbÈrÈme MigÈramÈtupÈsÈde pÈturahosi. Atha kho 
Sakkassa DevÈnamindassa paricÈrikÈyo acirapakkante Èyasmante 
MahÈmoggallÈne SakkaÑ DevÈnamindaÑ etadavocuÑ “eso nu te mÈrisa so 
BhagavÈ SatthÈ”ti. Na kho me mÈrisa so BhagavÈ SatthÈ, sabrahmacÈrÊ me 
eso ÈyasmÈ MahÈmoggallÈnoti. LÈbhÈ te mÈrisa, (suladdhaÑ te mÈrisa)1, 
yassa te sabrahmacÈri evaÑmahiddhiko evaÑmahÈnubhÈvo, aho n|na te so 
BhagavÈ SatthÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. (  ) natthi (SÊ, I) 
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 395. Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno BhagavantaÑ etadavoca “abhijÈnÈti 
no bhante BhagavÈ ahu1 ÒÈtaÒÒatarassa mahesakkhassa yakkhassa 
saÑkhittena taÓhÈsa~khayavimuttiÑ bhÈsitÈ”ti2. AbhijÈnÈmahaÑ 
MoggallÈna, idha Sakko DevÈnamindo yenÈhaÑ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho 
MoggallÈna Sakko DevÈnamindo maÑ etadavoca “kittÈvatÈ nu kho bhante 
bhikkhu saÑkhittena taÓhÈsa~khayavimutto hoti accantaniÔÔho 
accantayogakkhemÊ accantabrahmacÈrÊ accantapariyosÈno seÔÔho 
devamanussÈnan”ti. EvaÑ vutte ahaÑ MoggallÈna SakkaÑ DevÈnamindaÑ 
etadavocaÑ “idha DevÈnaminda bhikkhuno sutaÑ hoti ‘sabbe dhammÈ 
nÈlaÑ abhinivesÈyÈ’ti. EvaÑ cetaÑ DevÈnaminda bhikkhuno sutaÑ hoti 
‘sabbe dhammÈ nÈlaÑ abhinivesÈyÈ’ti. So sabbaÑ dhammaÑ abhijÈnÈti, 
sabbaÑ dhammaÑ abhiÒÒÈya sabbaÑ dhammaÑ parijÈnÈti, sabbaÑ 
dhammaÑ pariÒÒÈya yaÑ kiÒci vedanaÑ vedeti sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ. So tÈsu vedanÈsu aniccÈnupassÊ viharati, 
virÈgÈnupassÊ viharati, nirodhÈnupassÊ viharati, paÔinissaggÈnupassÊ viharati. 
So tÈsu vedanÈsu aniccÈnupassÊ viharanto virÈgÈnupassÊ viharanto 
nirodhÈnupassÊ viharanto paÔinissaggÈnupassÊ viharanto na kiÒci loke 
upÈdiyati, anupÈdiyaÑ na paritassati, aparitassaÑ paccattaÒÒeva 
parinibbÈyati, ‘khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, 
nÈparaÑ itthattÈyÈ’ti pajÈnÈti. EttÈvatÈ kho DevÈnaminda bhikkhu 
saÑkhittena taÓhÈsa~khayavimutto hoti accantaniÔÔho accantayogakkhemÊ 
accantabrahmacÈrÊ accantapariyosÈno seÔÔho devamanussÈnan”ti. EvaÑ kho 
ahaÑ MoggallÈna abhijÈnÈmi “sakkassa DevÈnamindassa saÑkhittena 
taÓhÈsa~khayavimuttiÑ bhÈsitÈ”ti2. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno Bhagavato 
bhÈsitaÑ abhinandÊti. 
 

C|ÄataÓhÈsa~khayasuttaÑ niÔÔhitaÑ sattamaÑ.  
______________________________________________________________ 
 1. AhunaÒÒeva (SÊ, SyÈ, KaÑ) 2. AbhÈsitthÈti (Ka) 
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8. MahÈtaÓhÈsa~khayasutta 

 396. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena SÈtissa nÈma 
bhikkhuno kevaÔÔaputtassa evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ hoti 
“tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ tadevidaÑ 
viÒÒÈÓaÑ sandhÈvati saÑsarati anaÒÒan”ti. AssosuÑ kho sambahulÈ 
bhikkh| SÈtissa kira nÈma bhikkhuno kevaÔÔaputtassa evar|paÑ pÈpakaÑ 
diÔÔhigataÑ uppannaÑ “tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, 
yathÈ tadevidaÑ viÒÒÈÓaÑ sandhÈvati saÑsarati anaÒÒan”ti. Atha kho te 
bhikkh| yena SÈti bhikkhu kevaÔÔaputto tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 
SÈtiÑ bhikkhuÑ kevaÔÔaputtaÑ etadavocuÑ “saccaÑ kira te Èvuso SÈti 
evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ ‘tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ 
desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ tadevidaÑ viÒÒÈÓaÑ sandhÈvati saÑsarati 
anaÒÒan’ti”. EvaÑbyÈ kho ahaÑ Èvuso BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ 
ÈjÈnÈmi, yathÈ tadevidaÑ viÒÒÈÓaÑ sandhÈvati saÑsarati anaÒÒanti. Atha 
kho te bhikkh| SÈtiÑ bhikkhuÑ kevaÔÔaputtaÑ etasmÈ pÈpakÈ diÔÔhigatÈ 
vivecetukÈmÈ samanuyuÒjanti samanugÈhanti samanubhÈsanti “mÈ evaÑ 
Èvuso SÈti avaca, mÈ BhagavantaÑ abbhÈcikkhi, na hi sÈdhu Bhagavato 
abbhakkhÈnaÑ, na hi BhagavÈ evaÑ vadeyya, anekapariyÈyenÈvuso SÈti 
paÔiccasamuppannaÑ viÒÒÈÓaÑ vuttaÑ BhagavatÈ ‘aÒÒatra paccayÈ natthi 
viÒÒÈÓassa sambhavo’ti”. Evampi kho SÈti bhikkhu kevaÔÔaputto tehi 
bhikkh|hi samanuyuÒjiyamÈno samanugÈhiyamÈno samanubhÈsiyamÈno 
tadeva pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ thÈmasÈ parÈmÈsÈ abhinivissa voharati 
“evaÑbyÈ kho ahaÑ Èvuso BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ 
tadevidaÑ viÒÒÈÓaÑ sandhÈvati saÑsarati anaÒÒan”ti. 
 
 397. Yato kho te bhikkh| nÈsakkhiÑsu SÈtiÑ bhikkhuÑ kevaÔÔaputtaÑ 
etasmÈ pÈpakÈ diÔÔhigatÈ vivecetuÑ. Atha kho te bhikkh| yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ–
SÈtissa nÈma bhante bhikkhuno kevaÔÔaputtassa evar|paÑ pÈpakaÑ 
diÔÔhigataÑ 
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uppannaÑ “tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ 
tadevidaÑ viÒÒÈÓaÑ sandhÈvati saÑsarati anaÒÒan”ti. Assumha kho mayaÑ 
bhante SÈtissa kira nÈma bhikkhuno kevaÔÔaputtassa evar|paÑ pÈpakaÑ 
diÔÔhigataÑ uppannaÑ “tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, 
yathÈ tadevidaÑ viÒÒÈÓaÑ sandhÈvati saÑsarati anaÒÒan”ti. Atha kho 
mayaÑ bhante yena SÈti bhikkhu kevaÔÔaputto tenupasa~kamimha, 
upasa~kamitvÈ SÈtiÑ bhikkhuÑ kevaÔÔaputtaÑ etadavocumha “saccaÑ kira 
te Èvuso SÈti evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ ‘tathÈhaÑ 
BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ tadevidaÑ viÒÒÈÓaÑ 
sandhÈvati saÑsarati anaÒÒan’ti”. EvaÑ vutte bhante SÈti bhikkhu 
kevaÔÔaputto amhe etadavoca “evaÑbyÈ kho ahaÑ Èvuso BhagavatÈ 
dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ tadevidaÑ viÒÒÈÓaÑ sandhÈvati 
saÑsarati anaÒÒan”ti. Atha kho mayaÑ bhante sÈtiÑ bhikkhuÑ 
kevaÔÔaputtaÑ etasmÈ pÈpakÈ diÔÔhigatÈ vivecetukÈmÈ samanuyuÒjimha 
samanugÈhimha samanubhÈsimha “mÈ evaÑ Èvuso SÈti avaca, mÈ 
BhagavantaÑ abbhÈcikkhi, na hi sÈdhu Bhagavato abbhakkhÈnaÑ, na hi 
BhagavÈ evaÑ vadeyya, anekapariyÈyenÈvuso SÈti paÔiccasamuppannaÑ 
viÒÒÈÓaÑ vuttaÑ BhagavatÈ ‘aÒÒatra paccayÈ natthi viÒÒÈÓassa 
sambhavo’ti”. Evampi kho bhante SÈti bhikkhu kevaÔÔaputto amhehi 
samanuyuÒjiyamÈno samanugÈhiyamÈno samanubhÈsiyamÈno tadeva 
pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ thÈmasÈ parÈmasÈ abhinivissa voharati “evaÑbyÈ kho 
ahaÑ Èvuso BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ tadevidaÑ 
viÒÒÈÓaÑ sandhÈvati saÑsarati anaÒÒan”ti. Yato kho mayaÑ bhante 
nÈsakkhimha SÈtiÑ bhikkhuÑ kevaÔÔaputtaÑ etasmÈ pÈpakÈ diÔÔhigatÈ 
vivecetuÑ. Atha mayaÑ etamatthaÑ Bhagavato ÈrocemÈti. 
 
 398. Atha kho BhagavÈ aÒÒataraÑ bhikkhuÑ Èmantesi “ehi tvaÑ 
bhikkhu mama vacanena SÈtiÑ bhikkhuÑ kevaÔÔaputtaÑ Èmantehi ‘SatthÈ 
taÑ Èvuso SÈti ÈmantetÊ’ti”. “EvaÑ bhante”ti kho so bhikkhu Bhagavato 
paÔissutvÈ yena SÈti bhikkhu kevaÔÔaputto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
SÈtiÑ bhikkhuÑ kevaÔÔaputtaÑ etadavoca “SatthÈ taÑ Èvuso SÈti 
ÈmantetÊ”ti. “EvamÈvuso”ti kho SÈti bhikkhu kevaÔÔaputto tassa bhikkhuno 
paÔissutvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
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BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho 
SÈtiÑ bhikkhuÑ kevaÔÔaputtaÑ BhagavÈ etadavoca “saccaÑ kira te SÈti 
evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ ‘tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ 
desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ tadevidaÑ viÒÒÈÓaÑ sandhÈvati saÑsarati 
anaÒÒan’ti”. EvaÑbyÈ kho ahaÑ bhante BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ 
ÈjÈnÈmi, yathÈ tadevidaÑ viÒÒÈÓaÑ sandhÈvati saÑsarati anaÒÒanti. 
KatamaÑ taÑ SÈti viÒÒÈÓanti. YvÈyaÑ bhante vado vedeyyo, tatra tatra 
kalyÈÓapÈpakÈnaÑ kammÈnaÑ vipÈkaÑ paÔisaÑvedetÊti. Kassa nu kho 
nÈma tvaÑ moghapurisa mayÈ evaÑ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈsi, nanu mayÈ 
moghapurisa anekapariyÈyena paÔiccasamuppannaÑ viÒÒÈÓaÑ vuttaÑ 
“aÒÒatra paccayÈ natthi viÒÒÈÓassa sambhavo”ti. Atha ca pana tvaÑ 
moghapurisa attanÈ duggahitena amhe ceva abbhÈcikkhasi, attÈnaÒca 
khaÓasi, bahuÒca apuÒÒaÑ pasavasi. TaÑ hi te moghapurisa bhavissati 
dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈti. 
 
 399. Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “taÑ kiÑ maÒÒatha 
bhikkhave, api nÈyaÑ SÈti bhikkhu kevaÔÔaputto usmÊkatopi imasmiÑ 
dhammavinaye”ti. KiÑ hi siyÈ bhante, no hetaÑ bhanteti. EvaÑ vutte SÈti 
bhikkhu kevaÔÔaputto tuÓhÊbh|to ma~kubh|to pattakkhandho adhomukho 
pajjhÈyanto appaÔibhÈno nisÊdi. Atha kho BhagavÈ SÈtiÑ bhikkhuÑ 
kevaÔÔaputtaÑ tuÓhÊbh|taÑ ma~kubh|taÑ pattakkhandhaÑ adhomukhaÑ 
pajjhÈyantaÑ appaÔibhÈnaÑ viditvÈ SÈtiÑ bhikkhuÑ kevaÔÔaputtaÑ 
etadavoca “paÒÒÈyissasi kho tvaÑ moghapurisa etena sakena pÈpakena 
diÔÔhigatena. IdhÈhaÑ bhikkh| paÔipucchissÈmÊ”ti. Atha kho BhagavÈ 
bhikkh| Èmantesi “tumhepi me bhikkhave evaÑ dhammaÑ desitaÑ 
ÈjÈnÈtha, yathÈyaÑ SÈti bhikkhu kevaÔÔaputto attanÈ duggahitena amhe ceva 
abbhÈcikkhati, attÈnaÒca khaÓati, bahuÒca apuÒÒaÑ pasavatÊ”ti. No hetaÑ 
bhante. AnekapariyÈyena hi no bhante paÔiccasamuppannaÑ viÒÒÈÓaÑ 
vuttaÑ BhagavatÈ “aÒÒatra paccayÈ natthi viÒÒÈÓassa sambhavo”ti, sÈdhu 
sÈdhu bhikkhave, sÈdhu kho me tumhe bhikkhave evaÑ dhammaÑ desitaÑ 
ÈjÈnÈtha, anekapariyÈyena hi vo bhikkhave paÔiccasamuppannaÑ viÒÒÈÓaÑ 
vuttaÑ mayÈ “aÒÒatra paccayÈ natthi viÒÒÈÓassa sambhavo”ti. Atha ca 
panÈyaÑ SÈti bhikkhu kevaÔÔaputto attanÈ duggahitena amhe ceva 
abbhÈcikkhati, attÈnaÒca khaÓati, bahuÒca 
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apuÒÒaÑ pasavati. TaÑ hi tassa moghapurisassa bhavissati dÊgharattaÑ 
ahitÈya dukkhÈya. 
 
 400. YaÑ yadeva bhikkhave paccayaÑ paÔicca uppajjati viÒÒÈÓaÑ, tena 
teneva viÒÒÈÓaÑtveva sa~khyaÑ gacchati1. CakkhuÒca paÔicca r|pe ca 
uppajjati viÒÒÈÓaÑ, cakkhuviÒÒÈÓaÑtveva sa~khyaÑ gacchati. SotaÒca 
paÔicca sadde ca uppajjati viÒÒÈÓaÑ, sotaviÒÒÈÓaÑtveva sa~khyaÑ gacchati. 
GhÈnaÒca paÔicca gandhe ca uppajjati viÒÒÈÓaÑ, ghÈnaviÒÒÈÓaÑtveva 
sa~khyaÑ gacchati. JivhaÒca paÔicca rase ca uppajjati viÒÒÈÓaÑ, 
jivhÈviÒÒÈÓaÑtveva sa~khyaÑ gacchati. KÈyaÒca paÔicca phoÔÔhabbe ca 
uppajjati viÒÒÈÓaÑ, kÈyaviÒÒÈÓaÑtveva sa~khyaÑ gacchati. ManaÒca 
paÔicca dhamme ca uppajjati viÒÒÈÓaÑ, manoviÒÒÈÓaÑtveva sa~khyaÑ 
gacchati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave yaÑ yadeva paccayaÑ paÔicca aggi jalati, tena 
teneva sa~khyaÑ gacchati. KaÔÔhaÒca paÔicca aggi jalati, kaÔÔhaggitveva 
sa~khyaÑ gacchati. SakalikaÒca paÔicca aggi jalati, sakalikaggitveva 
sa~khyaÑ gacchati. TiÓaÒca paÔicca aggi jalati, tiÓaggitveva sa~khaÑ 
gacchati. GomayaÒca paÔicca aggi jalati, gomayaggitveva sa~khyaÑ 
gacchati. ThusaÒca paÔicca aggi jalati, thusaggitveva sa~khyaÑ gacchati. 
Sa~kÈraÒca paÔicca aggi jalati, sa~kÈraggitveva sa~khaÑ gacchati. Evameva 
kho bhikkhave yaÑ yadeva paccayaÑ paÔicca uppajjati viÒÒÈÓaÑ, tena 
teneva sa~khyaÑ gacchati. CakkhuÒca paÔicca r|pe ca uppajjati viÒÒÈÓaÑ, 
cakkhuviÒÒÈÓaÑtveva sa~khyaÑ gacchati. SotaÒca paÔicca sadde ca 
uppajjati viÒÒÈÓaÑ, sotaviÒÒÈÓaÑtveva sa~khyaÑ gacchati. GhÈnaÒca 
paÔicca gandhe ca uppajjati viÒÒÈÓaÑ, ghÈnaviÒÒÈÓaÑtveva sa~khyaÑ 
gacchati. JivhaÒca paÔicca rase ca uppajjati viÒÒÈÓaÑ, jivhÈviÒÒÈÓaÑtveva 
sa~khyaÑ gacchati. KÈyaÒca paÔicca phoÔÔhabbe ca uppajjati viÒÒÈÓaÑ, 
kÈyaviÒÒÈÓaÑtveva sa~khaÑ gacchati. ManaÒca paÔicca dhamme ca 
uppajjati viÒÒÈÓaÑ, manoviÒÒÈÓaÑtveva sa~khyaÑ gacchati. 
 
 401. Bh|tamidanti bhikkhave passathÈti. EvaÑ bhante. 
TadÈhÈrasambhavanti bhikkhave passathÈti. EvaÑ bhante. TadÈhÈranirodhÈ 
yaÑ bh|taÑ, taÑ nirodhadhammanti bhikkhave passathÈti. EvaÑ bhante. 
Bh|tamidaÑ noss|ti bhikkhave ka~khato uppajjati vicikicchÈti. EvaÑ 
bhante. TadÈhÈrasambhavaÑ noss|ti  
______________________________________________________________ 
 1. Sa~khaÑ gacchati (SÊ, I) 
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bhikkhave ka~khato uppajjati vicikicchÈti. EvaÑ bhante. TadÈhÈranirodhÈ 
yaÑ bh|taÑ, taÑ nirodhadhammaÑ noss|ti bhikkhave ka~khato uppajjati 
vicikicchÈti. EvaÑ bhante. Bh|tamidanti bhikkhave yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya passato yÈ vicikicchÈ, sÈ pahÊyatÊti. EvaÑ bhante. 
TadÈhÈrasambhavanti bhikkhave yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passato yÈ 
vicikicchÈ, sÈ pahÊyatÊti. EvaÑ bhante. TadÈhÈranirodhÈ yaÑ bh|taÑ, taÑ 
nirodhadhammanti bhikkhave yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passato yÈ 
vicikicchÈ, sÈ pahÊyatÊti. EvaÑ bhante. Bh|tamidanti bhikkhave itipi vo 
ettha nibbicikicchÈti. EvaÑ bhante. TadÈhÈrasambhavanti bhikkhave itipi vo 
ettha nibbicikicchÈti. EvaÑ bhante. TadÈhÈranirodhÈ yaÑ bh|taÑ, taÑ 
nirodhadhammanti bhikkhave itipi vo ettha nibbicikicchÈti. EvaÑ bhante. 
Bh|tamidanti bhikkhave yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔhanti. EvaÑ 
bhante. TadÈhÈrasambhavanti bhikkhave yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
sudiÔÔhanti. EvaÑ bhante. TadÈhÈranirodhÈ yaÑ bh|taÑ, taÑ 
nirodhadhammanti bhikkhave yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔhanti. 
EvaÑ bhante. ImaÑ ce tumhe bhikkhave diÔÔhiÑ evaÑ parisuddhaÑ evaÑ 
pariyodÈtaÑ allÊyetha kelÈyetha dhanÈyetha mamÈyetha, api nu me tumhe 
bhikkhave kull|pamaÑ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈneyyÈtha nittharaÓatthÈya, no 
gahaÓatthÈyÈti. No hetaÑ bhante. ImaÑ ce tumhe bhikkhave diÔÔhiÑ evaÑ 
parisuddhaÑ evaÑ pariyodÈtaÑ na allÊyetha na kelÈyetha na dhanÈyetha na 
mamÈyetha, api nu me tumhe bhikkhave kull|pamaÑ dhammaÑ desitaÑ 
ÈjÈneyyÈtha nittharaÓatthÈya, no gahaÓatthÈyÈti. EvaÑ bhante. 
 
 402. CattÈrome bhikkhave ÈhÈrÈ bh|tÈnaÑ vÈ sattÈnaÑ ÔhitiyÈ 
sambhavesÊnaÑ vÈ anuggahÈya. Katame cattÈro. KabaÄÊkÈro ÈhÈro oÄÈriko 
vÈ sukhumo vÈ, phasso dutiyo, manosaÒcetanÈ tatiyÈ, viÒÒÈÓaÑ catutthaÑ. 
Ime ca bhikkhave cattÈro ÈhÈrÈ kiÑnidÈnÈ kiÑsamudayÈ kiÑjÈtikÈ 
kiÑpabhavÈ. Ime cattÈro ÈhÈrÈ taÓhÈnidÈnÈ taÓhÈsamudayÈ taÓhÈjÈtikÈ 
taÓhÈpabhavÈ. TaÓhÈ cÈyaÑ bhikkhave kiÑnidÈnÈ kiÑsamudayÈ kiÑjÈtikÈ 
kiÑpabhavÈ. TaÓhÈ vedanÈnidÈnÈ vedanÈsamudayÈ vidanÈjÈtikÈ 
vedanÈpabhavÈ. VedanÈ cÈyaÑ bhikkhave kiÑnidÈnÈ kiÑsamudayÈ 
kiÑjÈtikÈ kiÑpabhavÈ. VedanÈ phassanidÈnÈ phassasamudayÈ phassajÈtikÈ 
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phassapabhavÈ. Phasso cÈyaÑ bhikkhave kiÑnidÈno kiÑsamudayo 
kiÑjÈtiko kiÑpabhavo. Phasso saÄÈyatananidÈno saÄÈyatanasamudayo 
saÄÈyatanajÈtiko saÄÈyatanapabhavo. SaÄÈyatanaÑ cidaÑ bhikkhave 
kiÑnidÈnaÑ kiÑsamudayaÑ kiÑjÈtikaÑ kiÑpabhavaÑ. SaÄÈyatanaÑ 
nÈmar|panidÈnaÑ nÈmar|pasamudayaÑ nÈmar|pajÈtikaÑ 
nÈmar|papabhavaÑ. NÈmar|paÑ cidaÑ bhikkhave kiÑnidÈnaÑ 
kiÑsamudayaÑ kiÑjÈtikaÑ kiÑpabhavaÑ. NÈmar|paÑ viÒÒÈÓanidÈnaÑ 
viÒÒÈÓasamudayaÑ viÒÒÈÓajÈtikaÑ viÒÒÈÓapabhavaÑ. ViÒÒÈÓaÑ cidaÑ 
bhikkhave kiÑnidÈnaÑ kiÑsamudayaÑ kiÑjÈtikaÑ kiÑpabhavaÑ. 
ViÒÒÈÓaÑ sa~khÈranidÈnaÑ sa~khÈrasamudayaÑ sa~khÈrajÈtikaÑ 
sa~khÈrapabhavaÑ. Sa~khÈrÈ cime bhikkhave kiÑnidÈnÈ kiÑsamudayÈ 
kiÑjÈtikÈ kiÑpabhavÈ. Sa~khÈrÈ avijjÈnidÈnÈ avijjÈsamudayÈ avijjÈjÈtikÈ 
avijjÈpabhavÈ. Iti kho bhikkhave avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ, sa~khÈrapaccayÈ 
viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|paÑ, nÈmar|papaccayÈ saÄÈyatanaÑ, 
saÄÈyatanapaccayÈ phasso, phassapaccayÈ vedanÈ, vedanÈpaccayÈ taÓhÈ, 
taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ, upÈdÈnapaccayÈ bhavo, bhavapaccayÈ jÈti, 
jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ 
sambhavanti, evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 
 
 403. “JÈtipaccayÈ jarÈmaraÓan”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, jÈtipaccayÈ 
nu kho bhikkhave jarÈmaraÓaÑ no vÈ, kathaÑ vÈ ettha1 hotÊti. JÈtipaccayÈ 
bhante jarÈmaraÓaÑ, evaÑ no ettha hoti2 “jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓan”ti. 
“BhavapaccayÈ jÈtÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, bhavapaccayÈ nu kho 
bhikkhave jÈti no vÈ, kathaÑ vÈ ettha hotÊti. BhavapaccayÈ bhante jÈti, evaÑ 
no ettha hoti “bhavapaccayÈ jÈtÊ”ti. “UpÈdÈnapaccayÈ bhavo”ti iti kho 
panetaÑ vuttaÑ, upÈdÈnapaccayÈ nu kho bhikkhave bhavo no vÈ, kathaÑ vÈ 
ettha hotÊti. UpÈdÈnapaccayÈ bhante bhavo, evaÑ no ettha hoti 
“upÈdÈnapaccayÈ bhavo”ti. “TaÓhÈpaccayÈ upÈdÈnan”ti iti kho panetaÑ 
vuttaÑ, taÓhÈpaccayÈ nu kho bhikkhave upÈdÈnaÑ no vÈ, kathaÑ vÈ ettha 
hotÊti. TaÓhÈpaccayÈ bhante upÈdÈnaÑ, evaÑ no ettha hoti “taÓhÈpaccayÈ 
upÈdÈnan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. KathaÑ vÈ vo ettha (?) 2. EvaÑ no ettha hotÊti (Ka) 
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“VedanÈpaccayÈ taÓhÈ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, vedanÈpaccayÈ nu kho 
bhikkhave taÓhÈ no vÈ, kathaÑ vÈ ettha hotÊti. VedanÈpaccayÈ bhante taÓhÈ, 
evaÑ no ettha hoti “vedanÈpaccayÈ taÓhÈ”ti. “PhassapaccayÈ vedanÈ”ti iti 
kho panetaÑ vuttaÑ, phassapaccayÈ nu kho bhikkhave vedanÈ no vÈ, 
kathaÑ vÈ ettha hotÊti. PhassapaccayÈ bhante vedanÈ, evaÑ no ettha hoti 
“phassapaccayÈ vedanÈ”ti. “SaÄÈyatanapaccayÈ phasso”ti iti kho panetaÑ 
vuttaÑ, saÄÈyatanapaccayÈ nu kho bhikkhave phasso no vÈ, kathaÑ vÈ ettha 
hotÊti. SaÄÈyatanapaccayÈ bhante phasso, evaÑ no ettha hoti 
“saÄÈyatanapaccayÈ phasso”ti. “NÈmar|papaccayÈ saÄÈyatanan”ti iti kho 
panetaÑ vuttaÑ, nÈmar|papaccayÈ nu kho bhikkhave saÄÈyatanaÑ no vÈ, 
kathaÑ vÈ ettha hotÊti. NÈmar|papaccayÈ bhante saÄÈyatanaÑ, evaÑ no 
ettha hoti “nÈmar|papaccayÈ saÄÈyatanan”ti. “ViÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|pan”ti 
iti kho panetaÑ vuttaÑ, viÒÒÈÓapaccayÈ nu kho bhikkhave nÈmar|paÑ no 
vÈ, kathaÑ vÈ ettha hotÊti. ViÒÒÈÓapaccayÈ bhante nÈmar|paÑ, evaÑ no 
ettha hoti “viÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|pan”ti. “Sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓan”ti iti 
kho panetaÑ vuttaÑ, sa~khÈrapaccayÈ nu kho bhikkhave viÒÒÈÓaÑ, no vÈ, 
kathaÑ vÈ ettha hotÊti. Sa~khÈrapaccayÈ bhante viÒÒÈÓaÑ, evaÑ no ettha 
hoti “sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓan”ti. “AvijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ”ti iti kho 
panetaÑ vuttaÑ, avijjÈpaccayÈ nu kho bhikkhave sa~khÈrÈ no vÈ, kathaÑ vÈ 
ettha hotÊti. AvijjÈpaccayÈ bhante sa~khÈrÈ, evaÑ no ettha hoti 
“avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ”ti. 
 
 404. SÈdhu bhikkhave. Iti kho bhikkhave tumhepi evaÑ vadetha, 
ahampi evaÑ vadÈmi, imasmiÑ sati idaÑ hoti, imassuppÈdÈ idaÑ uppajjati. 
YadidaÑ avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ, sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ, 
viÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|paÑ, nÈmar|papaccayÈ saÄÈyatanaÑ, 
saÄÈyatanapaccayÈ phasso, phassapaccayÈ vedanÈ, vedanÈpaccayÈ taÓhÈ, 
taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ, upÈdÈnapaccayÈ bhavo, bhavapaccayÈ jÈti, 
jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓaÑ sokaparideva dukkhadomanassupÈyÈsÈ 
sambhavanti, evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 
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 AvijjÈyatveva asesavirÈganirodhÈ sa~khÈranirodho, sa~khÈranirodhÈ 
viÒÒÈÓanirodho, viÒÒÈÓanirodhÈ nÈmar|panirodho, nÈmar|panirodhÈ 
saÄÈyatananirodho, saÄÈyatananirodhÈ phassanirodho, phassanirodhÈ 
vedanÈnirodho, vedanÈnirodhÈ taÓhÈnirodho, taÓhÈnirodhÈ upÈdÈnanirodho, 
upÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho, bhavanirodhÈ jÈtinirodho, jÈtinirodhÈ 
jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ nirujjhanti, evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti. 
 
 405. “JÈtinirodhÈ jarÈmaraÓanirodho”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, 
jÈtinirodhÈ nu kho bhikkhave jarÈmaraÓanirodho no vÈ, kathaÑ vÈ ettha 
hotÊti. JÈtinirodhÈ bhante jarÈmaraÓanirodho, evaÑ no ettha hoti 
“jÈtinirodhÈ jarÈmaraÓanirodho”ti. “BhavanirodhÈ jÈtinirodho”ti iti kho 
panetaÑ vuttaÑ, bhavanirodhÈ nu kho bhikkhave jÈtinirodho no vÈ, kathaÑ 
vÈ ettha hotÊti. BhavanirodhÈ bhante jÈtinirodho, evaÑ no ettha hoti 
“bhavanirodhÈ jÈtinirodho”ti. “UpÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho”ti iti kho 
panetaÑ vuttaÑ, upÈdÈnanirodhÈ nu kho bhikkhave bhavanirodho no vÈ, 
kathaÑ vÈ ettha hotÊti. UpÈdÈnanirodhÈ bhante bhavanirodho, evaÑ no ettha 
hoti “upÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho”ti. “TaÓhÈnirodhÈ upÈdÈnanirodho”ti iti 
kho panetaÑ vuttaÑ, taÓhÈnirodhÈ nu kho bhikkhave upÈdÈnanirodho no 
vÈ, kathaÑ vÈ ettha hotÊti. TaÓhÈnirodhÈ bhante upÈdÈnanirodho, evaÑ no 
ettha hoti “taÓhÈnirodhÈ upÈdÈnanirodho”ti. “VedanÈnirodhÈ 
taÓhÈnirodho”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, vedanÈnirodhÈ nu kho bhikkhave 
taÓhÈnirodho no vÈ, kathaÑ vÈ ettha hotÊti. VedanÈnirodhÈ bhante 
taÓhÈnirodho, evaÑ no ettha hoti “vedanÈnirodhÈ taÓhÈnirodho”ti. 
“PhassanirodhÈ vedanÈnirodho”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, phassanirodhÈ nu 
kho bhikkhave vedanÈnirodho no vÈ kathaÑ vÈ ettha hotÊti. PhassanirodhÈ 
bhante vedanÈnirodho, evaÑ no ettha hoti “phassanirodhÈ vedanÈnirodho”ti. 
“SaÄÈyatananirodhÈ phassanirodho”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, 
saÄÈyatananirodhÈ nu kho bhikkhave phassanirodho no 
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vÈ, kathaÑ vÈ ettha hotÊti. SaÄÈyatananirodhÈ bhante phassanirodho, evaÑ 
no ettha hoti “saÄÈyatananirodhÈ phassanirodho”ti. “NÈmar|panirodhÈ 
saÄÈyatananirodho”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, nÈmar|panirodhÈ nu kho 
bhikkhave saÄÈyatananirodho no vÈ, kathaÑ vÈ ettha hotÊti. 
NÈmar|panirodhÈ bhante saÄÈyatananirodho, evaÑ no ettha hoti 
“nÈmar|panirodhÈ saÄÈyatananirodho”ti. “ViÒÒÈÓanirodhÈ 
nÈmar|panirodho”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ. ViÒÒÈÓanirodhÈ nu kho 
bhikkhave nÈmar|panirodho no vÈ, kathaÑ vÈ ettha hotÊti. ViÒÒÈÓanirodhÈ 
bhante nÈmar|panirodho, evaÑ no ettha hoti “viÒÒÈÓanirodhÈ 
nÈmar|panirodho”ti. “Sa~khÈranirodhÈ viÒÒÈÓanirodho”ti iti kho panetaÑ 
vuttaÑ, sa~khÈranirodhÈ nu kho bhikkhave viÒÒÈÓanirodho no vÈ, kathaÑ 
vÈ ettha hotÊti. Sa~khÈranirodhÈ bhante viÒÒÈÓanirodho, evaÑ no ettha hoti 
“sa~khÈranirodhÈ viÒÒÈÓanirodho”ti. “AvijjÈnirodhÈ sa~khÈranirodho”ti iti 
kho panetaÑ vuttaÑ, avijjÈnirodhÈ nu kho bhikkhave sa~khÈranirodho no 
vÈ, kathaÑ vÈ ettha hotÊti. AvijjÈnirodhÈ bhante sa~khÈranirodho, evaÑ no 
ettha hoti “avijjÈnirodhÈ sa~khÈranirodho”ti. 
 
 406. SÈdhu bhikkhave. Iti kho bhikkhave tumhepi evaÑ vadetha, 
ahampi evaÑ vadÈmi, imasmiÑ asati idaÑ na hoti, imassa nirodhÈ idaÑ 
nirujjhati. YadidaÑ avijjÈnirodhÈ 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. 
 
 407. Api nu tumhe bhikkhave evaÑ jÈnantÈ evaÑ passantÈ pubbantaÑ 
vÈ paÔidhÈveyyÈtha, “ahesumha nu kho mayaÑ atÊtamaddhÈnaÑ, nanu kho 
ahesumha atÊtamaddhÈnaÑ, kiÑ nu kho ahesumha atÊtamaddhÈnaÑ, kathaÑ 
nu kho ahesumha atÊtamaddhÈnaÑ, kiÑ hutvÈ kiÑ ahesumha nu kho mayaÑ 
atÊtamaddhÈnan”ti. No hetaÑ bhante. Api nu tumhe bhikkhave evaÑ jÈnantÈ 
evaÑ passantÈ 
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aparantaÑ vÈ paÔidhÈveyyÈtha, “bhavissÈma nu kho mayaÑ 
anÈgatamaddhÈnaÑ, nanu kho bhavissÈma anÈgatamaddhÈnaÑ, kiÑ nu kho 
bhavissÈma anÈgatamaddhÈnaÑ, kathaÑ nu kho bhavissÈma 
anÈgatamaddhÈnaÑ, kiÑhutvÈ kiÑ bhavissÈma nu kho mayaÑ 
anÈgatamaddhÈnan”ti. No hetaÑ bhante. Api nu tumhe bhikkhave evaÑ 
jÈnantÈ evaÑ passantÈ etarahi vÈ paccuppannamaddhÈnaÑ ajjhattaÑ 
kathaÑkathÊ assatha, “ahaÑ nu khosmi, no nu khosmi, kiÑ nu khosmi, 
kathaÑ nu khosmi, ayaÑ nu kho satto kuto Ègato, so kuhiÑ gÈmÊ 
bhavissatÊ”ti. No hetaÑ bhante. Api nu tumhe bhikkhave evaÑ jÈnantÈ 
evaÑ passantÈ evaÑ vadeyyÈtha “SatthÈ no garu, SatthugÈravena ca mayaÑ 
evaÑ vademÈ”ti. No hetaÑ bhante. Api nu tumhe bhikkhave evaÑ jÈnantÈ 
evaÑ passantÈ evaÑ vadeyyÈtha “samaÓo evamÈha, samaÓÈ ca nÈma 
mayaÑ evaÑ vademÈ”ti. No hetaÑ bhante. Api nu tumhe bhikkhave evaÑ 
jÈnantÈ evaÑ passantÈ aÒÒaÑ satthÈraÑ uddiseyyÈthÈti. No hetaÑ bhante. 
Api nu tumhe bhikkhave evaÑ jÈnantÈ evaÑ passantÈ yÈni tÈni 
puthusamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ vata kot|halama~galÈni, tÈni sÈrato 
paccÈgaccheyyÈthÈti. No hetaÑ bhante. Nanu bhikkhave yadeva tumhÈkaÑ 
sÈmaÑ ÒÈtaÑ sÈmaÑ diÔÔhaÑ sÈmaÑ viditaÑ, tadeva tumhe vadethÈti. 
EvaÑ bhante. SÈdhu bhikkhave, upanÊtÈ kho me tumhe bhikkhave iminÈ 
sandiÔÔhikena dhammena akÈlikena ehipassikena opaneyyikena paccattaÑ 
veditabbena viÒÒ|hi. “SandiÔÔhiko ayaÑ bhikkhave dhammo akÈliko 
ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hi” iti yantaÑ vuttaÑ, 
idametaÑ paÔicca vuttanti. 
 
 408. TiÓÓaÑ kho pana bhikkhave sannipÈtÈ gabbhassÈvakkanti hoti. 
Idha mÈtÈpitaro ca sannipatitÈ honti, mÈtÈ ca na utunÊ hoti, gandhabbo ca na 
paccupaÔÔhito hoti, neva tÈva gabbhassÈvakkanti hoti. Idha mÈtÈpitaro ca 
sannipatitÈ honti, mÈtÈ ca utunÊ hoti, gandhabbo ca na paccupaÔÔhito hoti, 
neva tÈva gabbhassÈvakkanti hoti. Yato ca kho bhikkhave mÈtÈpitaro ca 
sannipatitÈ honti, mÈtÈ ca utunÊ hoti, gandhabbo ca paccupaÔÔhito hoti. EvaÑ 
tiÓÓaÑ sannipÈtÈ gabbhassÈvakkanti hoti. TamenaÑ bhikkhave mÈtÈ nava 
vÈ dasa vÈ mÈse gabbhaÑ kucchinÈ pariharati mahatÈ saÑsayena 
garubhÈraÑ1, tamenaÑ bhikkhave 
______________________________________________________________ 
 1. GarumbhÈraÑ (SÊ, I) 
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mÈtÈ navannaÑ vÈ dasannaÑ vÈ mÈsÈnaÑ accayena vijÈyati mahatÈ 
saÑsayena garubhÈraÑ. TamenaÑ jÈtaÑ samÈnaÑ sakena lohitena poseti. 
LohitaÒhetaÑ bhikkhave ariyassa vinaye, yadidaÑ mÈtuthaÒÒaÑ. Sa kho so 
bhikkhave kumÈro vuddhimanvÈya indriyÈnaÑ paripÈkamanvÈya yÈni tÈni 
kumÈrakÈnaÑ kÊÄÈpanakÈni, tehi kÊÄati, seyyathidaÑ, va~kakaÑ ghaÔikaÑ 
mokkhacikaÑ ci~gulakaÑ pattÈÄhakaÑ rathakaÑ dhanukaÑ. Sa kho so 
bhikkhave kumÈro vuddhimanvÈya indriyÈnaÑ paripÈkamanvÈya paÒcahi 
kÈmaguÓehi samappito sama~gÊbh|to paricÈreti. CakkhuviÒÒeyyehi r|pehi 
iÔÔhehi kantehi manÈpehi piyar|pehi kÈm|pasaÑhitehi rajanÊyehi. 
SotaviÒÒeyyehi saddehi. GhÈnaviÒÒeyyehi gandhehi. JivhÈviÒÒeyyehi rasehi. 
KÈyaviÒÒeyyehi phoÔÔhabbehi iÔÔhehi kantehi manÈpehi piyar|pehi 
kÈm|pasaÑhitehi rajanÊyehi. 
 
 409. So cakkhunÈ r|paÑ disvÈ piyar|pe r|pe sÈrajjati, appiyar|pe r|pe 
byÈpajjati anupaÔÔhitakÈyasati ca viharati parittacetaso, taÒca cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, yatthassa te pÈpakÈ akusalÈ 
dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti. So evaÑ anurodhavirodhaÑ samÈpanno yaÑ 
kiÒci vedanaÑ vedeti sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, so taÑ 
vedanaÑ abhinandati abhivadati, ajjhosÈya tiÔÔhati. Tassa taÑ vedanaÑ 
abhinandato abhivadato ajjhosÈya tiÔÔhato uppajjati nandÊ, yÈ vedanÈsu 
nandÊ, tadupÈdÈnaÑ. TassupÈdÈnapaccayÈ bhavo, bhavapaccayÈ jÈti, 
jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ 
sambhavanti, evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 
Sotena saddaÑ sutvÈ -pa-. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ -pa-. JivhÈya rasaÑ 
sÈyitvÈ -pa-. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ -pa-. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya 
piyar|pe dhamme sÈrajjati, appiyar|pe dhamme byÈpajjati, 
anupaÔÔhitakÈyasati ca viharati parittacetaso, taÒca cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, yatthassa te pÈpakÈ akusalÈ 
dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti. So evaÑ anurodhavirodhaÑ samÈpanno yaÑ 
kiÒci vedanaÑ vedeti sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, so taÑ 
vedanaÑ abhinandati abhivadati, ajjhosÈya tiÔÔhati. Tassa taÑ vedanaÑ 
abhinandato abhivadato ajjhosÈya tiÔÔhato uppajjati nandÊ, yÈ vedanÈsu 
nandÊ, tadupÈdÈnaÑ. 
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tassupÈdÈnapaccayÈ bhavo, bhavapaccayÈ jÈti, jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓaÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti, evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 
 
 410. 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 bhogakkhandaÑ pahÈya appaÑ vÈ ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya 
mahantaÑ vÈ ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni 
acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati. 
 
 411. 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 methunÈ 
gÈmadhammÈ. 
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musÈvÈdaÑ pahÈya musÈvÈdÈ paÔivirato hoti saccavÈdÊ saccasandho theto 
paccayiko avisaÑvÈdako lokassa. 

 PisuÓaÑ vÈcaÑ pahÈya pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, ito sutvÈ na 
amutra akkhÈtÈ imesaÑ bhedÈya, amutra vÈ sutvÈ na imesaÑ akkhÈtÈ 
am|saÑ bhedÈya, iti bhinnÈnaÑ vÈ sandhÈtÈ, sahitÈnaÑ vÈ anuppadÈtÈ, 
samaggÈrÈmo samaggarato samagganandÊ samaggakaraÓiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ 
hoti. 

 PharusaÑ vÈcaÑ pahÈya pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, yÈ sÈ vÈcÈ 
nelÈ kaÓÓasukhÈ pemanÊyÈ hadaya~gamÈ porÊ bahujanakantÈ 
bahujanamanÈpÈ, tathÈr|piÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. 

 SamphappalÈpaÑ pahÈya samphappalÈpÈ paÔivirato hoti kÈlavÈdÊ 
bh|tavÈdÊ atthavÈdÊ dhammavÈdÊ vinayavÈdÊ, nidhÈnavatiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ 
kÈlena sÈpadesaÑ pariyantavatiÑ atthasaÑhitaÑ. 

 So bÊjagÈmabh|tagÈmasamÈrambhÈ paÔivirato hoti. Ekabhattiko hoti 
ratt|parato virato vikÈlabhojanÈ. NaccagÊtavÈditavis|kadassanÈ paÔivirato 
hoti. MÈlÈgandhavilepanadhÈraÓamaÓÉanavibh|sanaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti. 
UccÈsayanamahÈsayanÈ paÔivirato hoti. JÈtar|parajatapaÔiggahaÓÈ paÔivirato 
hoti. ŒmakadhaÒÒapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. ŒmakamaÑsapaÔiggahaÓÈ 
paÔivirato hoti. ItthikumÈrikapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. 
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. UkkoÔana vaÒcana nikati 
sÈciyogÈ paÔivirato hoti. Chedana vadhabandhanaviparÈmosa Èlopa 
sahasÈkÈrÈ paÔivirato hoti1. 

 So santuÔÔho hoti kÈyaparihÈrikena cÊvarena kucchiparihÈrikena 
piÓÉapÈtena, so yena yeneva pakkamati, samÈdÈyeva  
______________________________________________________________ 
 1. Passa c|Äahatthipadopame (238) piÔÔhe. 
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pakkamati. SeyyathÈpi nÈma pakkhÊ sakuÓo yena yeneva Éeti, 
sapattabhÈrova Éeti. Evameva bhikkhu santuÔÔho hoti kÈyaparihÈrikena 
cÊvarena kucchiparihÈrikena piÓÉapÈtena, so yena yeneva pakkamati, 
samÈdÈyeva pakkamati. So iminÈ ariyena sÊlakkhandhena samannÈgato 
ajjhattaÑ anavajjasukhaÑ paÔisaÑvedeti. 

 So cakkhunÈ r|paÑ disvÈ na nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, 
yatvÈdhikaraÓamenaÑ cakkhundriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ 
abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa 
saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati cakkhundriyaÑ, cakkhundriye saÑvaraÑ 
Èpajjati. Sotena saddaÑ sutvÈ -pa-. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ -pa-. JivhÈya 
rasaÑ sÈyitvÈ -pa-. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ -pa-. ManasÈ dhammaÑ 
viÒÒÈya na nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, yatvÈdhikaraÓamenaÑ 
manindriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ 
dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati 
manindriyaÑ, manindriye saÑvaraÑ Èpajjati. So iminÈ ariyena 
indriyasaÑvarena samannÈgato ajjhattaÑ abyÈsekasukhaÑ paÔisaÑvedeti. 

 So abhikkante paÔikkante sampajÈnakÈrÊ hoti, Èlokite vilokite 
sampajÈnakÈrÊ hoti, samiÒjite pasÈrite sampajÈnakÈrÊ hoti, 
saÑghÈÔipattacÊvaradhÈraÓe sampajÈnakÈrÊ hoti, asite pÊte khÈyite sÈyite 
sampajÈnakÈrÊ hoti, uccÈrapassÈvakamme sampajÈnakÈrÊ hoti, gate Ôhite 
nisinne sutte jÈgarite bhÈsite tuÓhÊbhÈve sampajÈnakÈrÊ hoti. 
 
 412. So iminÈ ca ariyena sÊlakkhandhena samannÈgato, (imÈya ca 
ariyÈya santuÔÔhiyÈ samannÈgato)1 iminÈ ca ariyena indriyasaÑvarena 
samannÈgato, iminÈ ca ariyena satisampajaÒÒena samannÈgato vivittaÑ 
senÈsanaÑ bhajati araÒÒaÑ rukkham|laÑ pabbataÑ kandaraÑ giriguhaÑ 
susÈnaÑ vanapatthaÑ abbhokÈsaÑ palÈlapuÒjaÑ. So pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya 
parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ. So abhijjhaÑ loke pahÈya vigatÈbhijjhena 
cetasÈ viharati, abhijjhÈya cittaÑ parisodheti. ByÈpÈdapadosaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Passa c|Äahatthipadopame (239) piÔÔhe. 
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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. 
 
 413. So ime paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya 
dubbalÊkaraÓe vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ 
savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. 
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ 
sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ 
pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. 
 
 414. So cakkhunÈ r|paÑ disvÈ piyar|pe r|pe na sÈrajjati, appiyar|pe 
r|pe na byÈpajjati, upaÔÔhitakÈyasati ca viharati appamÈÓacetaso, taÒca 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, yatthassa te pÈpakÈ 
akusalÈ dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti. So evaÑ anurodhavirodhavippahÊno 
yaÑ kiÒci vedanaÑ vedeti sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, 
so taÑ vedanaÑ nÈbhinandati nÈbhivadati, nÈjjhosÈya tiÔÔhati. Tassa taÑ 
vedanaÑ anabhinandato anabhivadato anajjhosÈya tiÔÔhato yÈ vedanÈsu 
nandÊ, sÈ nirujjhati, tassa nandÊnirodhÈ upÈdÈnanirodho, upÈdÈnanirodhÈ 
bhavanirodho, bhavanirodhÈ jÈtinirodho, jÈtinirodhÈ jarÈmaraÓaÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ nirujjhanti, evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hoti. Sotena saddaÑ sutvÈ -pa-. GhÈnena 
gandhaÑ ghÈyitvÈ -pa-. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ -pa-. KÈyena phoÔÔhabbaÑ 
phusitvÈ -pa-. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya piyar|pe dhamme na sÈrajjati, 
appiyar|pe dhamme na byÈpajjati, upaÔÔhitakÈyasati ca viharati 
appamÈÓacetaso, taÒca cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, 
yatthassa te pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti. So evaÑ 
anurodhavirodhavippahÊno yaÑ kiÒci vedanaÑ vedeti sukhaÑ vÈ dukkhaÑ 
vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, so taÑ vedanaÑ nÈbhinandati  
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nÈbhivadati, nÈjjhosÈya tiÔÔhati. Tassa taÑ vedanaÑ anabhinandato 
anabhivadato anajjhosÈya tiÔÔhato yÈ vedanÈsu nandÊ, sÈ nirujjhati. Tassa 
nandÊnirodhÈ upÈdÈnanirodho, upÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho, bhavanirodhÈ 
jÈtinirodho, jÈtinirodhÈ jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ 
nirujjhanti, evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti. ImaÑ 
kho me tumhe bhikkhave saÑkhittena taÓhÈsa~khayavimuttiÑ dhÈretha. 
SÈtiÑ pana bhikkhuÑ kevaÔÔaputtaÑ mahÈtaÓhÈjÈla-
taÓhÈsa~ghÈÔappaÔimukkanti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

MahÈtaÓhÈsa~khayasuttaÑ niÔÔhitaÑ aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. MahÈ-assapurasutta 

 415. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ A~gesu viharati 
AssapuraÑ nÈma A~gÈnaÑ nigamo. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi 
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca– 

 “SamaÓÈ samaÓÈ”ti vo bhikkhave jano saÒjÈnÈti, tumhe ca pana “ke 
tumhe”ti puÔÔhÈ samÈnÈ “samaÓÈmhÈ”ti paÔijÈnÈtha, tesaÑ vo bhikkhave 
evaÑsamaÒÒÈnaÑ sataÑ evaÑpaÔiÒÒÈnaÑ sataÑ “ye dhammÈ 
samaÓakaraÓÈ ca brÈhmaÓakaraÓÈ ca, te dhamme samÈdÈya vattissÈma, 
evaÑ no ayaÑ amhÈkaÑ samaÒÒÈ ca saccÈ bhavissati paÔiÒÒÈ ca bh|tÈ. 
YesaÒca mayaÑ cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajja-
parikkhÈraÑ paribhuÒjÈma, tesaÑ te kÈrÈ amhesu mahapphalÈ bhavissanti 
mahÈnisaÑsÈ, amhÈkaÒcevÈyaÑ pabbajjÈ avaÒjhÈ bhavissati saphalÈ sa-
udrayÈ”ti evaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbaÑ. 
 
 416. Katame ca bhikkhave dhammÈ samaÓakaraÓÈ ca brÈhmaÓakaraÓÈ 
ca, “hirottappena samannÈgatÈ bhavissÈmÈ”ti evaÑ hi vo bhikkhave 
sikkhitabbaÑ. SiyÈ kho pana bhikkhave tumhÈkaÑ evamassa, 
“hirottappenamha
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samannÈgatÈ, alamettÈvatÈ, katamettÈvatÈ, anuppatto no sÈmaÒÒattho, natthi 
no kiÒci uttariÑ karaÓÊyan”ti tÈvatakeneva tuÔÔhiÑ ÈpajjeyyÈtha. ŒrocayÈmi 
vo bhikkhave, paÔivedayÈmi vo bhikkhave, mÈ vo sÈmaÒÒatthikÈnaÑ sataÑ 
sÈmaÒÒattho parihÈyi sati uttariÑ karaÓÊye. 
 
 417. KiÒca bhikkhave uttariÑ karaÓÊyaÑ, “parisuddho no 
kÈyasamÈcÈro bhavissati uttÈno vivaÔo, na ca chiddavÈ, saÑvuto ca, tÈya ca 
pana parisuddhakÈyasamÈcÈratÈya nevattÈnukkaÑsessÈma na paraÑ 
vambhessÈmÈ”ti1 evaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbaÑ. SiyÈ kho pana 
bhikkhave tumhÈkaÑ evamassa, “hirottappenamha samannÈgatÈ, parisuddho 
no kÈyasamÈcÈro. AlamettÈvatÈ, katamettÈvatÈ, anuppatto no sÈmaÒÒattho, 
natthi no kiÒci uttariÑ karaÓÊyan”ti tÈvatakeneva tuÔÔhiÑ ÈpajjeyyÈtha. 
ŒrocayÈmi vo bhikkhave, paÔivedayÈmi vo bhikkhave, mÈ vo 
sÈmaÒÒatthikÈnaÑ sataÑ sÈmaÒÒattho parihÈyi sati uttariÑ karaÓÊye. 
 
 418. KiÒca bhikkhave uttariÑ karaÓÊyaÑ, “parisuddho no vacÊsamÈcÈro 
bhavissati uttÈno vivaÔo, na ca chiddavÈ, saÑvuto ca, tÈya ca pana 
parisuddhavacÊsamÈcÈratÈya nevattÈnukkaÑsessÈma na paraÑ 
vambhessÈmÈ”ti evaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbaÑ. SiyÈ kho pana 
bhikkhave tumhÈkaÑ evamassa, “hirottappenamha samannÈgatÈ, parisuddho 
no kÈyasamÈcÈro, parisuddho vacÊsamÈcÈro. AlamettÈvatÈ, katamettÈvatÈ, 
anuppatto no sÈmaÒÒattho, natthi no kiÒci uttariÑ karaÓÊyan”ti tÈvatakeneva 
tuÔÔhiÑ ÈpajjeyyÈtha. ŒrocayÈmi vo bhikkhave, paÔivedayÈmi vo bhikkhave, 
mÈ vo sÈmaÒÒatthikÈnaÑ sataÑ sÈmaÒÒattho parihÈyi sati uttariÑ karaÓÊye. 
 
 419. KiÒca bhikkhave uttariÑ karaÓÊyaÑ, “parisuddho no 
manosamÈcÈro bhavissati uttÈno vivaÔo, na ca chiddavÈ, saÑvuto ca, tÈya ca 
______________________________________________________________ 
 1. NevattÈnukkaÑsissÈma na paraÑ vambhissÈmÈti (sabbattha) 
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pana parisuddhamanosamÈcÈratÈya nevattÈnukkaÑsessÈma na paraÑ 
vambhessÈmÈ”ti evaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbaÑ. SiyÈ kho pana 
bhikkhave tumhÈkaÑ evamassa, “hirottappenamha samannÈgatÈ, parisuddho 
no kÈyasamÈcÈro, parisuddho vacÊsamÈcÈro, parisuddho manosamÈcÈro. 
AlamettÈvatÈ, katamettÈvatÈ, anuppatto no sÈmaÒÒattho, natthi no kiÒci 
uttariÑ karaÓÊyan”ti tÈvatakeneva tuÔÔhiÑ ÈpajjeyyÈtha. ŒrocayÈmi vo 
bhikkhave, paÔivedayÈmi vo bhikkhave, mÈ vo sÈmaÒÒatthikÈnaÑ sataÑ 
sÈmaÒÒattho parihÈyi sati uttariÑ karaÓÊye. 
 
 420. KiÒca bhikkhave uttariÑ karaÓÊyaÑ, “parisuddho no ÈjÊvo 
bhavissati uttÈno vivaÔo, na ca chiddavÈ, saÑvuto ca, tÈya ca pana 
parisuddhÈjÊvatÈya nevattÈnukkaÑsessÈma na paraÑ vambhessÈmÈ”ti evaÑ 
hi vo bhikkhave sikkhitabbaÑ. SiyÈ kho pana bhikkhave tumhÈkaÑ 
evamassa, “hirottappenamha samannÈgatÈ, parisuddho no kÈyasamÈcÈro, 
parisuddho vacÊsamÈcÈro, parisuddho manosamÈcÈro, parisuddho ÈjÊvo. 
AlamettÈvatÈ, katamettÈvatÈ, anuppatto no sÈmaÒÒattho, natthi no kiÒci 
uttariÑ karaÓÊyan”ti tÈvatakeneva tuÔÔhiÑ ÈpajjeyyÈtha. ŒrocayÈmi vo 
bhikkhave, paÔivedayÈmi vo bhikkhave, mÈ vo sÈmaÒÒatthikÈnaÑ sataÑ 
sÈmaÒÒattho parihÈyi sati uttariÑ karaÓÊye. 
 
 421. KiÒca bhikkhave uttariÑ karaÓÊyaÑ, “indriyesu guttadvÈrÈ 
bhavissÈma, cakkhunÈ r|paÑ disvÈ na nimittaggÈhÊ nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, 
yatvÈdhikaraÓamenaÑ cakkhundriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ 
abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa 
saÑvarÈya paÔipajjissÈma, rakkhissÈma cakkhundriyaÑ, cakkhundriye 
saÑvaraÑ ÈpajjissÈma. Sotena saddaÑ sutvÈ -pa-. GhÈnena gandhaÑ 
ghÈyitvÈ -pa-. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ -pa-. KÈyena phoÔÔhabbaÑ 
phusitvÈ -pa-. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya na nimittaggÈhÊ 
nÈnubyÈÒjanaggÈhÊ, yatvÈdhikaraÓamenaÑ manindriyaÑ asaÑvutaÑ 
viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, 
tassa saÑvarÈya paÔipajjissÈma, rakkhissÈma manindriyaÑ, manindriye 
saÑvaraÑ ÈpajjissÈmÈ”ti evaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbaÑ. SiyÈ kho 
pana bhikkhave tumhÈkaÑ evamassa, 
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“hirottappenamha samannÈgatÈ, parisuddho no kÈyasamÈcÈro, parisuddho 
vacÊsamÈcÈro, parisuddho manosamÈcÈro, parisuddho ÈjÊvo, indriyesumha 
guttadvÈrÈ. AlamettÈvatÈ, katamettÈvatÈ, anuppatto no sÈmaÒÒattho, natthi 
no kiÒci uttariÑ karaÓÊyan”ti tÈvatakeneva tuÔÔhiÑ ÈpajjeyyÈtha. ŒrocayÈmi 
vo bhikkhave, paÔivedayÈmi vo bhikkhave, mÈ vo sÈmaÒÒatthikÈnaÑ sataÑ 
sÈmaÒÒattho parihÈyi sati uttariÑ karaÓÊye. 
 
 422. KiÒca bhikkhave uttariÑ karaÓÊyaÑ, “bhojane mattaÒÒuno 
bhavissÈma, paÔisa~khÈ yoniso ÈhÈraÑ ÈharissÈma, neva davÈya na madÈya 
na maÓÉanÈya na vibh|sanÈya, yÈva deva imassa kÈyassa ÔhitiyÈ yÈpanÈya, 
vihiÑs|paratiyÈ brahmacariyÈnuggahÈya, iti purÈÓaÒca vedanaÑ 
paÔiha~khÈma, navaÒca vedanaÑ na uppÈdessÈma, yÈtrÈ ca no bhavissati 
anavajjatÈ ca phÈsu vihÈro cÈ”ti evaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbaÑ. SiyÈ 
kho pana bhikkhave tumhÈkaÑ evamassa, “hirottappenamha samannÈgatÈ, 
parisuddho no kÈyasamÈcÈro, parisuddho vacÊsamÈcÈro, parisuddho 
manosamÈcÈro, parisuddho ÈjÊvo, indriyesumha guttadvÈrÈ, bhojane 
mattaÒÒuno. AlamettÈvatÈ, katamettÈvatÈ, anuppatto no sÈmaÒÒattho, natthi 
no kiÒci uttariÑ karaÓÊyan”ti tÈvatakeneva tuÔÔhiÑ ÈpajjeyyÈtha. ŒrocayÈmi 
vo bhikkhave, paÔivedayÈmi vo bhikkhave, mÈ vo sÈmaÒÒatthikÈnaÑ sataÑ 
sÈmaÒÒattho parihÈyi sati uttariÑ karaÓÊye. 
 
 423. KiÒca bhikkhave uttariÑ karaÓÊyaÑ, “jÈgariyaÑ anuyuttÈ 
bhavissÈma, divasaÑ ca~kamena nisajjÈya ÈvaraÓÊyehi dhammehi cittaÑ 
parisodhessÈma, rattiyÈ paÔhamaÑ yÈmaÑ ca~kamena nisajjÈya ÈvaraÓÊyehi 
dhammehi cittaÑ parisodhessÈma, rattiyÈ majjhimaÑ yÈmaÑ dakkhiÓena 
passena sÊhaseyyaÑ kappessÈma pÈde pÈdaÑ accÈdhÈya sato sampajÈno 
uÔÔhÈnasaÒÒaÑ manasi karitvÈ, rattiyÈ pacchimaÑ yÈmaÑ paccuÔÔhÈya 
ca~kamena nisajjÈya ÈvaraÓÊyehi dhammehi cittaÑ parisodhessÈmÈti evaÑ 
hi vo bhikkhave sikkhitabbaÑ. SiyÈ kho pana bhikkhave tumhÈkaÑ 
evamassa, “hirottappenamha samannÈgatÈ, parisuddho no kÈyasamÈcÈro, 
parisuddho vacÊsamÈcÈro, 
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parisuddho manosamÈcÈro, parisuddho ÈjÊvo, indriyesumha guttadvÈrÈ, 
bhojane mattaÒÒuno, jÈgariyaÑ anuyuttÈ. AlamettÈvatÈ, katamettÈvatÈ, 
anuppatto no sÈmaÒÒattho, natthi no kiÒci uttariÑ karaÓÊyan”ti. 
TÈvatakeneva tuÔÔhiÑ ÈpajjeyyÈtha. ŒrocayÈmi vo bhikkhave, paÔivedayÈmi 
vo bhikkhave, mÈ vo sÈmaÒÒatthikÈnaÑ sataÑ sÈmaÒÒattho parihÈyi sati 
uttariÑ karaÓÊye. 
 
 424. KiÒca bhikkhave uttariÑ karaÓÊyaÑ, “satisampajaÒÒena 
samannÈgatÈ bhavissÈma, abhikkante paÔikkante sampajÈnakÈrÊ, Èlokite 
vilokite sampajÈnakÈrÊ, samiÒjite pasÈrite sampajÈnakÈrÊ, 
saÑghÈÔipattacÊvaradhÈraÓe sampajÈnakÈrÊ, asite pÊte khÈyite sÈyite 
sampajÈnakÈrÊ, uccÈrapassÈvakamme sampajÈnakÈrÊ, gate Ôhite nisinne sutte 
jÈgarite bhÈsite tuÓhÊbhÈve sampajÈnakÈrÊ”ti evaÑ hi vo bhikkhave 
sikkhitabbaÑ. SiyÈ kho pana bhikkhave tumhÈkaÑ evamassa, 
“hirottappenamha samannÈgatÈ, parisuddho no kÈyasamÈcÈro, parisuddho 
vacÊsamÈcÈro, parisuddho manosamÈcÈro, parisuddho ÈjÊvo, indriyesumha 
guttadvÈrÈ, bhojane mattaÒÒuno, jÈgariyaÑ anuyuttÈ, satisampajaÒÒena 
samannÈgatÈ. AlamettÈvatÈ, katamettÈvatÈ, anuppatto no sÈmaÒÒattho, natthi 
no kiÒci uttariÑ karaÓÊyan”ti tÈvatakeneva tuÔÔhiÑ ÈpajjeyyÈtha. ŒrocayÈmi 
vo bhikkhave, paÔivedayÈmi vo bhikkhave, mÈ vo sÈmaÒÒatthikÈnaÑ sataÑ 
sÈmaÒÒattho parihÈyi sati uttariÑ karaÓÊye. 
 
 425. KiÒca bhikkhave uttariÑ karaÓÊyaÑ, idha bhikkhave bhikkhu 
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 
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viharati ajjhattaÑ v|pasantacitto, uddhaccakukkuccÈ cittaÑ parisodheti. 
VicikicchaÑ pahÈya tiÓÓavicikiccho viharati akathaÑkathÊ kusalesu 
dhammesu, vicikicchÈya cittaÑ parisodheti. 
 
 426. SeyyathÈpi bhikkhave puriso iÓaÑ ÈdÈya kammante payojeyya, 
tassa te kammantÈ samijjheyyuÑ1, so yÈni ca porÈÓÈni iÓam|lÈni, tÈni ca 
byantÊ2 kareyya, siyÈ cassa uttariÑ avasiÔÔhaÑ dÈrabharaÓÈya. Tassa 
evamassa “ahaÑ kho pubbe iÓaÑ ÈdÈya kammante payojesiÑ, tassa me te 
kammantÈ samijjhiÑsu, sohaÑ yÈni ca porÈÓÈni iÓam|lÈni, tÈni ca byantÊ 
akÈsiÑ, atthi ca me uttariÑ avasiÔÔhaÑ dÈrabharaÓÈyÈ”ti. So tatonidÈnaÑ 
labhetha pÈmojjaÑ, adhigaccheyya somanassaÑ. 

 SeyyathÈpi bhikkhave puriso ÈbÈdhiko assa dukkhito bÈÄhagilÈno, 
bhattaÒcassa nacchÈdeyya, na cassa kÈye balamattÈ, so aparena samayena 
tamhÈ ÈbÈdhÈ mucceyya, bhattaÒcassa chÈdeyya, siyÈ cassa kÈye balamattÈ. 
Tassa evamassa “ahaÑ kho pubbe ÈbÈdhiko ahosiÑ dukkhito bÈÄhagilÈno, 
bhattaÑ ca me nacchÈdesi, na ca me Èsi kÈye balamattÈ, somhi etarahi 
tamhÈ ÈbÈdhÈ mutto, bhattaÑ ca me chÈdeti, atthi ca me kÈye balamattÈ”ti. 
So tatonidÈnaÑ labhetha pÈmojjaÑ, adhigaccheyya somanassaÑ. 

 SeyyathÈpi bhikkhave puriso bandhanÈgÈre baddho assa, so aparena 
samayena tamhÈ bandhanÈ mucceyya sotthinÈ abbhayena3, na cassa kiÒci 
bhogÈnaÑ vayo. Tassa evamassa “ahaÑ kho pubbe bandhanÈgÈre baddho 
ahosiÑ, somhi etarahi tamhÈ bandhanÈ mutto sotthinÈ abbhayena, natthi ca 
me kiÒci bhogÈnaÑ vayo”ti. So tatonidÈnaÑ labhetha pÈmojjaÑ, 
adhigaccheyya somanassaÑ. SeyyathÈpi bhikkhave puriso dÈso assa 
anattÈdhÊno parÈdhÊno na yenakÈmaÑgamo, so aparena samayena tamhÈ 
dÈsabyÈ mucceyya attÈdhÊno aparÈdhÊno bhujisso yenakÈmaÑgamo. Tassa 
evamassa “ahaÑ kho pubbe dÈso  
______________________________________________________________ 
 1. SampajjeyyuÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 2. ByantiÑ (Ka), byanti (I) 3. Abyayena (SÊ, I) 
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ahosiÑ anattÈdhÊno parÈdhÊno na yenakÈmaÑgamo, somhi etarahi tamhÈ 
dÈsabyÈ mutto attÈdhÊno aparÈdhÊno bhujisso yenakÈmaÑgamo”ti. So 
tatonidÈnaÑ labhetha pÈmojjaÑ, adhigaccheyya somanassaÑ. 

 SeyyathÈpi bhikkhave puriso sadhano sabhogo kantÈraddhÈnamaggaÑ 
paÔipajjeyya1, so aparena samayena tamhÈ kantÈrÈ nitthareyya sotthinÈ 
abbhayena, na cassa kiÒci bhogÈnaÑ vayo. Tassa evamassa “ahaÑ kho 
pubbe sadhano sabhogo kantÈraddhÈnamaggaÑ paÔipajjiÑ, somhi etarahi 
tamhÈ kantÈrÈ nitthiÓÓo sotthinÈ abbhayena, natthi ca me kiÒci bhogÈnaÑ 
vayo”ti. So tatonidÈnaÑ labhetha pÈmojjaÑ, adhigaccheyya somanassaÑ. 

 Evameva kho bhikkhave bhikkhu yathÈ iÓaÑ yathÈ rogaÑ yathÈ 
bandhanÈgÈraÑ yathÈ dÈsabyaÑ yathÈ kantÈraddhÈnamaggaÑ ime paÒca 
nÊvaraÓe appahÊne attani samanupassati. SeyyathÈpi bhikkhave ÈÓaÓyaÑ 
yathÈ ÈrogyaÑ yathÈ bandhanÈmokkhaÑ yathÈ bhujissaÑ yathÈ 
khemantabh|miÑ. Evameva bhikkhu ime paÒca nÊvaraÓe pahÊne attani 
samanupassati. 
 
 427. So ime paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya 
dubbalÊkaraÓe vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ 
savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, so 
imameva kÈyaÑ vivekajena pÊtisukhena abhisandeti parisandeti parip|reti 
parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa vivekajena pÊtisukhena 
apphuÔaÑ hoti. SeyyathÈpi bhikkhave dakkho nhÈpako2 vÈ nhÈpakantevÈsÊ 
vÈ kaÑsathÈle nhÈnÊyacuÓÓÈni3 ÈkiritvÈ udakena paripphosakaÑ 
paripphosakaÑ sanneyya, sÈyaÑ nhÈnÊyapiÓÉi snehÈnugatÈ snehaparetÈ 
santarabÈhirÈ phuÔÈ snehena na ca pagghariÓÊ. Evameva kho bhikkhave 
bhikkhu imameva kÈyaÑ vivekajena pÊtisukhena abhisandeti parisandeti 
parip|reti parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa vivekajena 
pÊtisukhena apphuÔaÑ hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. SÊlakkhandhavaggapÈÄiyÈ kiÒci visadisaÑ. 2. NahÈpako (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 3. NahÈnÊyacuÓÓÈni (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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 428. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ 
ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ 
samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, so imameva 
kÈyaÑ samÈdhijena pÊtisukhena abhisandeti parisandeti parip|reti 
parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa samÈdhijena pÊtisukhena 
apphuÔaÑ hoti. SeyyathÈpi bhikkhave udakarahado ubbhidodako1. Tassa 
nevassa puratthimÈya disÈya udakassa ÈyamukhaÑ, na pacchimÈya disÈya 
udakassa ÈyamukhaÑ, na uttarÈya disÈya udakassa ÈyamukhaÑ, na 
dakkhiÓÈya disÈya udakassa ÈyamukhaÑ, devo ca na kÈlenakÈlaÑ 
sammÈdhÈraÑ anuppaveccheyya. Atha kho tamhÈva udakarahadÈ sÊtÈ 
vÈridhÈrÈ ubbhijjitvÈ tameva udakarahadaÑ sÊtena vÈrinÈ abhisandeyya 
parisandeyya parip|reyya, paripphareyya, nÈssa kiÒci sabbÈvato 
udakarahadassa sÊtena vÈrinÈ apphuÔaÑ assa. Evameva kho bhikkhave 
bhikkhu imameva kÈyaÑ samÈdhijena pÊtisukhena abhisandeti parisandeti 
parip|reti parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa samÈdhijena 
pÊtisukhena apphuÔaÑ hoti. 
 
 429. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca 
viharati sato ca sampajÈno, sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ 
Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti, tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati, so imameva kÈyaÑ nippÊtikena sukhena abhisandeti parisandeti 
parip|reti parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa nippÊtikena sukhena 
apphuÔaÑ hoti. SeyyathÈpi bhikkhave uppaliniyaÑ vÈ paduminiyaÑ vÈ 
puÓÉarÊkiniyaÑ vÈ appekaccÈni uppalÈni vÈ padumÈni vÈ puÓÉarÊkÈni vÈ 
udake jÈtÈni udake saÑvaÉÉhÈni udakÈnuggatÈni antonimuggaposÊni, tÈni 
yÈva caggÈ yÈva ca m|lÈ sÊtena vÈrinÈ abhisannÈni parisannÈni parip|rÈni 
paripphuÔÈni, nÈssa2 kiÒci sabbÈvataÑ uppalÈnaÑ vÈ padumÈnaÑ vÈ 
puÓÉarÊkÈnaÑ vÈ sÊtena vÈrinÈ apphuÔaÑ assa. Evameva kho bhikkhave 
bhikkhu imameva kÈyaÑ nippÊtikena sukhena abhisandeti parisandeti 
parip|reti parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa nippÊtikena sukhena 
apphuÔaÑ hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. Ubbhitodako (Ka) 2. Na nesaÑ (SÊ) 
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 430. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa 
ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ 
adukkhamasukhaÑ upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati, so imameva kÈyaÑ parisuddhena cetasÈ pariyodÈtena pharitvÈ 
nisinno hoti, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa parisuddhena cetasÈ 
pariyodÈtena apphuÔaÑ hoti. SeyyathÈpi bhikkhave puriso odÈtena vatthena 
sasÊsaÑ pÈrupetvÈ nisinno assa, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa odÈtena 
vatthena apphuÔaÑ assa. Evameva kho bhikkhave bhikkhu imameva kÈyaÑ 
parisuddhena cetasÈ pariyodÈtena pharitvÈ nisinno hoti. NÈssa kiÒci 
sabbÈvato kÈyassa parisuddhena cetasÈ pariyodÈtena apphuÔaÑ hoti. 
 
 431. 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- itisÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. 
SeyyathÈpi bhikkhave puriso sakamhÈ gÈmÈ aÒÒaÑ gÈmaÑ gaccheyya, 
tamhÈpi gÈmÈ aÒÒaÑ gÈmaÑ gaccheyya, so tamhÈ gÈmÈ sakaÑyeva gÈmaÑ 
paccÈgaccheyya. Tassa evamassa “ahaÑ kho sakamhÈ gÈmÈ amuÑ gÈmaÑ 
agacchiÑ1. Tatrapi evaÑ aÔÔhÈsiÑ, evaÑ nisÊdiÑ, evaÑ abhÈsiÑ, evaÑ 
tuÓhÊ ahosiÑ. TamhÈpi gÈmÈ amuÑ gÈmaÑ agacchiÑ. Tatrapi evaÑ 
aÔÔhÈsiÑ, evaÑ nisÊdiÑ, evaÑ abhÈsiÑ, evaÑ tuÓhÊ ahosiÑ. Somhi tamhÈ 
gÈmÈ sakaÑyeva gÈmaÑ paccÈgato”ti. Evameva kho bhikkhave bhikkhu 
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi 
jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. 
 
 432. 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  
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paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte 
pajÈnÈti -pa-. SeyyathÈpi bhikkhave dve agÈrÈ sadvÈrÈ1. Tattha cakkhumÈ 
puriso majjhe Ôhito passeyya manusse gehaÑ pavisantepi nikkhamantepi 
anuca~kamantepi anuvicarantepi. Evameva kho bhikkhave bhikkhu dibbena 
cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne 
upapajjamÈne hÊne paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, 
yathÈkamm|page satte pajÈnÈti -pa-. 
 
 433. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe 
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ 
khayaÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmeti. So idaÑ dukkhanti yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti, ayaÑ dukkhasamudayoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ 
dukkhanirodhoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Ime ÈsavÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ 
Èsavasamudayoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ Èsavanirodhoti yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti, ayaÑ ÈsavanirodhagÈminÊ paÔipadÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Tassa 
evaÑ jÈnato evaÑ passato kÈmÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, bhavÈsavÈpi cittaÑ 
vimuccati, avijjÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ 
hoti, “khÊÓÈ jÈti vusitaÑ brahmacariyaÑ kataÑ karaÓÊyaÑ nÈparaÑ 
itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. SeyyathÈpi bhikkhave pabbatasa~khepe udakarahado 
accho vippasanno anÈvilo, tattha cakkhumÈ puriso tÊre Ôhito passeyya 
sippisambukampi2 sakkharakathalampi macchagumbampi carantampi 
tiÔÔhantampi. Tassa evamassa “ayaÑ kho udakarahado accho vippasanno 
anÈvilo, tatrime sippisambukÈpi sakkharakathalÈpi macchagumbÈpi 
carantipi tiÔÔhantipÊ”ti. Evameva kho bhikkhave bhikkhu idaÑ dukkhanti 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈti. 
 
  434. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu samaÓo itipi brÈhmaÓo itipi 
nhÈtako itipi vedag| itipi sottiyo itipi ariyo itipi arahaÑ itipi. KathaÒca 
bhikkhave bhikkhu samaÓo hoti. SamitÈssa honti pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ 
saÑkilesikÈ ponobbhavikÈ sadarÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SannadvÈrÈ (Ka) 2. Sippikasambukampi (SyÈ, KaÑ, Ka)  

 



 M|lapaÓÓÈsapÈÄi 348
   

dukkhavipÈkÈ ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓiyÈ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu 

samaÓo hoti. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu brÈhmaÓo hoti. BÈhitÈssa honti pÈpakÈ 

akusalÈ dhammÈ saÑkilesikÈ ponobbhavikÈ sadarÈ dukkhavipÈkÈ ÈyatiÑ 

jÈtijarÈmaraÓiyÈ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu brÈhmaÓo hoti. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu nhÈtako1 hoti. NhÈtÈssa honti pÈpakÈ 

akusalÈ dhammÈ saÑkilesikÈ ponobbhavikÈ sadarÈ dukkhavipÈkÈ ÈyatiÑ 

jÈtijarÈmaraÓiyÈ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu nhÈtako hoti. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu vedag| hoti. ViditÈssa honti pÈpakÈ 

akusalÈ dhammÈ saÑkilesikÈ ponobbhavikÈ sadarÈ dukkhavipÈkÈ ÈyatiÑ 

jÈtijarÈmaraÓiyÈ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu vedag| hoti. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu sottiyo hoti. NissutÈssa honti pÈpakÈ 

akusalÈ dhammÈ saÑkilesikÈ ponobbhavikÈ sadarÈ dukkhavipÈkÈ ÈyatiÑ 

jÈtijarÈmaraÓiyÈ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu sottiyo hoti. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu ariyo hoti. ŒrakÈssa honti pÈpakÈ akusalÈ 

dhammÈ saÑkilesikÈ ponobbhavikÈ sadarÈ dukkhavipÈkÈ ÈyatiÑ 

jÈtijarÈmaraÓiyÈ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu ariyo hoti. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu arahaÑ hoti. ŒrakÈssa honti pÈpakÈ 

akusalÈ dhammÈ saÑkilesikÈ ponobbhavikÈ sadarÈ dukkhavipÈkÈ ÈyatiÑ 

jÈtijarÈmaraÓiyÈ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu arahaÑ hotÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 

abhinandunti. 

 

MahÈ-assapurasuttaÑ niÔÔhitaÑ navamaÑ. 
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10. C|Äa-assapurasutta 

 435. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ A~gesu viharati 
AssapuraÑ nÈma A~gÈnaÑ nigamo. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi 
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca–“samaÓÈ samaÓÈ”ti vo bhikkhave jano saÒjÈnÈti, tumhe ca pana 
“ke tumhe”ti puÔÔhÈ samÈnÈ “samaÓÈmhÈ”ti paÔijÈnÈtha, tesaÑ vo bhikkhave 
evaÑsamaÒÒÈnaÑ sataÑ evaÑpaÔiÒÒÈnaÑ sataÑ “yÈ 
samaÓasÈmÊcippaÔipadÈ, taÑ paÔipajjissÈma, evaÑ no ayaÑ amhÈkaÑ 
samaÒÒÈ ca saccÈ bhavissati paÔiÒÒÈ ca bh|tÈ. YesaÒca mayaÑ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈraÑ paribhuÒjÈma, 
tesaÑ te kÈrÈ amhesu mahapphalÈ bhavissanti mahÈnisaÑsÈ, 
amhÈkaÒcevÈyaÑ pabbajjÈ avaÒjhÈ bhavissati saphalÈ sa-udrayÈ”ti evaÑ hi 
vo bhikkhave sikkhitabbaÑ. 
 
 436. KathaÒca bhikkhave bhikkhu na samaÓasÈmÊcippaÔipadaÑ 
paÔipanno hoti. Yassa kassaci bhikkhave bhikkhuno abhijjhÈlussa abhijjhÈ 
appahÊnÈ hoti, byÈpannacittassa byÈpÈdo appahÊno hoti, kodhanassa kodho 
appahÊno hoti, upanÈhissa upanÈho appahÊno hoti, makkhissa makkho 
appahÊno hoti, paÄÈsissa paÄÈso appahÊno hoti, issukissa issÈ appahÊnÈ hoti, 
maccharissa macchariyaÑ appahÊnaÑ hoti, saÔhassa sÈÔheyyaÑ appahÊnaÑ 
hoti, mÈyÈvissa mÈyÈ appahÊnÈ hoti, pÈpicchassa pÈpikÈ icchÈ appahÊnÈ 
hoti, micchÈdiÔÔhikassa micchÈdiÔÔhi appahÊnÈ hoti. ImesaÑ kho ahaÑ 
bhikkhave samaÓamalÈnaÑ samaÓadosÈnaÑ samaÓakasaÔÈnaÑ ÈpÈyikÈnaÑ 
ÔhÈnÈnaÑ duggativedaniyÈnaÑ appahÈnÈ “na samaÓasÈmÊcippaÔipadaÑ 
paÔipanno”ti vadÈmi. SeyyathÈpi bhikkhave matajaÑ nÈma ÈvudhajÈtaÑ 
ubhatodhÈraÑ pÊtanisitaÑ, tadassa saÑghÈÔiyÈ sampÈrutaÑ sampali-
veÔhitaÑ. Tath|pamÈhaÑ bhikkhave imassa bhikkhuno pabbajjaÑ vadÈmi. 
 
 437. NÈhaÑ bhikkhave saÑghÈÔikassa saÑghÈÔidhÈraÓamattena 
sÈmaÒÒaÑ vadÈmi. NÈhaÑ bhikkhave acelakassa acelakamattena sÈmaÒÒaÑ 
vadÈmi. NÈhaÑ bhikkhave rajojallikassa rajojallikamattena sÈmaÒÒaÑ 
vadÈmi. NÈhaÑ 
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bhikkhave udakorohakassa udakorohaÓamattena1 sÈmaÒÒaÑ vadÈmi. 
NÈhaÑ bhikkhave rukkham|likassa r|kkham|likamattena sÈmaÒÒaÑ 
vadÈmi. NÈhaÑ bhikkhave abbhokÈsikassa abbhokÈsikamattena sÈmaÒÒaÑ 
vadÈmi. NÈhaÑ bhikkhave ubbhaÔÔhakassa ubbhaÔÔhakamattena sÈmaÒÒaÑ 
vadÈmi. NÈhaÑ bhikkhave pariyÈyabhattikassa pariyÈyabhattikamattena 
sÈmaÒÒaÑ vadÈmi. NÈhaÑ bhikkhave mantajjhÈyakassa 
mantajjhÈyakamattena sÈmaÒÒaÑ vadÈmi. NÈhaÑ bhikkhave jaÔilakassa 
jaÔÈdhÈraÓamattena sÈmaÒÒaÑ vadÈmi. 

 SaÑghÈÔikassa ce bhikkhave saÑghÈÔidhÈraÓamattena abhijjhÈlussa 
abhijjhÈ pahÊyetha, byÈpannacittassa byÈpÈdo pahÊyetha, kodhanassa kodho 
pahÊyetha, upanÈhissa upanÈho pahÊyetha, makkhissa makkho pahÊyetha, 
paÄÈsissa paÄÈso pahÊyetha, issukissa issÈ pahÊyetha, maccharissa 
macchariyaÑ pahÊyetha, saÔhassa sÈÔheyyaÑ pahÊyetha, mÈyÈvissa mÈyÈ 
pahÊyetha, pÈpicchassa pÈpikÈ icchÈ pahÊyetha, micchÈdiÔÔhikassa 
micchÈdiÔÔhi pahÊyetha. TamenaÑ mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ jÈtameva naÑ 
saÑghÈÔikaÑ kareyyuÑ, saÑghÈÔikattameva2 samÈdapeyyuÑ, “ehi tvaÑ 
bhadramukha saÑghÈÔiko hoti, saÑghÈÔikassa te sato 
saÑghÈÔidhÈraÓamattena abhijjhÈlussa abhijjhÈ pahÊyissati, byÈpannacittassa 
byÈpÈdo pahÊyissati, kodhanassa kodho pahÊyissati, upanÈhissa upanÈho 
pahÊyissati, makkhissa makkho pahÊyissati, paÄÈsissa paÄÈso pahÊyissati, 
issukissa issÈ pahÊyissati, maccharissa macchariyaÑ pahÊyissati, saÔhassa 
sÈÔheyyaÑ pahÊyissati, mÈyÈvissa mÈyÈ pahÊyissati, pÈpicchassa pÈpikÈ 
icchÈ pahÊyissati, micchÈdiÔÔhikassa micchÈdiÔÔhi pahÊyissatÊ”ti. YasmÈ ca 
kho ahaÑ bhikkhave saÑghÈÔikampi idhekaccaÑ passÈmi abhijjhÈluÑ 
byÈpannacittaÑ kodhanaÑ upanÈhiÑ makkhiÑ paÄÈsiÑ issukiÑ macchariÑ 
saÔhaÑ mÈyÈviÑ pÈpicchaÑ micchÈdiÔÔhikaÑ. TasmÈ na saÑghÈÔikassa 
saÑghÈÔidhÈraÓamattena sÈmaÒÒaÑ vadÈmi. 

 Acelakassa ce bhikkhave -pa-. Rajojallikassa ce bhikkhave -pa-. 
Udakorohakassa ce bhikkhave -pa-. Rukkham|likassa ce bhikkhave -pa-. 
AbbhokÈsikassa ce bhikkhave -pa-. UbbhaÔÔhakassa ce bhikkhave -pa-. 
PariyÈyabhattikassa ce bhikkhave -pa-. MantajjhÈyakassa ce bhikkhave 
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jaÔilakassa ce bhikkhave jaÔÈdhÈraÓamattena abhijjhÈlussa abhijjhÈ 
pahÊyetha, byÈpannacittassa byÈpÈdo pahÊyetha, kodhanassa kodho 
pahÊyetha, upanÈhissa upanÈho pahÊyetha, makkhissa makkho pahÊyetha, 
paÄÈsissa paÄÈso pahÊyetha, issukissa issÈ pahÊyetha, maccharissa 
macchariyaÑ pahÊyetha, saÔhassa sÈÔheyyaÑ pahÊyetha, mÈyÈvissa mÈyÈ 
pahÊyetha, pÈpicchassa pÈpikÈ icchÈ pahÊyetha, micchÈdiÔÔhikassa 
micchÈdiÔÔhi pahÊyetha. TamenaÑ mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ jÈtameva naÑ 
jaÔilakaÑ kareyyaÑ, jaÔilakattameva1 samÈdapeyyuÑ, “ehi tvaÑ 
bhadramukha jaÔilako hohi, jaÔilakassa te sato jaÔÈdhÈraÓamattena 
abhijjhÈlussa abhijjhÈ pahÊyissati, byÈpannacittassa byÈpÈdo pahÊyissati, 
kodhanassa kodho pahÊyissati -pa- pÈpicchassa pÈpikÈ icchÈ pahÊyissati, 
micchÈdiÔÔhikassa micchÈdiÔÔhi pahÊyissatÊ”ti. YasmÈ ca kho ahaÑ 
bhikkhave jaÔilakampi idhekaccaÑ passÈmi abhijjhÈluÑ byÈpannacittaÑ 
kodhanaÑ upanÈhiÑ makkhiÑ palÈsiÑ issukiÑ macchariÑ saÔhaÑ 
mÈyÈviÑ pÈpicchaÑ micchÈdiÔÔhiÑ. TasmÈ na jaÔilakassa 
jaÔÈdhÈraÓamattena sÈmaÒÒaÑ vadÈmi. 
 
 438. KathaÒca bhikkhave bhikkhu samaÓasÈmÊcippaÔipadaÑ paÔipanno 
hoti. Yassa kassaci bhikkhave bhikkhuno abhijjhÈlussa abhijjhÈ pahÊnÈ hoti, 
byÈpannacittassa byÈpÈdo pahÊno hoti, kodhanassa kodho pahÊno hoti, 
upanÈhissa upanÈho pahÊno hoti, makkhissa makkho pahÊno hoti, paÄÈsissa 
paÄÈso pahÊno hoti, issukissa issÈ pahÊnÈ hoti, maccharissa macchariyaÑ 
pahÊnaÑ hoti, saÔhassa sÈÔheyyaÑ pahÊnaÑ hoti, mÈyÈvissa mÈyÈ pahÊnÈ 
hoti, pÈpicchassa pÈpikÈ icchÈ pahÊnÈ hoti, micchÈdiÔÔhikassa micchÈdiÔÔhi 
pahÊnÈ hoti. ImesaÑ kho ahaÑ bhikkhave samaÓamalÈnaÑ samaÓadosÈnaÑ 
samaÓakasaÔÈnaÑ ÈpÈyikÈnaÑ ÔhÈnÈnaÑ duggativedaniyÈnaÑ pahÈnÈ 
“samaÓasÈmÊcippaÔipadaÑ paÔipanno”ti vadÈmi. So sabbehi imehi pÈpakehi 
akusalehi dhammehi visuddhamattÈnaÑ samanupassati (  )2. Tassa sabbehi 
imehi pÈpakehi akusalehi dhammehi visuddhamattÈnaÑ  
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samanupassato (  )1 pÈmojjaÑ jÈyati, pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa 
kÈyo passambhati, passaddhakÈyo sukhaÑ vedeti, sukhino cittaÑ 
samÈdhiyati. 

 So mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharati. TathÈ 
dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi 
sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ mettÈsahagatena cetasÈ vipulena 
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈbajjhena pharitvÈ viharati. 
KaruÓÈsahagatena cetasÈ -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 abyÈbajjhena pharitvÈ viharati. 
SeyyathÈpi bhikkhave pokkharaÓÊ acchodakÈ sÈtodakÈ sÊtodakÈ setakÈ 
supatitthÈ ramaÓÊyÈ, puratthimÈya cepi disÈya puriso Ègaccheyya 
ghammÈbhitatto ghammapareto kilanto tasito pipÈsito, so taÑ pokkharaÓiÑ 
Ègamma vineyya udakapipÈsaÑ, vineyya ghammapariÄÈhaÑ. PacchimÈya 
cepi disÈya puriso Ègaccheyya. UttarÈya cepi disÈya puriso Ègaccheyya. 
DakkhiÓÈya cepi disÈya puriso Ègaccheyya. Yato kuto cepi naÑ puriso 
Ègaccheyya ghammÈbhitatto ghammapareto kilanto tasito pipÈsito, so taÑ 
pokkharaÓiÑ Ègamma vineyya udakapipÈsaÑ, vineyya ghammapariÄÈhaÑ. 
Evameva kho bhikkhave khattiyakulÈ cepi agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito 
hoti, so ca TathÈgatappaveditaÑ dhammavinayaÑ Ègamma evaÑ mettaÑ 
karuÓaÑ muditaÑ upekkhaÑ bhÈvetvÈ labhati ajjhattaÑ v|pasamaÑ,2 

ajjhattaÑ v|pasamÈ2 “samaÓasÈmÊcippaÔipadaÑ paÔipanno”ti vadÈmi. 
BrÈhmaÓakulÈ cepi -pa-. VessakulÈ cepi -pa-. SuddakulÈ cepi -pa-. YasmÈ 
kasmÈ cepi kulÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito hoti, so ca 
TathÈgatappaveditaÑ dhammavinayaÑ Ègamma evaÑ mettaÑ karuÓaÑ 
muditaÑ upekkhaÑ bhÈvetvÈ labhati ajjhattaÑ v|pasamaÑ, ajjhattaÑ 
v|pasamÈ “samaÓasÈmÊcippaÔipadaÑ paÔipanno”ti vadÈmi. 
______________________________________________________________ 
 1. (VimuttamattÈnaÑ samanupassato) (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2-2. TamahaÑ (Ka) 
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 KhattiyakulÈ cepi agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito hoti, so ca ÈsavÈnaÑ 
khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati, ÈsavÈnaÑ khayÈ samaÓo hoti. 
BrÈhmaÓakulÈ cepi -pa-. VessakulÈ cepi -pa-. SuddakulÈ cepi -pa-. YasmÈ 
kasmÈ cepi kulÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito hoti, so ca ÈsavÈnaÑ khayÈ 
anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ upasampajja viharati, ÈsavÈnaÑ khayÈ samaÓo hotÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

C|Äa-assapurasuttaÑ niÔÔhitaÑ dasamaÑ. 
 
 

MahÈyamakavaggo niÔÔhito catuttho.  
 

TassuddÈnaÑ 

  GiÒjakasÈlavanaÑ pariharituÑ, paÒÒavato puna Saccakanisedho. 
  MukhavaÓÓapasÊdanatÈpindo, kevaÔÔa-assapurajaÔilena. 

 



  
   

5. C|Äayamakavagga 
 

1. SÈleyyakasutta 

 439. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu cÈrikaÑ 
caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ yena SÈlÈ nÈma KosalÈnaÑ 
brÈhmaÓagÈmo tadavasari. AssosuÑ kho SÈleyyakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ 
“samaÓo khalu bho Gotamo Sakyaputto SakyakulÈ pabbajito Kosalesu 
cÈrikaÑ caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ SÈlaÑ anuppatto. 
TaÑ kho pana bhavantaÑ GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato, 
itipi so BhagavÈ 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. SÈdhu kho pana tathÈr|pÈnaÑ ArahataÑ dassanaÑ 
hotÊ”ti. 

 Atha kho SÈleyyakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ appekacce BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce BhagavatÈ saddhiÑ sammodiÑsu, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, 
appekacce yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, 
appekacce Bhagavato santike nÈmagottaÑ sÈvetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, 
appekacce tuÓhÊbh|tÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. EkamantaÑ nisinnÈ kho 
SÈleyyakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ BhagavantaÑ etadavocuÑ “ko nu kho bho 
Gotama hetu ko paccayo, yena midhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjanti. Ko pana bho 
Gotama hetu ko paccayo, yena midhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjantÊ”ti. 

 AdhammacariyÈvisamacariyÈhetu kho gahapatayo evamidhekacce sattÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjanti.
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dhammacariyÈsamacariyÈhetu kho gahapatayo evamidhekacce sattÈ kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjantÊti. 

 Na kho mayaÑ imassa bhoto Gotamassa saÑkhittena bhÈsitassa 
vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈma. SÈdhu no bhavaÑ 
Gotamo tathÈ dhammaÑ desetu, yathÈ mayaÑ imassa bhoto Gotamassa 
saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ 
ÈjÈneyyÈmÈti. Tena hi gahapatayo suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha 
bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bho”ti kho sÈleyyakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ Bhagavato 
paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 
 
 440. TividhaÑ kho gahapatayo kÈyena adhammacariyÈvisamacariyÈ 
hoti, catubbidhaÑ vÈcÈya adhammacariyÈvisamacariyÈ hoti, tividhaÑ 
manasÈ adhammacariyÈvisamacariyÈ hoti. 

 KathaÒca gahapatayo tividhaÑ kÈyena adhammacariyÈvisamacariyÈ 
hoti. Idha gahapatayo ekacco pÈÓÈtipÈtÊ hoti, luddo1 lohitapÈÓi hatappahate 
niviÔÔho adayÈpanno pÈÓabh|tesu2. 

 AdinnÈdÈyÊ kho pana hoti, yaÑ taÑ parassa paravitt|pakaraÓaÑ 
gÈmagataÑ vÈ araÒÒagataÑ vÈ, taÑ adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdÈtÈ hoti. 

 KÈmesumicchÈcÈrÊ kho pana hoti, yÈ tÈ mÈturakkhitÈ piturakkhitÈ 
mÈtÈpiturakkhitÈ bhÈturakkhitÈ bhaginirakkhitÈ ÒÈtirakkhitÈ gottarakkhitÈ 
dhammarakkhitÈ sassÈmikÈ saparidaÓÉÈ antamaso mÈlÈguÄaparikkhittÈpi, 
tathÈr|pÈsu cÈrittaÑ ÈpajjitÈ hoti. EvaÑ kho gahapatayo tividhaÑ kÈyena 
adhammacariyÈvisamacariyÈ hoti. 

 KathaÒca gahapatayo catubbidhaÑ vÈcÈya adhammacariyÈvisamacariyÈ 
hoti. Idha gahapatayo ekacco musÈvÈdÊ hoti, sabhÈgato vÈ parisÈgato vÈ 
ÒÈtimajjhagato vÈ p|gamajjhagato vÈ rÈjakulamajjhagato vÈ abhinÊto 
sakkhipuÔÔho “ehambho purisa yaÑ jÈnÈsi, taÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Luddo dÈruÓo (Ka) ®ÊkÈ oloketabbÈ. 2. SabbapÈÓabh|tesu (SyÈ, KaÑ, Ka)
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vadehÊ”ti so ajÈnaÑ vÈ Èha “jÈnÈmÊ”ti, jÈnaÑ vÈ Èha “na jÈnÈmÊ”ti, apassaÑ 
vÈ Èha “passÈmÊ”ti, passaÑ vÈ Èha “na passÈmÊ”ti1. Iti attahetu vÈ parahetu 
vÈ ÈmisakiÒcikkhahetu vÈ sampajÈnamusÈ bhÈsitÈ hoti. 

 PisuÓavÈco kho pana hoti, ito sutvÈ amutra akkhÈtÈ imesaÑ bhedÈya, 
amutra vÈ sutvÈ imesaÑ akkhÈtÈ am|saÑ bhedÈya. Iti samaggÈnaÑ vÈ 
bhettÈ2 bhinnÈnaÑ vÈ anuppadÈtÈ, vaggÈrÈmo vaggarato vagganandÊ 
vaggakaraÓiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. 

 PharusavÈco kho pana hoti. YÈ sÈ vÈcÈ aÓÉakÈ3 kakkasÈ parakaÔukÈ 
parÈbhisajjanÊ kodhasÈmantÈ asamÈdhisaÑvattanikÈ, tathÈr|piÑ vÈcaÑ 
bhÈsitÈ hoti. 

 SamphappalÈpÊ kho pana hoti. AkÈlavÈdÊ abh|tavÈdÊ anatthavÈdÊ 
adhammavÈdÊ avinayavÈdÊ, anidhÈnavatiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti akÈlena 
anapadesaÑ apariyantavatiÑ anatthasaÑhitaÑ. EvaÑ kho gahapatayo 
catubbidhaÑ vÈcÈya adhammacariyÈvisamacariyÈ hoti. 

 KathaÒca gahapatayo tividhaÑ manasÈ adhammacariyÈvisamacariyÈ 
hoti. Idha gahapatayo ekacco abhijjhÈlu hoti. YaÑ taÑ parassa 
paravitt|pakaraÓaÑ, taÑ abhijjhÈtÈ hoti “aho vata yaÑ parassa, taÑ 
mamassÈ”ti. 

 ByÈpannacitto kho pana hoti, paduÔÔhamanasa~kappo “ime sattÈ 
haÒÒantu vÈ vajjhantu vÈ ucchijjantu vÈ vinassantu vÈ mÈ vÈ ahesun”ti4. 

 MicchÈdiÔÔhiko kho pana 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 
______________________________________________________________ 
 1. So Èha ajÈnaÑ vÈ ahaÑ jÈnÈmÊti jÈnaÑ vÈ ahaÑ na jÈnÈmÊti apassaÑ vÈ ahaÑ 
 passÈmÊti passaÑ vÈ ahaÑ na passÈmÊti (Ka) 
 2. BhedakÈ (Ka), bhedetÈ (SyÈ, KaÑ), tadaÔÔhakathÈyaÑ pana bhettÈti dissati.    
 3. KaÓÉakÈ (Ka) 4. MÈ vÈ ahesuÑ iti vÈti (SÊ, I, Ka) 
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opapÈtikÈ, natthi loke samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ sammÈpaÔipannÈ, ye 
imaÒca lokaÑ paraÒca lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. 
EvaÑ kho gahapatayo tividhaÑ manasÈ adhammacariyÈvisamacariyÈ hoti. 

 EvaÑ adhammacariyÈvisamacariyÈhetu kho gahapatayo evamidhekacce 
sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjanti. 
  
  441. TividhaÑ kho gahapatayo kÈyena dhammacariyÈsamacariyÈ hoti. 
CatubbidhaÑ vÈcÈya dhammacariyÈsamacariyÈ hoti. TividhaÑ manasÈ 
dhammacariyÈsamacariyÈ hoti. 

 KathaÒca gahapatayo tividhaÑ kÈyena dhammacariyÈsamacariyÈ hoti. 
Idha gahapatayo ekacco pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti 
nihitadaÓÉo nihitasattho lajjÊ dayÈpanno sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ 
viharati. 

 AdinnÈdÈnaÑ pahÈya adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, yaÑ taÑ parassa 
paravitt|pakaraÓaÑ gÈmagataÑ vÈ araÒÒagataÑ vÈ, taÑ nÈdinnaÑ 
theyyasa~khÈtaÑ ÈdÈtÈ hoti. 

 KÈmesumicchÈcÈraÑ pahÈya kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, yÈ tÈ 
mÈturakkhitÈ piturakkhitÈ mÈtÈpiturakkhitÈ bhÈturakkhitÈ bhaginirakkhitÈ 
ÒÈtirakkhitÈ gottarakkhitÈ dhammarakkhitÈ sassÈmikÈ saparidaÓÉÈ antamaso 
mÈlÈguÄaparikkhittÈpi, tathÈr|pÈsu na cÈrittaÑ ÈpajjitÈ hoti. EvaÑ kho 
gahapatayo tividhaÑ kÈyena dhammacariyÈsamacariyÈ hoti. 

 KathaÒca gahapatayo catubbidhaÑ vÈcÈya dhammacariyÈsamacariyÈ 
hoti. Idha gahapatayo ekacco musÈvÈdaÑ pahÈya musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, 
sabhÈgato vÈ parisÈgato vÈ ÒÈtimajjhagato vÈ p|gamajjhagato vÈ 
rÈjakulamajjhagato vÈ abhinÊto sakkhipuÔÔho “ehambho purisa yaÑ jÈnÈsi, 
taÑ vadehÊ”ti so ajÈnaÑ vÈ Èha “na jÈnÈmÊ”ti, jÈnaÑ vÈ Èha “jÈnÈmÊ”ti, 
apassaÑ vÈ Èha “na passÈmÊ”ti, passaÑ vÈ 
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Èha “passÈmÊ”ti. Iti attahetu vÈ parahetu vÈ ÈmisakiÒcikkhahetu vÈ na 
sampajÈnamusÈ bhÈsitÈ hoti. 

 PisuÓaÑ vÈcaÑ pahÈya pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, ito sutvÈ na 
amutra akkhÈtÈ imesaÑ bhedÈya, amutra vÈ sutvÈ na imesaÑ akkhÈtÈ 
am|saÑ bhedÈya, iti bhinnÈnaÑ vÈ sandhÈtÈ sahitÈnaÑ vÈ anuppadÈtÈ, 
samaggÈrÈmo samaggarato samagganandÊ samaggakaraÓiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ 
hoti. 

 PharusaÑ vÈcaÑ pahÈya pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, yÈ sÈ vÈcÈ 
nelÈ kaÓÓasukhÈ pemanÊyÈ hadaya~gamÈ porÊ bahujanakantÈ 
bahujanamanÈpÈ, tathÈr|piÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. 

 SamphappalÈpaÑ pahÈya samphappalÈpÈ paÔivirato hoti kÈlavÈdÊ 
bh|tavÈdÊ atthavÈdÊ dhammavÈdÊ vinayavÈdÊ, nidhÈnavatiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ 
hoti kÈlena sÈpadesaÑ pariyantavatiÑ atthasaÑhitaÑ. EvaÑ kho gahapatayo 
catubbidhaÑ vÈcÈya dhammacariyÈsamacariyÈ hoti. 

 KathaÒca gahapatayo tividhaÑ manasÈ dhammacariyÈsamacariyÈ hoti. 
Idha gahapatayo ekacco anabhijjhÈlu hoti, yaÑ taÑ parassa 
paravitt|pakaraÓaÑ, taÑ nÈbhijjhÈtÈ hoti “aho vata yaÑ parassa, taÑ 
mamassÈ”ti. 

 AbyÈpannacitto kho pana hoti appaduÔÔhamanasa~kappo “ime sattÈ 
averÈ abyÈbajjhÈ anÊghÈ sukhÊ attÈnaÑ pariharant|”ti. 

 SammÈdiÔÔhiko kho pana 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 samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ sammÈpaÔipannÈ, ye imaÒca lokaÑ 
paraÒca lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. EvaÑ kho 
gahapatayo tividhaÑ manasÈ dhammacariyÈsamacariyÈ hoti. 

 EvaÑ dhammacariyÈsamacariyÈhetu kho gahapatayo evamidhekacce 
sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. 
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 442. Œka~kheyya ce gahapatayo dhammacÈrÊ samacÈrÊ “aho vatÈhaÑ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ khattiyamahÈsÈlÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjeyyan”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ so kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ khattiyamahÈsÈlÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyya. TaÑ kissa hetu, 
tathÈ hi so dhammacÈrÊ samacÈrÊ. 

 Œka~kheyya ce gahapatayo dhammacÈrÊ samacÈrÊ “aho vatÈhaÑ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
brÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ -pa- gahapatimahÈsÈlÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjeyyan”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ so kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ gahapatimahÈsÈlÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyya. TaÑ kissa hetu, 
tathÈ hi so dhammacÈrÊ samacÈrÊ. 

 Œka~kheyya ce gahapatayo dhammacÈrÊ samacÈrÊ “aho vatÈhaÑ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjeyyan”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ so kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyya. TaÑ kissa 
hetu, tathÈ hi so dhammacÈrÊ samacÈrÊ. 

 Œka~kheyya ce gahapatayo dhammacÈrÊ samacÈrÊ “aho vatÈhaÑ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ TÈvatiÑsÈnaÑ devÈnaÑ -pa- YÈmÈnaÑ 
devÈnaÑ -pa- TusitÈnaÑ devÈnaÑ -pa- NimmÈnaratÊnaÑ 
devÈnaÑ -pa- ParanimmitavasavattÊnaÑ devÈnaÑ -pa- BrahmakÈyikÈnaÑ 
devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ so 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ brahmakÈyikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjeyya. TaÑ kissa hetu, tathÈ hi so dhammacÈrÊ samacÈrÊ. 

 Œka~kheyya ce gahapatayo dhammacÈrÊ samacÈrÊ “aho vatÈhaÑ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ ÈbhÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjeyyan”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ so kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ ÈbhÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyya. TaÑ kissa hetu, tathÈ hi 
so dhammacÈrÊ samacÈrÊ. 

 Œka~kheyya ce gahapatayo dhammacÈrÊ samacÈrÊ “aho vatÈhaÑ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ ParittÈbhÈnaÑ 
devÈnaÑ -pa- AppamÈÓÈbhÈnaÑ devÈnaÑ -pa- ŒbhassarÈnaÑ 
devÈnaÑ -pa- ParittasubhÈnaÑ devÈnaÑ -pa- AppamÈÓasubhÈnaÑ 
devÈnaÑ -pa- SubhakiÓhÈnaÑ devÈnaÑ -pa- VehapphalÈnaÑ devÈnaÑ -pa- 

 



360 M|lapaÓÓÈsapÈÄi 
   

AvihÈnaÑ devÈnaÑ -pa- AtappÈnaÑ devÈnaÑ -pa- SudassÈnaÑ 
devÈnaÑ -pa- SudassÊnaÑ devÈnaÑ -pa- AkaniÔÔhÈnaÑ 
devÈnaÑ -pa- ŒkÈsÈnaÒcÈyatan|pagÈnaÑ 
devÈnaÑ -pa- ViÒÒÈÓaÒcÈyatan|pagÈnaÑ 
devÈnaÑ -pa- ŒkiÒcaÒÒÈyatan|pagÈnaÑ 
devÈnaÑ -pa- NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatan|pagÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjeyyan”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ so kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatan|pagÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjeyya. TaÑ kissa hetu, tathÈ hi so dhammacÈrÊ samacÈrÊ. 

 Œka~kheyya ce gahapatayo dhammacÈrÊ samacÈrÊ “aho vatÈhaÑ 
ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihareyyan”ti. ®hÈnaÑ kho 
panetaÑ vijjati, yaÑ so ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
vihareyya. TaÑ kissa hetu, tathÈ hi so dhammacÈrÊ samacÈrÊti. 
 
 443. EvaÑ vutte SÈleyyakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ BhagavantaÑ 
etadavocuÑ “abhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama, 
seyyathÈpi bho Gotama nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ 
vivareyya, m|Ähassa vÈ maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ 
dhÈreyya ‘cakkhumanto r|pÈni dakkhantÊ’ti. EvamevaÑ bhotÈ Gotamena 
anekapariyÈyena dhammo pakÈsito. Ete mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ 
saraÓaÑ gacchÈma dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca. UpÈsake no bhavaÑ 
Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupete1 saraÓaÑ gate”ti. 
 

SÈleyyakasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. VeraÒjakasutta 

 444. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena VeraÒjakÈ 
brÈhmaÓagahapatikÈ SÈvatthiyaÑ paÔivasanti kenacideva karaÓÊyena. 
______________________________________________________________ 
 1. PÈÓupetaÑ (Ka) 
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AssosuÑ kho VeraÒjakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ “samaÓo khalu bho Gotamo 
Sakyaputto SakyakulÈ pabbajito SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. TaÑ kho pana bhavantaÑ GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo 
kittisaddo abbhuggato, itipi so BhagavÈ 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. SÈdhu kho pana tathÈr|pÈnaÑ ArahataÑ dassanaÑ 
hotÊ”ti. 

 Atha kho VeraÒjakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ appekacce BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu. Appekacce BhagavatÈ saddhiÑ sammodiÑsu, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, 
appekacce yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, 
appekacce Bhagavato santike nÈmagottaÑ sÈvetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, 
appekacce tuÓhÊbh|tÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. EkamantaÑ nisinnÈ kho 
VeraÒjakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ bhagavantaÑ etadavocuÑ “ko nu kho bho 
Gotama hetu ko paccayo, yena midhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjanti. Ko pana bho 
Gotama hetu ko paccayo, yena midhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjantÊ”ti. 

 AdhammacariyÈvisamacariyÈhetu kho gahapatayo evamidhekacce sattÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjanti. DhammacariyÈsamacariyÈhetu kho gahapatayo evamidhekacce 
sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjantÊti. 

 Na kho mayaÑ imassa bhoto Gotamassa saÑkhittena bhÈsitassa 
vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈma. SÈdhu no bhavaÑ 
Gotamo tathÈ dhammaÑ desetu, yathÈ mayaÑ imassa bhoto Gotamassa 
saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena 
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atthaÑ ÈjÈneyyÈmÈti. Tena hi gahapatayo suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha 
bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bho”ti kho veraÒjakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ Bhagavato 
paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 
 
 445. TividhaÑ kho gahapatayo kÈyena adhammacÈrÊ visamacÈrÊ hoti, 
catubbidhaÑ vÈcÈya adhammacÈrÊ visamacÈrÊ hoti, tividhaÑ manasÈ 
adhammacÈrÊ visamacÈrÊ hoti. 

 KathaÒca gahapatayo tividhaÑ kÈyena adhammacÈrÊ visamacÈrÊ hoti. 
Idha gahapatayo ekacco pÈÓÈtipÈtÊ hoti luddo lohitapÈÓi hatappahate 
niviÔÔho adayÈpanno pÈÓabh|tesu. AdinnÈdÈyÊ kho pana hoti, yaÑ taÑ 
parassa paravitt|pakaraÓaÑ -pa- taÑ adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdÈtÈ hoti. 
KÈmesumicchÈcÈrÊ kho pana hoti, yÈ tÈ mÈturakkhitÈ -pa- tathÈr|pÈsu 
cÈrittaÑ ÈpajjitÈ hoti. EvaÑ kho gahapatayo tividhaÑ kÈyena adhammacÈrÊ 
visamacÈrÊ hoti. 

 KathaÒca gahapatayo catubbidhaÑ vÈcÈya adhammacÈrÊ visamacÈrÊ 
hoti. Idha gahapatayo ekacco musÈvÈdÊ hoti, sabhÈgato 
vÈ -pa- sampajÈnamusÈ bhÈsitÈ hoti. PisuÓavÈco kho pana hoti, ito sutvÈ 
amutra akkhÈtÈ -pa- vaggakaraÓiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. PharusavÈco kho 
pana hoti, yÈ sÈ vÈcÈ aÓÉakÈ kakkasÈ -pa- tathÈr|piÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. 
SamphappalÈpÊ kho pana hoti, akÈlavÈdÊ -pa- apariyantavatiÑ 
anatthasaÑhitaÑ. EvaÑ kho gahapatayo catubbidhaÑ vÈcÈya adhammacÈrÊ 
visamacÈrÊ hoti. 

 KathaÒca gahapatayo tividhaÑ manasÈ adhammacÈrÊ visamacÈrÊ hoti. 
Idha gahapatayo ekacco abhijjhÈlu hoti -pa- taÑ mamassÈ”ti. ByÈpannacitto 
kho pana hoti paduÔÔhamanasa~kappo “ime sattÈ haÒÒantu vÈ -pa- mÈ vÈ 
ahesun”ti. MicchÈdiÔÔhiko kho pana hoti viparÊtadassano “natthi dinnaÑ, 
natthi yiÔÔhaÑ -pa- sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. EvaÑ kho gahapatayo tividhaÑ 
manasÈ adhammacÈrÊ visamacÈrÊ hoti. 

 EvaÑ adhammacariyÈvisamacariyÈhetu kho gahapatayo evamidhekacce 
sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjanti. 
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 446. TividhaÑ kho gahapatayo kÈyena dhammacÈrÊ samacÈrÊ hoti, 
catubbidhaÑ vÈcÈya dhammacÈrÊ samacÈrÊ hoti, tividhaÑ manasÈ 
dhammacÈrÊ samacÈrÊ hoti. 

 KathaÒca gahapatayo tividhaÑ kÈyena dhammacÈrÊ samacÈrÊ hoti. Idha 
gahapatayo ekacco pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti 
nihitadaÓÉo nihitasattho lajjÊ dayÈpanno sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ 
viharati. AdinnÈdÈnaÑ pahÈya adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, yaÑ taÑ 
parassa -pa- taÑ nÈdinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdÈtÈ hoti. 
KÈmesumicchÈcÈraÑ pahÈya -pa- tathÈr|pÈsu na cÈrittaÑ ÈpajjitÈ hoti. 
EvaÑ kho gahapatayo tividhaÑ kÈyena dhammacÈrÊ samacÈrÊ hoti. 

 KathaÒca gahapatayo catubbidhaÑ vÈcÈya dhammacÈrÊ samacÈrÊ hoti. 
Idha gahapatayo ekacco musÈvÈdaÑ pahÈya musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, 
sabhÈgato vÈ -pa- na sampajÈnamusÈ bhÈsitÈ hoti. PisuÓaÑ vÈcaÑ 
pahÈya -pa- samaggakaraÓiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. PharusaÑ vÈcaÑ 
pahÈya -pa- tathÈr|paÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. SamphappalÈpaÑ 
pahÈya -pa- kÈlena sÈpadesaÑ pariyantavatiÑ atthasaÑhitaÑ. EvaÑ kho 
gahapatayo catubbidhaÑ vÈcÈya dhammacÈrÊ samacÈrÊ hoti. 

 KathaÒca gahapatayo tividhaÑ manasÈ dhammacÈrÊ samacÈrÊ hoti. Idha 
gahapatayo ekacco anabhijjhÈlu hoti, yaÑ taÑ parassa paravitt|pakaraÓaÑ, 
taÑ nÈbhijjhÈtÈ hoti “aho vata yaÑ parassa, taÑ mamassÈ”ti. 
AbyÈpannacitto kho pana hoti appaduÔÔhamanasa~kappo “ime sattÈ averÈ 
abyÈbajjhÈ anÊghÈ sukhÊ attÈnaÑ pariharant|”ti. SammÈdiÔÔhiko kho pana 
hoti aviparÊtadassano “atthi dinnaÑ, atthi yiÔÔhaÑ -pa- sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. EvaÑ kho gahapatayo tividhaÑ manasÈ 
dhammacÈrÊ samacÈrÊ hoti. 

 EvaÑ dhammacariyÈsamacariyÈhetu kho gahapatayo evamidhekacce 
sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. 
 
 447. Œka~kheyya ce gahapatayo dhammacÈrÊ samÈcÈrÊ “aho vatÈhaÑ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ khattiyamahÈsÈlÈnaÑ sahabyataÑ 
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upapajjeyyan”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ so kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ khattiyamahÈsÈlÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyya. TaÑ kissa hetu, 
tathÈ hi so dhammacÈrÊ samacÈrÊ. 

 Œka~kheyya ce gahapatayo dhammacÈrÊ samacÈrÊ “aho vatÈhaÑ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
brÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ -pa- gahapatimahÈsÈlÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjeyyan”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ so kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ gahapatimahÈsÈlÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyya. TaÑ kissa hetu, 
tathÈ hi so dhammacÈrÊ samacÈrÊ. 

 Œka~kheyya ce gahapatayo dhammacÈrÊ samacÈrÊ “aho vatÈhaÑ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjeyyan”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ so kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyya. TaÑ kissa 
hetu, tathÈ hi so dhammacÈrÊ samacÈrÊ. 

 Œka~kheyya ce gahapatayo dhammacÈrÊ samacÈrÊ “aho vatÈhaÑ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ TÈvatiÑsÈnaÑ devÈnaÑ -pa- YÈmÈnaÑ 
devÈnaÑ -pa- TusitÈnaÑ devÈnaÑ -pa- NimmÈnaratÊnaÑ 
devÈnaÑ -pa- ParanimmitavasavattÊnaÑ devÈnaÑ -pa- BrahmakÈyikÈnaÑ 
devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ so 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ brahmakÈyikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjeyya. TaÑ kissa hetu, tathÈ hi so dhammacÈrÊ samacÈrÊ. 

 Œka~kheyya ce gahapatayo dhammacÈrÊ samacÈrÊ “aho vatÈhaÑ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ ÈbhÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjeyyan”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ so kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ ÈbhÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyya. TaÑ kissa hetu, tathÈ hi 
so dhammacÈrÊ samacÈrÊ. 

 Œka~kheyya ce gahapatayo dhammacÈrÊ samacÈrÊ “aho vatÈhaÑ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ ParittÈbhÈnaÑ 
devÈnaÑ -pa- AppamÈÓÈbhÈnaÑ devÈnaÑ -pa- ŒbhassarÈnaÑ 
devÈnaÑ -pa- ParittasubhÈnaÑ devÈnaÑ. -pa- AppamÈÓasubhÈnaÑ 
devÈnaÑ -pa- SubhakiÓhÈnaÑ devÈnaÑ -pa- VehapphalÈnaÑ 
devÈnaÑ -pa- AvihÈnaÑ devÈnaÑ -pa- AtappÈnaÑ 
devÈnaÑ -pa- SudassÈnaÑ devÈnaÑ -pa- SudassÊnaÑ 
devÈnaÑ -pa- AkaniÔÔhÈnaÑ devÈnaÑ -pa- ŒkÈsÈnaÒcÈyatan|pagÈnaÑ 
devÈnaÑ -pa-
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ViÒÒÈÓaÒcÈyatan|pagÈnaÑ devÈnaÑ -pa- ŒkiÒcaÒÒÈyatan|pagÈnaÑ 
devÈnaÑ -pa- NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatan|pagÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjeyyan”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ so kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatan|pagÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjeyya. TaÑ kissa hetu, tathÈ hi so dhammacÈrÊ samacÈrÊ. 

 Œka~kheyya ce gahapatayo dhammacÈrÊ samacÈrÊ “aho vatÈhaÑ 
ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihareyyan”ti. ®hÈnaÑ kho 
panetaÑ vijjati, yaÑ so ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
vihareyya. TaÑ kissa hetu, tathÈ hi so dhammacÈrÊ samacÈrÊti. 
 
 448. EvaÑ vutte VeraÒjakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ BhagavantaÑ 
etadavocuÑ “abhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama. 
SeyyathÈpi bho Gotama nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ 
vivareyya, m|Ähassa vÈ maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ 
dhÈreyya ‘cakkhumanto r|pÈni dakkhantÊ’ti. EvamevaÑ bhotÈ Gotamena 
anekapariyÈyena dhammo pakÈsito. Ete mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ 
saraÓaÑ gacchÈma dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsake no bhavaÑ 
Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupete saraÓaÑ gate”ti. 
 

VeraÒjakasuttaÑ niÔÔhitaÑ dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. MahÈvedallasutta 

 449. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko 
sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ SÈriputtena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ 
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
ÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ 
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etadavoca “duppaÒÒo duppaÒÒoti Èvuso vuccati, kittÈvatÈ nu kho Èvuso 
‘duppaÒÒo’ti vuccatÊ”ti. “NappajÈnÈti nappajÈnÈtÊ”ti kho Èvuso tasmÈ 
“duppaÒÒo”ti vuccati. KiÒca nappajÈnÈti. IdaÑ dukkhanti nappajÈnÈti, ayaÑ 
dukkhasamudayoti nappajÈnÈti, ayaÑ dukkhanirodhoti nappajÈnÈti, ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈti nappajÈnÈti. “NappajÈnÈti nappajÈnÈtÊ”ti 
kho Èvuso tasmÈ “duppaÒÒo”ti vuccatÊti. 

 “SÈdhÈvuso”ti kho ÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko Èyasmato SÈriputtassa 
bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ uttariÑ paÒhaÑ 
apucchi “paÒÒavÈ paÒÒavÈti Èvuso vuccati, kittÈvatÈ nu kho Èvuso 
‘paÒÒavÈ’ti vuccatÊ”ti. “PajÈnÈti pajÈnÈtÊ”ti kho Èvuso tasmÈ “paÒÒavÈ”ti 
vuccati. KiÒca pajÈnÈti. IdaÑ dukkhanti pajÈnÈti, ayaÑ dukkhasamudayoti 
pajÈnÈti, ayaÑ dukkhanirodhoti pajÈnÈti, ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈti pajÈnÈti. “PajÈnÈti pajÈnÈtÊ”ti kho Èvuso tasmÈ “paÒÒavÈ”ti 
vuccatÊti. 

 “ViÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓan”ti Èvuso vuccati, kittÈvatÈ nu kho Èvuso 
“viÒÒÈÓan”ti vuccatÊti. “VijÈnÈti vijÈnÈtÊ”ti kho Èvuso tasmÈ “viÒÒÈÓan”ti 
vuccati. KiÒca vijÈnÈti. Sukhantipi vijÈnÈti, dukkhantipi vijÈnÈti, 
adukkhamasukhantipi vijÈnÈti. “VijÈnÈti vijÈnÈti”ti kho Èvuso tasmÈ 
“viÒÒÈÓan”ti vuccatÊti. 

 YÈ cÈvuso paÒÒÈ yaÒca viÒÒÈÓaÑ, ime dhammÈ saÑsaÔÔhÈ, udÈhu 
visaÑsaÔÔhÈ, labbhÈ ca panimesaÑ dhammÈnaÑ vinibbhujitvÈ vinibbhujitvÈ1 
nÈnÈkaraÓaÑ paÒÒÈpetunti? YÈ cÈvuso paÒÒÈ yaÒca viÒÒÈÓaÑ, ime dhammÈ 
saÑsaÔÔhÈ, no visaÑsaÔÔhÈ, na ca labbhÈ imesaÑ dhammÈnaÑ vinibbhujitvÈ 
vinibbhujitvÈ nÈnÈkaraÓaÑ paÒÒÈpetuÑ. YaÑ hÈvuso2 pajÈnÈti, taÑ 
vijÈnÈti. YaÑ vijÈnÈti, taÑ pajÈnÈti. TasmÈ ime dhammÈ saÑsaÔÔhÈ, no 
visaÑsaÔÔhÈ, na ca labbhÈ imesaÑ dhammÈnaÑ vinibbhujitvÈ vinibbhujitvÈ 
nÈnÈkaraÓaÑ paÒÒÈpetunti. 

 YÈ cÈvuso paÒÒÈ yaÒca viÒÒÈÓaÑ, imesaÑ dhammÈnaÑ saÑsaÔÔhÈnaÑ 
no visaÑsaÔÔhÈnaÑ kiÑ nÈnÈkaraÓanti. YÈ cÈvuso paÒÒÈ yaÒca viÒÒÈÓaÑ, 
______________________________________________________________ 
 1. VinibbhujjitvÈ vinibbhujjitvÈ (Ka) 2. YaÒcÈvuso (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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imesaÑ dhammÈnaÑ saÑsaÔÔhÈnaÑ no visaÑsaÔÔhÈnaÑ paÒÒÈ bhÈvetabbÈ, 
viÒÒÈÓaÑ pariÒÒeyyaÑ. IdaÑ nesaÑ nÈnÈkaraÓanti. 
 
 450. “VedanÈ vedanÈ”ti Èvuso vuccati, kittÈvatÈ nu kho Èvuso 
“vedanÈ”ti vuccatÊti. “Vedeti vedetÊ”ti kho Èvuso tasmÈ “vedanÈ”ti vuccati. 
KiÒca vedeti. Sukhampi vedeti, dukkhampi vedeti, adukkhamasukhampi 
vedeti. “Vedeti vedetÊ”ti kho Èvuso tasmÈ “vedanÈ”ti vuccatÊti. 

 “SaÒÒÈ saÒÒÈ”ti Èvuso vuccati, kittÈvatÈ nu kho Èvuso “saÒÒÈ”ti 
vuccatÊti. “SaÒjÈnÈti saÒjÈnÈtÊ”ti kho Èvuso tasmÈ “saÒÒÈ”ti vuccati. KiÒca 
saÒjÈnÈti. NÊlakampi saÒjÈnÈti, pÊtakampi saÒjÈnÈti, lohitakampi saÒjÈnÈti, 
odÈtampi saÒjÈnÈti. “SaÒjÈnÈti saÒjÈnÈtÊ”ti kho Èvuso tasmÈ “saÒÒÈ”ti 
vuccatÊti. 

 YÈ cÈvuso vedanÈ yÈ ca saÒÒÈ yaÒca viÒÒÈÓaÑ, ime dhammÈ 
saÑsaÔÔhÈ, udÈhu visaÑsaÔÔhÈ, labbhÈ ca panimesaÑ dhammÈnaÑ 
vinibbhujitvÈ vinibbhujitvÈ nÈnÈkaraÓaÑ paÒÒÈpetunti? YÈ cÈvuso vedanÈ 
yÈ ca saÒÒÈ yaÒca viÒÒÈÓaÑ, ime dhammÈ saÑsaÔÔhÈ, no visaÑsaÔÔhÈ, na ca 
labbhÈ imesaÑ dhammÈnaÑ vinibbhujitvÈ vinibbhujitvÈ nÈnÈkaraÓaÑ 
paÒÒÈpetuÑ. YaÑ hÈvuso1 vedeti, taÑ saÒjÈnÈti, yaÑ saÒjÈnÈti, taÑ 
vijÈnÈti. TasmÈ ime dhammÈ saÑsaÔÔhÈ, no visaÑsaÔÔhÈ, na ca labbhÈ 
imesaÑ dhammÈnaÑ vinibbhujitvÈ vinibbhujitvÈ nÈnÈkaraÓaÑ 
paÒÒÈpetunti. 
 
 451. NissaÔÔhena hÈvuso2 paÒcahi indriyehi parisuddhena 
manoviÒÒÈÓena kiÑ neyyanti. NissaÔÔhena Èvuso paÒcahi indriyehi 
parisuddhena manoviÒÒÈÓena “ananto ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ neyyaÑ. 
“AnantaÑ viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ neyyaÑ. “Natthi kiÒcÊ”ti 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ neyyanti. NeyyaÑ panÈvuso dhammaÑ kena pajÈnÈtÊti. 
NeyyaÑ kho Èvuso dhammaÑ paÒÒÈcakkhunÈ pajÈnÈtÊti. PaÒÒÈ panÈvuso 
kimatthiyÈti. PaÒÒÈ kho Èvuso abhiÒÒatthÈ pariÒÒatthÈ pahÈnatthÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. YaÒcÈvuso (SyÈ, KaÑ, Ka) 2. NissaÔÔhena panÈvuso (?) 
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 452. Kati panÈvuso paccayÈ sammÈdiÔÔhiyÈ uppÈdÈyÈti. Dve kho Èvuso 
paccayÈ sammÈdiÔÔhiyÈ uppÈdÈya, parato ca ghoso yoniso ca manasikÈro, 
ime kho Èvuso dve paccayÈ sammÈdiÔÔhiyÈ uppÈdÈyÈti. 

 Katihi panÈvuso a~gehi anuggahitÈ sammÈdiÔÔhi cetovimuttiphalÈ ca 
hoti cetovimuttiphalÈnisaÑsÈ ca, paÒÒÈvimuttiphalÈ ca hoti 
paÒÒÈvimuttiphalÈnisaÑsÈ cÈti. PaÒcahi kho Èvuso a~gehi anuggahitÈ 
sammÈdiÔÔhi cetovimuttiphalÈ ca hoti cetovimuttiphalÈnisaÑsÈ ca, 
paÒÒÈvimuttiphalÈ ca hoti paÒÒÈvimuttiphalÈnisaÑsÈ ca. IdhÈvuso 
sammÈdiÔÔhi sÊlÈnuggahitÈ ca hoti, sutÈnuggahitÈ ca hoti, sÈkacchÈnuggahitÈ 
ca hoti, samathÈnuggahitÈ ca hoti, vipassanÈnuggahitÈ ca hoti. Imehi kho 
Èvuso paÒcaha~gehi anuggahitÈ sammÈdiÔÔhi cetovimuttiphalÈ ca hoti 
cetovimuttiphalÈnisaÑsÈ ca, paÒÒÈvimuttiphalÈ ca hoti 
paÒÒÈvimuttiphalÈnisaÑsÈ cÈti. 
 
 453. Kati panÈvuso bhavÈti. Tayome Èvuso bhavÈ kÈmabhavo 
r|pabhavo ar|pabhavoti. KathaÑ panÈvuso ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbatti 
hotÊti. AvijjÈnÊvaraÓÈnaÑ kho Èvuso sattÈnaÑ taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ 
tatratatrÈbhinandanÈ evaÑ ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbatti hotÊti. KathaÑ 
panÈvuso ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbatti na hotÊti. AvijjÈvirÈgÈ kho Èvuso 
vijjuppÈdÈ taÓhÈnirodhÈ evaÑ ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbatti na hotÊti. 
 
 454. KatamaÑ panÈvuso paÔhamaÑ jhÈnanti. IdhÈvuso bhikkhu 
vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ 
vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. IdaÑ vuccati 
Èvuso paÔhamaÑ jhÈnanti. PaÔhamaÑ panÈvuso jhÈnaÑ kati-a~gikanti. 
PaÔhamaÑ kho Èvuso jhÈnaÑ paÒca~gikaÑ. IdhÈvuso paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
samÈpannassa bhikkhuno vitakko ca vattati vicÈro ca pÊti ca sukhaÒca 
cittekaggatÈ ca. PaÔhamaÑ kho Èvuso jhÈnaÑ evaÑ paÒca~gikanti. 
PaÔhamaÑ panÈvuso jhÈnaÑ kata~gavippahÊnaÑ, kata~gasamannÈgatanti. 
PaÔhamaÑ kho Èvuso jhÈnaÑ paÒca~gavippahÊnaÑ, 
paÒca~gasamannÈgataÑ. IdhÈvuso paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa 
bhikkhuno kÈmacchando 
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pahÊno hoti, byÈpÈdo pahÊno hoti, thinamiddhaÑ pahÊnaÑ hoti, 
uddhaccakukkuccaÑ pahÊnaÑ hoti, vicikicchÈ pahÊnÈ hoti. Vitakko ca 
vattati vicÈro ca pÊti ca sukhaÒca cittekaggatÈ ca. PaÔhamaÑ kho Èvuso 
jhÈnaÑ evaÑ paÒca~gavippahÊnaÑ paÒca~gasamannÈgatanti. 
 
 455. PaÒcimÈni Èvuso indriyÈni nÈnÈvisayÈni nÈnÈgocarÈni na 
aÒÒamaÒÒassa gocaravisayaÑ paccanubhonti. SeyyathidaÑ, cakkhundriyaÑ 
sotindriyaÑ ghÈnindriyaÑ jivhindriyaÑ kÈyindriyaÑ. ImesaÑ kho Èvuso 
paÒcannaÑ indriyÈnaÑ nÈnÈvisayÈnaÑ nÈnÈgocarÈnaÑ na aÒÒamaÒÒassa 
gocaravisayaÑ paccanubhontÈnaÑ kiÑ paÔisaraÓaÑ, ko ca nesaÑ 
gocaravisayaÑ paccanubhotÊti. PaÒcimÈni Èvuso indriyÈni nÈnÈvisayÈni 
nÈnÈgocarÈni na aÒÒamaÒÒassa gocaravisayaÑ paccanubhonti. SeyyathidaÑ, 
cakkhundriyaÑ sotindriyaÑ ghÈnindriyaÑ jivhindriyaÑ kÈyindriyaÑ. 
ImesaÑ kho Èvuso paÒcannaÑ indriyÈnaÑ nÈnÈvisayÈnaÑ nÈnÈgocarÈnaÑ 
na aÒÒamaÒÒassa gocaravisayaÑ paccanubhontÈnaÑ mano paÔisaraÓaÑ, 
mano ca nesaÑ gocaravisayaÑ paccanubhotÊti. 
 
 456. PaÒcimÈni Èvuso indriyÈni. SeyyathidaÑ, cakkhundriyaÑ 
sotindriyaÑ ghÈnindriyaÑ jivhindriyaÑ kÈyindriyaÑ. ImÈni kho Èvuso 
paÒcindriyÈni kiÑ paÔicca tiÔÔhantÊti. PaÒcimÈni Èvuso indriyÈni. 
SeyyathidaÑ, cakkhundriyaÑ sotindriyaÑ ghÈnindriyaÑ jivhindriyaÑ 
kÈyindriyaÑ. ImÈni kho Èvuso paÒcindriyÈni ÈyuÑ paÔicca tiÔÔhantÊti. 

 Œyu panÈvuso kiÑ paÔicca tiÔÔhatÊti. Œyu usmaÑ paÔicca tiÔÔhatÊti. UsmÈ 
panÈvuso kiÑ paÔicca tiÔÔhatÊti. UsmÈ ÈyuÑ paÔicca tiÔÔhatÊti. IdÈneva kho 
mayaÑ Èvuso Èyasmato SÈriputtassa bhÈsitaÑ evaÑ ÈjÈnÈma “Èyu usmaÑ 
paÔicca tiÔÔhatÊ”ti. IdÈneva pana mayaÑ Èvuso Èyasmato SÈriputtassa 
bhÈsitaÑ evaÑ ÈjÈnÈma “usmÈ ÈyuÑ paÔicca tiÔÔhatÊ”ti. YathÈ kathaÑ 
panÈvuso imassa bhÈsitassa attho daÔÔhabboti. Tena hÈvuso upamaÑ te 
karissÈmi, upamÈyapidhekacce viÒÒ| purisÈ bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈnanti. 
SeyyathÈpi Èvuso telappadÊpassa jhÈyato acciÑ paÔicca ÈbhÈ paÒÒÈyati, 
ÈbhaÑ paÔicca acci paÒÒÈyati. Evameva kho Èvuso Èyu usmaÑ paÔicca 
tiÔÔhati, usmÈ ÈyuÑ paÔicca tiÔÔhatÊti. 

 



370 M|lapaÓÓÈsapÈÄi 
   

 457. Teva nu kho Èvuso Èyusa~khÈrÈ, te vedaniyÈ dhammÈ. UdÈhu aÒÒe 
Èyusa~khÈrÈ, aÒÒe vedaniyÈ dhammÈti. Na kho Èvuso teva Èyusa~khÈrÈ, te 
vedaniyÈ dhammÈ. Te ca hÈvuso Èyusa~khÈrÈ abhaviÑsu te vedaniyÈ 
dhammÈ. Na yidaÑ saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpannassa bhikkhuno 
vuÔÔhÈnaÑ paÒÒÈyetha. YasmÈ ca kho Èvuso aÒÒe Èyusa~khÈrÈ aÒÒe 
vedaniyÈ dhammÈ, tasmÈ saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpannassa bhikkhuno 
vuÔÔhÈnaÑ paÒÒÈyatÊti. YadÈ nu kho Èvuso imaÑ kÈyaÑ kati dhammÈ 
jahanti, athÈyaÑ kÈyo ujjhito avakkhitto seti yathÈ kaÔÔhaÑ acetananti. YadÈ 
kho Èvuso imaÑ kÈyaÑ tayo dhammÈ jahanti Èyu usmÈ ca viÒÒÈÓaÑ, 
athÈyaÑ kÈyo ujjhito avakkhitto seti yathÈ kaÔÔhaÑ acetananti. 

 YvÈyaÑ Èvuso mato kÈla~kato, yo cÈyaÑ bhikkhu 
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpanno, imesaÑ kiÑ nÈnÈkaraÓanti. YvÈyaÑ 
Èvuso mato kÈla~kato, tassa kÈyasa~khÈrÈ niruddhÈ paÔippassaddhÈ, 
vacÊsa~khÈrÈ niruddhÈ paÔippassaddhÈ, cittasa~khÈrÈ niruddhÈ 
paÔippassaddhÈ, Èyu parikkhÊÓo, usmÈ v|pasantÈ, indriyÈni paribhinnÈni. Yo 
cÈyaÑ bhikkhu saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpanno, tassapi kÈyasa~khÈrÈ 
niruddhÈ paÔippassaddhÈ, vacÊsa~khÈrÈ niruddhÈ paÔippassaddhÈ, 
cittasa~khÈrÈ niruddhÈ paÔippassaddhÈ, Èyu na parikkhÊÓo, usmÈ av|pasantÈ, 
indriyÈni vippasannÈni. YvÈyaÑ Èvuso mato kÈla~kato, yo cÈyaÑ bhikkhu 
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpanno. IdaÑ nesaÑ nÈnÈkaraÓanti. 
 
 458. Kati panÈvuso paccayÈ adukkhamasukhÈya cetovimuttiyÈ 
samÈpattiyÈti. CattÈro kho Èvuso paccayÈ adukkhamasukhÈya cetovimuttiyÈ 
samÈpattiyÈ. IdhÈvuso bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ 
pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Ime kho 
Èvuso cattÈro paccayÈ adukkhamasukhÈya cetovimuttiyÈ samÈpattiyÈti. 

 Kati panÈvuso paccayÈ animittÈya cetovimuttiyÈ samÈpattiyÈti. Dve kho 
Èvuso paccayÈ animittÈya cetovimuttiyÈ 
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samÈpattiyÈ. SabbanimittÈnaÒca amanasikÈro, animittÈya ca dhÈtuyÈ 
manasikÈro. Ime kho Èvuso dve paccayÈ animittÈya cetovimuttiyÈ 
samÈpattiyÈti. 

 Kati panÈvuso paccayÈ animittÈya cetovimuttiyÈ ÔhitiyÈti. Tayo kho 
Èvuso paccayÈ animittÈya cetovimuttiyÈ ÔhitiyÈ. SabbanimittÈnaÒca 
amanasikÈro, animittÈya ca dhÈtuyÈ manasikÈro, pubbe ca abhisa~khÈro. 
Ime kho Èvuso tayo paccayÈ animittÈya cetovimuttiyÈ ÔhitiyÈti. 

 Kati panÈvuso paccayÈ animittÈya cetovimuttiyÈ vuÔÔhÈnÈyÈti. Dve kho 
Èvuso paccayÈ animittÈya cetovimuttiyÈ vuÔÔhÈnÈya. SabbanimittÈnaÒca 
manasikÈro, animittÈya ca dhÈtuyÈ amanasikÈro. Ime kho Èvuso dve 
paccayÈ animittÈya cetovimuttiyÈ vuÔÔhÈnÈyÈti. 
 
 459. YÈ cÈyaÑ Èvuso appamÈÓÈ cetovimutti yÈ ca ÈkiÒcaÒÒÈ 
cetovimutti yÈ ca suÒÒatÈ cetovimutti yÈ ca animittÈ cetovimutti, ime 
dhammÈ nÈnÈtthÈ ceva nÈnÈbyaÒjanÈ ca, udÈhu ekatthÈ byaÒjanameva 
nÈnanti? YÈ cÈyaÑ Èvuso appamÈÓÈ cetovimutti yÈ ca ÈkiÒcaÒÒÈ 
cetovimutti yÈ ca suÒÒatÈ cetovimutti yÈ ca animittÈ cetovimutti, atthi kho 
Èvuso pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma ime dhammÈ nÈnÈtthÈ ceva 
nÈnÈbyaÒjanÈ ca. Atthi ca kho Èvuso pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma ime 
dhammÈ ekatthÈ byaÒjanameva nÈnaÑ. 

 Katamo cÈvuso pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma ime dhammÈ 
nÈnÈtthÈ ceva nÈnÈbyaÒjanÈ ca. IdhÈvuso bhikkhu mettÈsahagatena cetasÈ 
ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ 
catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ 
lokaÑ mettÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena 
abyÈbajjhena pharitvÈ viharati. KaruÓÈsahagatena cetasÈ -pa-. 
MuditÈsahagatena cetasÈ -pa-. UpekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ 
pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti 
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uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ 

upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena 

abyÈbajjhena pharitvÈ viharati. AyaÑ vuccatÈvuso appamÈÓÈ cetovimutti. 

 KatamÈ cÈvuso ÈkiÒcaÒÒÈ cetovimutti. IdhÈvuso bhikkhu sabbaso 

viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 

upasampajja viharati. AyaÑ vuccatÈvuso ÈkiÒcaÒÒÈ cetovimutti. 

 KatamÈ cÈvuso suÒÒatÈ cetovimutti. IdhÈvuso bhikkhu araÒÒagato vÈ 

rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ iti paÔisaÒcikkhati “suÒÒamidaÑ attena 

vÈ attaniyena vÈ”ti. AyaÑ vuccatÈvuso suÒÒatÈ cetovimutti. 

 KatamÈ cÈvuso animittÈ cetovimutti. IdhÈvuso bhikkhu 

sabbanimittÈnaÑ amanasikÈrÈ animittaÑ cetosamÈdhiÑ upasampajja 

viharati. AyaÑ vuccatÈvuso animittÈ cetovimutti. AyaÑ kho Èvuso 

pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma ime dhammÈ nÈnÈtthÈ ceva nÈnÈbyaÒjanÈ 

ca. 

 Katamo cÈvuso pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma ime dhammÈ ekatthÈ 

byaÒjanameva nÈnaÑ. RÈgo kho Èvuso pamÈÓakaraÓo, doso pamÈÓakaraÓo, 

moho pamÈÓakaraÓo. Te khÊÓÈsavassa bhikkhuno pahÊnÈ ucchinnam|lÈ 

tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. YÈvatÈ kho Èvuso 

appamÈÓÈ cetovimuttiyo, akuppÈ tÈsaÑ cetovimutti aggamakkhÈyati. SÈ kho 

panÈkuppÈ cetovimutti suÒÒÈ rÈgena, suÒÒÈ dosena, suÒÒÈ mohena. RÈgo 

kho Èvuso kiÒcano, doso kiÒcano, moho kiÒcano. Te khÊÓÈsavassa 

bhikkhuno pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ 

anuppÈdadhammÈ. YÈvatÈ kho Èvuso ÈkiÒcaÒÒÈ cetovimuttiyo, akuppÈ 

tÈsaÑ cetovimutti aggamakkhÈyati. SÈ kho panÈkuppÈ cetovimutti suÒÒÈ 

rÈgena, suÒÒÈ dosena, suÒÒÈ mohena. RÈgo kho Èvuso nimittakaraÓo, doso 

nimittakaraÓo, moho nimittakaraÓo.
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 Te khÊÓÈsavassa bhikkhuno pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ 
anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. YÈvatÈ kho Èvuso animittÈ 
cetovimuttiyo, akuppÈ tÈsaÑ cetovimutti aggamakkhÈyati. SÈ kho 
panÈkuppÈ cetovimutti suÒÒÈ rÈgena, suÒÒÈ dosena, suÒÒÈ mohena. AyaÑ 
kho Èvuso pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma ime dhammÈ ekatthÈ 
byaÒjanameva nÈnanti. 

 IdamavocÈyasmÈ SÈriputto. Attamano ÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko Èyasmato 
SÈriputtassa bhÈsitaÑ abhinandÊti. 
 

MahÈvedallasuttaÑ niÔÔhitaÑ tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. C|Äavedallasutta 

 460. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane KalandakanivÈpe. Atha kho VisÈkho upÈsako yena DhammadinnÈ 
bhikkhunÊ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ DhammadinnaÑ bhikkhuniÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho VisÈkho upÈsako 
DhammadinnaÑ bhikkhuniÑ etadavoca “sakkÈyo sakkÈyoti ayye vuccati, 
katamo nu kho ayye sakkÈyo vutto BhagavatÈ”ti. PaÒca kho ime Èvuso 
VisÈkha upÈdÈnakkhandhÈ sakkÈyo vutto BhagavatÈ. SeyyathidaÑ, 
r|pupÈdÈnakkhandho vedanupÈdÈnakkhandho saÒÒupÈdÈnakkhandho 
sa~khÈrupÈdÈnakkhandho viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. Ime kho Èvuso VisÈkha 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ sakkÈyo vutto BhagavatÈti. 

 SÈdhayyeti kho VisÈkho upÈsako DhammadinnÈya bhikkhuniyÈ 
bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ DhammadinnaÑ bhikkhuniÑ uttariÑ 
paÒhaÑ apucchi “sakkÈyasamudayo sakkÈyasamudayoti ayye vuccati, 
katamo nu kho ayye sakkÈyasamudayo vutto BhagavatÈ”ti. YÈyaÑ Èvuso 
VisÈkha taÓhÈ ponobbhavikÈ nandÊrÈgasahagatÈ tatratatrÈbhinandinÊ. 
SeyyathidaÑ, kÈmataÓhÈ bhavataÓhÈ vibhavataÓhÈ. AyaÑ kho Èvuso 
VisÈkha sakkÈyasamudayo vutto BhagavatÈti.  

 



374 M|lapaÓÓÈsapÈÄi 
   

 “SakkÈyanirodho sakkÈyanirodhoti ayye vuccati, katamo nu kho ayye 
sakkÈyanirodho vutto BhagavatÈ”ti. Yo kho Èvuso VisÈkha tassÈyeva 
taÓhÈya asesavirÈganirodho cÈgo paÔinissaggo mutti anÈlayo. AyaÑ kho 
Èvuso VisÈkha sakkÈyanirodho vutto BhagavatÈti. 

 “SakkÈyanirodhagÈminÊ paÔipadÈ sakkÈyanirodhagÈminÊ paÔipadÈti ayye 
vuccati, katamÈ nu kho ayye sakkÈyanirodhagÈminÊ paÔipadÈ vuttÈ 
BhagavatÈ”ti. Ayameva kho Èvuso VisÈkha ariyo aÔÔha~giko maggo 
sakkÈyanirodhagÈminÊ paÔipadÈ vuttÈ BhagavatÈ. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi 
sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo 
sammÈsati sammÈsamÈdhÊti. “TaÒÒeva nu kho ayye upÈdÈnaÑ te1 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ, udÈhu aÒÒatra paÒcahupÈdÈnakkhandhehi 
upÈdÈnan”ti. Na kho Èvuso VisÈkha taÒÒeva upÈdÈnaÑ te 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ, nÈpi aÒÒatra paÒcahupÈdÈnakkhandhehi upÈdÈnaÑ. 
Yo kho Èvuso VisÈkha paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu chandarÈgo, taÑ tattha 
upÈdÈnanti. 
 
 461. “KathaÑ panÈyye sakkÈyadiÔÔhi hotÊ”ti. IdhÈvuso VisÈkha assutavÈ 
puthujjano ariyÈnaÑ adassÈvÊ ariyadhammassa akovido ariyadhamme 
avinÊto sappurisÈnaÑ adassÈvÊ sappurisadhammassa akovido 
sappurisadhamme avinÊto r|paÑ attato samanupassati, r|pavantaÑ vÈ 
attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. VedanaÑ -pa-. 
SaÒÒaÑ -pa-. Sa~khÈre -pa-. ViÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, viÒÒÈÓavantaÑ 
vÈ attÈnaÑ, attani vÈ viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. EvaÑ kho Èvuso 
VisÈkha sakkÈyadiÔÔhi hotÊti. 

 “KathaÑ panÈyye sakkÈyadiÔÔhi na hotÊ”ti. IdhÈvuso VisÈkha sutavÈ 
ariyasÈvako ariyÈnaÑ dassÈvÊ ariyadhammassa kovido ariyadhamme 
suvinÊto sappurisÈnaÑ dassÈvÊ sappurisadhammassa kovido 
sappurisadhamme suvinÊto na r|paÑ attato samanupassati, na r|pavantaÑ 
vÈ attÈnaÑ, na attani vÈ r|paÑ, na r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. Na VedanaÑ -pa-. 
Na saÒÒaÑ -pa-. Na sa~khÈre -pa-. Na viÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, na 
viÒÒÈÓavantaÑ vÈ  
______________________________________________________________ 
 1. Teva (SÊ) 
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attÈnaÑ, na attani vÈ viÒÒÈÓaÑ, na viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. EvaÑ kho 
Èvuso VisÈkha sakkÈyadiÔÔhi na hotÊti. 
 
 462. “Katamo panÈyye ariyo aÔÔha~giko maggo”ti. Ayameva kho Èvuso 
VisÈkha ariyo aÔÔha~giko maggo. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi 
sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo 
sammÈsati sammÈsamÈdhÊti. “Ariyo panÈyye aÔÔha~giko maggo sa~khato, 
udÈhu asa~khato”ti. Ariyo kho Èvuso VisÈkha aÔÔha~giko maggo sa~khatoti. 

 “Ariyena nu kho ayye aÔÔha~gikena maggena tayo khandhÈ sa~gahitÈ, 
udÈhu tÊhi khandhehi ariyo aÔÔha~giko maggo sa~gahito”ti. Na kho Èvuso 
VisÈkha ariyena aÔÔha~gikena maggena tayo khandhÈ sa~gahitÈ. TÊhi ca kho 
Èvuso VisÈkha khandhehi ariyo aÔÔha~giko maggo sa~gahito. YÈ cÈvuso 
VisÈkha sammÈvÈcÈ, yo ca sammÈkammanto, yo ca sammÈ-ÈjÊvo. Ime 
dhammÈ sÊlakkhandhe sa~gahitÈ. Yo ca sammÈvÈyÈmo, yÈ ca sammÈsati, yo 
ca sammÈsamÈdhi. Ime dhammÈ samÈdhikkhandhe sa~gahitÈ. YÈ ca 
sammÈdiÔÔhi, yo ca sammÈsa~kappo. Ime dhammÈ paÒÒÈkkhandhe 
sa~gahitÈti. 

 “Katamo panÈyye samÈdhi, katame dhammÈ samÈdhinimittÈ, katame 
dhammÈ samÈdhiparikkhÈrÈ, katamÈ samÈdhibhÈvanÈ”ti. YÈ kho Èvuso 
VisÈkha cittassa ekaggatÈ, ayaÑ samÈdhi. CattÈro satipaÔÔhÈnÈ 
samÈdhinimittÈ. CattÈro sammappadhÈnÈ samÈdhiparikkhÈrÈ. YÈ tesaÑyeva 
dhammÈnaÑ ÈsevanÈ bhÈvanÈ bahulÊkammaÑ, ayaÑ ettha 
samÈdhibhÈvanÈti. 
 
 463. “Kati panÈyye sa~khÈrÈ”ti. Tayome Èvuso VisÈkha sa~khÈrÈ 
kÈyasa~khÈro vacÊsa~khÈro cittasa~khÈroti. “Katamo panÈyye 
kÈyasa~khÈro, katamo vacÊsa~khÈro, katamo cittasa~khÈro”ti. AssÈsapassÈsÈ 
kho Èvuso visÈkha kÈyasa~khÈro, vitakkavicÈrÈ vacÊsa~khÈro, saÒÒÈ ca 
vedanÈ ca cittasa~khÈroti. “KasmÈ panÈyye assÈsapassÈsÈ kÈyasa~khÈro, 
kasmÈ vitakkavicÈrÈ vacÊsa~khÈro, kasmÈ saÒÒÈ ca vedanÈ ca 
cittasa~khÈro”ti. AssÈsapassÈsÈ kho 
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Èvuso VisÈkha kÈyikÈ ete dhammÈ kÈyappaÔibaddhÈ, tasmÈ assÈsapassÈsÈ 
kÈyasa~khÈro. Pubbe kho Èvuso VisÈkha vitakketvÈ vicÈretvÈ pacchÈ vÈcaÑ 
bhindati, tasmÈ vitakkavicÈrÈ vacÊsa~khÈro. SaÒÒÈ ca vedanÈ ca cetasikÈ ete 
dhammÈ cittappaÔibaddhÈ, tasmÈ saÒÒÈ ca vedanÈ ca cittasa~khÈroti. 
 
 464. “KathaÑ panÈyye saÒÒÈvedayitanirodhasamÈpatti hotÊ”ti. Na kho 
Èvuso VisÈkha saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajjantassa bhikkhuno evaÑ 
hoti “ahaÑ saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajjissanti vÈ, ahaÑ 
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajjÈmÊti vÈ, ahaÑ saÒÒÈvedayitanirodhaÑ 
samÈpannoti vÈ”. Atha khvÈssa pubbeva tathÈ cittaÑ bhÈvitaÑ hoti, yaÑ 
taÑ tathattÈya upanetÊti. 

 “SaÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajjantassa panÈyye bhikkhuno katame 
dhammÈ paÔhamaÑ nirujjhanti, yadi vÈ kÈyasa~khÈro yadi vÈ vacÊsa~khÈro 
yadi vÈ cittasa~khÈro”ti. SaÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajjantassa kho Èvuso 
VisÈkha bhikkhuno paÔhamaÑ nirujjhati vacÊsa~khÈro, tato kÈyasa~khÈro, 
tato cittasa~khÈroti. 

 “KathaÑ panÈyye saÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ vuÔÔhÈnaÑ hotÊ”ti. 
Na kho Èvuso VisÈkha saÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ vuÔÔhahantassa 
bhikkhuno evaÑ hoti “ahaÑ saÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ 
vuÔÔhahissanti vÈ, ahaÑ saÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ vuÔÔhahÈmÊti vÈ, 
ahaÑ saÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ vuÔÔhitoti vÈ”. Atha khvÈssa 
pubbeva tathÈ cittaÑ bhÈvitaÑ hoti, yaÑ taÑ tathattÈya upanetÊti. 

 “SaÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ vuÔÔhahantassa panÈyye bhikkhuno 
katame dhammÈ paÔhamaÑ uppajjanti, yadi vÈ kÈyasa~khÈro yadi vÈ 
vacÊsa~khÈro yadi vÈ cittasa~khÈro”ti. SaÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ 
vuÔÔhahantassa kho Èvuso VisÈkha bhikkhuno paÔhamaÑ uppajjati 
cittasa~khÈro, tato kÈyasa~khÈro, tato vacÊsa~khÈroti. 

 “SaÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ vuÔÔhitaÑ panÈyye bhikkhuÑ kati 
phassÈ phusantÊ”ti. SaÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ vuÔÔhitaÑ kho  
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Èvuso VisÈkha bhikkhuÑ tayo phassÈ phusanti suÒÒato phasso animitto 
phasso appaÓihito phassoti. 

 “SaÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ vuÔÔhitassa panÈyye bhikkhuno kiÑ 
ninnaÑ cittaÑ hoti kiÑ poÓaÑ kiÑpabbhÈran”ti, 
saÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ vuÔÔhitassa kho Èvuso VisÈkha bhikkhuno 
vivekaninnaÑ cittaÑ hoti vivekapoÓaÑ vivekapabbhÈranti. 
 
 465. “Kati panÈyye vedanÈ”ti. Tisso kho imÈ Èvuso VisÈkha vedanÈ 
sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ adukkhamasukhÈ vedanÈti. “KatamÈ panÈyye 
sukhÈ vedanÈ, katamÈ dukkhÈ vedanÈ, katamÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ”ti. 
YaÑ kho Èvuso VisÈkha kÈyikaÑ vÈ cetasikaÑ vÈ sukhaÑ sÈtaÑ 
vedayitaÑ, ayaÑ sukhÈ vedanÈ. YaÑ kho Èvuso VisÈkha kÈyikaÑ vÈ 
cetasikaÑ vÈ dukkhaÑ asÈtaÑ vedayitaÑ, ayaÑ dukkhÈ vedanÈ. YaÑ kho 
Èvuso VisÈkha kÈyikaÑ vÈ cetasikaÑ vÈ neva sÈtaÑ nÈsÈtaÑ vedayitaÑ, 
ayaÑ adukkhamasukhÈ vedanÈti. 

 “SukhÈ panÈyye vedanÈ kiÑsukhÈ kiÑdukkhÈ, dukkhÈ vedanÈ 
kiÑsukhÈ kiÑdukkhÈ, adukkhamasukhÈ vedanÈ kiÑsukhÈ kiÑdukkhÈ”ti. 
SukhÈ kho Èvuso VisÈkha vedanÈ ÔhitisukhÈ vipariÓÈmadukkhÈ. DukkhÈ 
vedanÈ ÔhitidukkhÈ vipariÓÈmasukhÈ. AdukkhamasukhÈ vedanÈ ÒÈÓasukhÈ 
aÒÒÈÓadukkhÈti. 

 “SukhÈya panÈyye vedanÈya kiÑ anusayo anuseti, dukkhÈya vedanÈya 
kiÑ anusayo anuseti, adukkhamasukhÈya vedanÈya kiÑ anusayo anusetÊ”ti. 
SukhÈya kho Èvuso VisÈkha vedanÈya rÈgÈnusayo anuseti, dukkhÈya 
vedanÈya paÔighÈnusayo anuseti, adukkhamasukhÈya vedanÈya avijjÈnusayo 
anusetÊti. 

 “SabbÈya nu kho ayye sukhÈya vedanÈya rÈgÈnusayo anuseti, sabbÈya 
dukkhÈya vedanÈya paÔighÈnusayo anuseti, sabbÈya adukkhamasukhÈya 
vedanÈya avijjÈnusayo anusetÊ”ti. Na kho Èvuso VisÈkha sabbÈya sukhÈya 
vedanÈya rÈgÈnusayo anuseti, na sabbÈya dukkhÈya vedanÈya paÔighÈnusayo 
anuseti, na sabbÈya adukkhamasukkhÈya vedanÈya avijjÈnusayo anusetÊti. 
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 “SukhÈya panÈyye vedanÈya kiÑ pahÈtabbaÑ, dukkhÈya vedanÈya kiÑ 
pahÈtabbaÑ, adukkhamasukhÈya vedanÈya kiÑ pahÈtabban”ti. SukhÈya kho 
Èvuso VisÈkha vedanÈya rÈgÈnusayo pahÈtabbo, dukkhÈya vedanÈya 
paÔighÈnusayo pahÈtabbo, adukkhamasukhÈya vedanÈya avijjÈnusayo 
pahÈtabboti. 

 “SabbÈya nu kho ayye sukhÈya vedanÈya rÈgÈnusayo pahÈtabbo, 
sabbÈya dukkhÈya vedanÈya paÔighÈnusayo pahÈtabbo, sabbÈya 
adukkhamasukhÈya vedanÈya avijjÈnusayo pahÈtabbo”ti. Na kho Èvuso 
VisÈkha sabbÈya sukhÈya vedanÈya rÈgÈnusayo pahÈtabbo, na sabbÈya 
dukkhÈya vedanÈya paÔighÈnusayo pahÈtabbo, na sabbÈya 
adukkhamasukhÈya vedanÈya avijjÈnusayo pahÈtabbo. IdhÈvuso VisÈkha 
bhikkhu vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ 
savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. 
RÈgaÑ tena pajahati, na tattha rÈgÈnusayo anuseti. IdhÈvuso VisÈkha 
bhikkhu iti paÔisaÒcikkhati “kudÈssu nÈmÈhaÑ tadÈyatanaÑ upasampajja 
viharissÈmi, yadariyÈ etarahi ÈyatanaÑ upasampajja viharantÊ”ti. Iti 
anuttaresu vimokkhesu pihaÑ upaÔÔhÈpayato uppajjati pihÈppaccayÈ 
domanassaÑ, paÔighaÑ tena pajahati, na tattha paÔighÈnusayo anuseti. 
IdhÈvuso VisÈkha bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ 
pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. AvijjaÑ 
tena pajahati, na tattha avijjÈnusayo anusetÊti. 
 
 466. “SukhÈya panÈyye vedanÈya kiÑ paÔibhÈgo”ti. SukhÈya kho Èvuso 
VisÈkha vedanÈya dukkhÈ vedanÈ paÔibhÈgoti. “DukkhÈya panÈyye 
vedanÈya kiÑ paÔibhÈgo”ti. DukkhÈya kho Èvuso VisÈkha vedanÈya sukhÈ 
vedanÈ paÔibhÈgoti. “AdukkhamasukhÈya panÈyye vedanÈya kiÑ 
paÔibhÈgo”ti. AdukkhamasukhÈya kho Èvuso VisÈkha vedanÈya avijjÈ 
paÔibhÈgoti. “AvijjÈya panÈyye kiÑ paÔibhÈgo”ti. AvijjÈya kho Èvuso 
VisÈkha vijjÈ paÔibhÈgoti. “VijjÈya panÈyye kiÑ paÔibhÈgo”ti. VijjÈya kho 
Èvuso VisÈkha vimutti paÔibhÈgoti. “VimuttiyÈ panÈyye kiÑ paÔibhÈgo”ti. 
VimuttiyÈ kho Èvuso VisÈkha
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nibbÈnaÑ paÔibhÈgoti. “NibbÈnassa panÈyye kiÑ paÔibhÈgo”ti. AccayÈsi 
Èvuso1 VisÈkha paÒhaÑ, nÈsakkhi paÒhÈnaÑ pariyantaÑ gahetuÑ. 
NibbÈnogadhaÑ hi Èvuso VisÈkha brahmacariyaÑ nibbÈnaparÈyanaÑ 
nibbÈnapariyosÈnaÑ. Œka~khamÈno ca tvaÑ Èvuso VisÈkha BhagavantaÑ 
upasa~kamitvÈ etamatthaÑ puccheyyÈsi. YathÈ ca te BhagavÈ byÈkaroti, 
tathÈ naÑ dhÈreyyÈsÊti. 
 
 467. Atha kho VisÈkho upÈsako DhammadinnÈya bhikkhuniyÈ bhÈsitaÑ 
abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ DhammadinnaÑ bhikkhuniÑ 
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho VisÈkho upÈsako yÈvatako ahosi DhammadinnÈya bhikkhuniyÈ 
saddhiÑ kathÈsallÈpo, taÑ sabbaÑ Bhagavato Èrocesi. EvaÑ vutte BhagavÈ 
VisÈkhaÑ upÈsakaÑ etadavoca “paÓÉitÈ VisÈkha DhammadinnÈ bhikkhunÊ, 
mahÈpaÒÒÈ VisÈkha DhammadinnÈ bhikkhunÊ. MaÑ cepi tvaÑ VisÈkha 
etamatthaÑ puccheyyÈsi, ahampi taÑ evamevaÑ byÈkareyyaÑ, yathÈ taÑ 
DhammadinnÈya bhikkhuniyÈ byÈkataÑ, eso cevetassa2 attho, evaÒca naÑ3 

dhÈrehÊ”ti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano VisÈkho upÈsako Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 

C|ÄavedallasuttaÑ niÔÔhitaÑ catutthaÑ. 
_____ 

 
5. C|ÄadhammasamÈdÈnasutta 

 468. 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 “cattÈrimÈni bhikkhave dhammasamÈdÈnÈni. KatamÈni cattÈri. 
Atthi bhikkhave dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannasukhaÑ ÈyatiÑ 
dukkhavipÈkaÑ, atthi 
______________________________________________________________ 
 1. AccasarÈvuso (SÊ, I), accassarÈvuso (SyÈ, KaÑ) 2. Esovetassa (SyÈ, KaÑ) 
 3. EvametaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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bhikkhave dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannadukkhaÒceva ÈyatiÑ ca 
dukkhavipÈkaÑ, atthi bhikkhave dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannadukkhaÑ 
ÈyatiÑ sukhavipÈkaÑ, atthi bhikkhave dhammasamÈdÈnaÑ 
paccuppannasukhaÒceva ÈyatiÑ ca sukhavipÈkaÑ. 
 
 469. KatamaÒca bhikkhave dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannasukhaÑ 
ÈyatiÑ dukkhavipÈkaÑ. Santi bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino 
evaÑdiÔÔhino “natthi kÈmesu doso”ti. Te kÈmesu pÈtabyataÑ Èpajjanti. Te 
kho moÄibaddhÈhi1 paribbÈjikÈhi paricÈrenti. Te evamÈhaÑsu “kiÑsu nÈma 
te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ kÈmesu anÈgatabhayaÑ sampassamÈnÈ 
kÈmÈnaÑ pahÈnamÈhaÑsu, kÈmÈnaÑ pariÒÒaÑ paÒÒapenti. Sukho imissÈ 
paribbÈjikÈya taruÓÈya mudukÈya lomasÈya bÈhÈya samphasso”ti. Te 
kÈmesu pÈtabyataÑ Èpajjanti. Te kÈmesu pÈtabyataÑ ÈpajjitvÈ kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjanti. Te 
tattha dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayanti. Te evamÈhaÑsu “idaÑ 
kho te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ kÈmesu anÈgatabhayaÑ sampassamÈnÈ 
kÈmÈnaÑ pahÈnamÈhaÑsu, kÈmÈnaÑ pariÒÒaÑ paÒÒapenti, ime hi mayaÑ 
kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayÈmÈ”ti. 
SeyyathÈpi bhikkhave gimhÈnaÑ pacchime mÈse mÈluvÈsipÈÔikÈ phaleyya, 
atha kho taÑ bhikkhave mÈluvÈbÊjaÑ aÒÒatarasmiÑ sÈlam|le nipateyya. 
Atha kho bhikkhave yÈ tasmiÑ sÈle adhivatthÈ devatÈ sÈ bhÊtÈ saÑviggÈ 
santÈsaÑ Èpajjeyya. Atha kho bhikkhave tasmiÑ sÈle adhivatthÈya devatÈya 
mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ ÈrÈmadevatÈ vanadevatÈ rukkhadevatÈ 
osadhitiÓavanappatÊsu adhivatthÈ devatÈ sa~gamma samÈgamma evaÑ 
samassÈseyyuÑ “mÈ bhavaÑ bhÈyi mÈ bhavaÑ bhÈyi, appeva nÈmetaÑ 
mÈluvÈbÊjaÑ moro vÈ gileyya2, mago vÈ khÈdeyya, davaÉÈho3 vÈ Éaheyya, 
vanakammikÈ vÈ uddhareyyuÑ, upacikÈ vÈ uÔÔhaheyyuÑ4, abÊjaÑ vÈ 
panassÈ”ti. Atha kho taÑ bhikkhave mÈluvÈbÊjaÑ neva moro gileyya, na 
mago khÈdeyya, na davaÉÈho Éaheyya, na vanakammikÈ uddhareyyuÑ, na 
upacikÈ uÔÔhaheyyuÑ, bÊjaÑ ca panassa, taÑ pÈvussakena meghena 
______________________________________________________________ 
 1. MoÄibandhÈhi (SyÈ, KaÑ, Ka) 2. Moro vÈ gileyya, godhÈ vÈ khÈdeyya (Ka) 
 3. VanadÈho (Ka) 4. UdrabheyyuÑ (SÊ, I, Ka)  
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abhippavuÔÔhaÑ sammadeva viruheyya. SÈssa mÈluvÈlatÈ taruÓÈ mudukÈ 
lomasÈ vilambinÊ. SÈ taÑ sÈlaÑ upaniseveyya. Atha kho bhikkhave tasmiÑ 
sÈle adhivatthÈya devatÈya evamassa “kiÑsu nÈma te bhonto mittÈmaccÈ 
ÒÈtisÈlohitÈ ÈrÈmadevatÈ vanadevatÈ rukkhadevatÈ osadhitiÓavanappatÊsu 
adhivatthÈ devatÈ mÈluvÈbÊje anÈgatabhayaÑ sampassamÈnÈ sa~gamma 
samÈgamma evaÑ samassÈsesuÑ1 ‘mÈ bhavaÑ bhÈyi mÈ bhavaÑ bhÈyi, 
appeva nÈmetaÑ mÈluvÈbÊjaÑ moro vÈ gileyya, mago vÈ khÈdeyya, 
davaÉaho vÈ Éaheyya, vanakammikÈ vÈ uddhareyyuÑ, upacikÈ vÈ 
uÔÔhaheyyuÑ, abÊjaÑ vÈ panassÈ’ti. Sukho imissÈ mÈluvÈlatÈya taruÓÈya 
mudukÈya lomasÈya vilambiniyÈ samphasso”ti. SÈ taÑ sÈlaÑ 
anuparihareyya, sÈ taÑ sÈlaÑ anupariharitvÈ upari viÔabhiÑ2 kareyya, upari 
viÔabhiÑ karitvÈ oghanaÑ janeyya, oghanaÑ janetvÈ ye tassa sÈlassa 
mahantÈ mahantÈ khandhÈ, te padÈleyya. Atha kho bhikkhave tasmiÑ sÈle 
adhivatthÈya devatÈya evamassa “idaÑ kho te bhonto mittÈmaccÈ 
ÒÈtisÈlohitÈ ÈrÈmadevatÈ vanadevatÈ rukkhadevatÈ osadhitiÓavanappatÊsu 
adhivatthÈ devatÈ mÈluvÈbÊje anÈgatabhayaÑ sampassamÈnÈ sa~gamma 
samÈgamma evaÑ samassÈsesuÑ1 ‘mÈ bhavaÑ bhÈyi mÈ bhavaÑ bhÈyi, 
appeva nÈmetaÑ mÈluvÈbÊjaÑ moro vÈ gileyya, mago vÈ khÈdeyya, 
davaÉÈho vÈ Éaheyya, vanakammikÈ vÈ uddhareyyuÑ, upacikÈ vÈ 
uÔÔhaheyyuÑ, abÊjaÑ vÈ panassÈ’ti. YaÒcÈhaÑ3 mÈluvÈbÊjahetu dukkhÈ 
tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayÈmÊ”ti. Evameva kho bhikkhave santi eke 
samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino “natthi kÈmesu doso”ti. Te 
kÈmesu pÈtabyataÑ Èpajjanti, te moÄibaddhÈhi paribbÈjikÈhi paricÈrenti. Te 
evamÈhaÑsu “kiÑsu nÈma te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ kÈmesu 
anÈgatabhayaÑ sampassamÈnÈ kÈmÈnaÑ pahÈnamÈhaÑsu, kÈmÈnaÑ 
pariÒÒaÑ paÒÒapenti, sukho imissÈ paribbÈjikÈya taruÓÈya mudukÈya 
lomasÈya bÈhÈya samphasso”ti. Te kÈmesu pÈtabyataÑ Èpajjanti, te kÈmesu 
pÈtabyataÑ ÈpajjitvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ 
vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjanti, te tattha dukkhÈ tibbÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SamassÈseyyuÑ (Ka) 2. ViÔapaÑ (SyÈ-®ha) 
 3. YaÑ vÈhaÑ (Ka), svÈhaÑ (SyÈ, KaÑ) 
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kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayanti. Te evamÈhaÑsu “idaÑ kho te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ kÈmesu anÈgatabhayaÑ sampassamÈnÈ kÈmÈnaÑ 
pahÈnamÈhaÑsu, kÈmÈnaÑ pariÒÒaÑ paÒÒapenti, ime hi mayaÑ kÈmahetu 
kÈmanidÈnaÑ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayÈmÈ”ti. IdaÑ vuccati 
bhikkhave dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannasukhaÑ ÈyatiÑ 
dukkhavipÈkaÑ. 
 
 470. KatamaÒca bhikkhave dhammasamÈdÈnaÑ 
paccuppannadukkhaÒceva ÈyatiÑ ca dukkhavipÈkaÑ. Idha bhikkhave 
ekacco acelako hoti muttÈcÈro, hatthÈpalekhano, na-ehibhaddantiko, 
natiÔÔhabhaddantiko, nÈbhihaÔaÑ, na uddissakataÑ, na nimantanaÑ sÈdiyati, 
so na kumbhimukhÈ paÔiggaÓhÈti, na kaÄovimukhÈ 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, dvÊhikampi 
ÈhÈraÑ ÈhÈreti -pa- sattÈhikampi ÈhÈraÑ ÈhÈreti, iti evar|paÑ 
addhamÈsikampi pariyÈyabhattabhojanÈnuyogamanuyutto viharati. So 
sÈkabhakkho vÈ hoti, sÈmÈkabhakkho vÈ hoti, nÊvÈrabhakkho vÈ hoti, 
daddulabhakkho vÈ hoti, haÔabhakkho vÈ hoti, kaÓabhakkho vÈ hoti, 
ÈcÈmabhakkho vÈ hoti, piÒÒÈkabhakkho vÈ hoti, tiÓabhakkho vÈ hoti, 
gomayabhakkho vÈ 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, ul|kapakkhampi dhÈreti, 
kesamassulocakopi hoti, kesamassulocanÈnuyogamanuyutto, ubbhaÔÔhakopi 
hoti, ÈsanapaÔikkhitto, ukkuÔikopi hoti ukkuÔikappadhÈnamanuyutto, 
kaÓÔakÈpassayikopi hoti, kaÓÔakÈpassaye 
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seyyaÑ kappeti1, sÈyatatiyakampi udakorohanÈnuyogamanuyutto viharati. 
Iti evar|paÑ anekavihitaÑ kÈyassa ÈtÈpanaparitÈpanÈnuyogamanuyutto 
viharati, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjati. IdaÑ vuccati bhikkhave dhammasamÈdÈnaÑ 
paccuppannadukkhaÒceva ÈyatiÑ ca dukkhavipÈkaÑ. 
  
 471. KatamaÒca bhikkhave dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannadukkhaÑ 
ÈyatiÑ sukhavipÈkaÑ. Idha bhikkhave ekacco pakatiyÈ tibbarÈgajÈtiko hoti, 
so abhikkhaÓaÑ rÈgajaÑ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. PakatiyÈ 
tibbadosajÈtiko hoti, so abhikkhaÓaÑ dosajaÑ dukkhaÑ domanassaÑ 
paÔisaÑvedeti. PakatiyÈ tibbamohajÈtiko hoti, so abhikkhaÓaÑ mohajaÑ 
dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. So sahÈpi dukkhena sahÈpi 
domanassena assumukhopi rudamÈno paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ 
brahmacariyaÑ carati, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ 
lokaÑ upapajjati. IdaÑ vuccati bhikkhave dhammasamÈdÈnaÑ 
paccuppannadukkhaÑ ÈyatiÑ sukhavipÈkaÑ. 
 
 472. KatamaÒca bhikkhave dhammasamÈdÈnaÑ 
paccuppannasukhaÒceva ÈyatiÑ ca sukhavipÈkaÑ. Idha bhikkhave ekacco 
pakatiyÈ na tibbarÈgajÈtiko hoti, so na abhikkhaÓaÑ rÈgajaÑ dukkhaÑ 
domanassaÑ paÔisaÑvedeti. PakatiyÈ na tibbadosajÈtiko hoti, so na 
abhikkhaÓaÑ dosajaÑ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. PakatiyÈ na 
tibbamohajÈtiko hoti, so na abhikkhaÓaÑ mohajaÑ dukkhaÑ domanassaÑ 
paÔisaÑvedeti. So 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 -pa- tatiyaÑ 
jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. So kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. IdaÑ vuccati bhikkhave 
dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannasukhaÒceva ÈyatiÑ ca sukhavipÈkaÑ. 
ImÈni kho bhikkhave cattÈri dhammasamÈdÈnÈnÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. Passa MahÈsÊhanÈdasutte (111) piÔÔhe. 
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Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

C|ÄadhammasamÈdÈnasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÒcamaÑ. 
_____ 
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 473. 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 “yebhuyyena bhikkhave sattÈ evaÑkÈmÈ evaÑchandÈ 
evaÑadhippÈyÈ ‘aho vata aniÔÔhÈ akantÈ amanÈpÈ dhammÈ parihÈyeyyuÑ, 
iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ dhammÈ abhivaÉÉheyyun’ti, tesaÑ bhikkhave sattÈnaÑ 
evaÑkÈmÈnaÑ evaÑchandÈnaÑ evaÑadhippÈyÈnaÑ aniÔÔhÈ akantÈ amanÈpÈ 
dhammÈ abhivaÉÉhanti, iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ dhammÈ parihÈyanti, tatra 
tumhe bhikkhave kaÑ hetuÑ paccethÈ”ti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante 
dhammÈ BhagavaÑnettikÈ BhagavaÑpaÔisaraÓÈ, sÈdhu vata bhante 
BhagavantaÒÒeva paÔibhÈtu etassa bhÈsitassa attho, Bhagavato sutvÈ 
bhikkh| dhÈressantÊti. Tena hi bhikkhave suÓÈtha, sÈdhukaÑ manasi karotha 
bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. 
BhagavÈ etadavoca– 
 
 474. Idha bhikkhave assutavÈ puthujjano ariyÈnaÑ adassÈvÊ 
ariyadhammassa akovido ariyadhamme avinÊto sappurisÈnaÑ adassÈvÊ 
sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinÊto sevitabbe dhamme 
na jÈnÈti, asevitabbe dhamme na jÈnÈti, bhajitabbe dhamme na jÈnÈti, 
abhajitabbe dhamme na jÈnÈti. So sevitabbe dhamme ajÈnanto asevitabbe 
dhamme ajÈnanto bhajitabbe dhamme ajÈnanto abhajitabbe dhamme 
ajÈnanto asevitabbe dhamme sevati, sevitabbe dhamme na sevati, 
abhajitabbe dhamme bhajati, bhajitabbe dhamme na bhajati. Tassa 
asevitabbe dhamme sevato sevitabbe dhamme asevato abhajitabbe dhamme 
bhajato bhajitabbe dhamme abhajato aniÔÔhÈ akantÈ amanÈpÈ
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dhammÈ abhivaÉÉhanti, iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ dhammÈ parihÈyanti. TaÑ kissa 
hetu, evaÑ hetaÑ bhikkhave hoti, yathÈ taÑ aviddasuno. 

 SutavÈ ca kho bhikkhave ariyasÈvako ariyÈnaÑ dassÈvÊ 
ariyadhammassa kovido ariyadhamme suvinÊto sappurisÈnaÑ dassÈvÊ 
sappurisadhammassa kovido sappurisadhamme suvinÊto sevitabbe dhamme 
jÈnÈti, asevitabbe dhamme jÈnÈti, bhajitabbe dhamme jÈnÈti, abhajitabbe 
dhamme jÈnÈti. So sevitabbe dhamme jÈnanto asevitabbe dhamme jÈnanto 
bhajitabbe dhamme jÈnanto abhajitabbe dhamme jÈnanto asevitabbe 
dhamme na sevati, sevitabbe dhamme sevati, abhajitabbe dhamme na 
bhajati, bhajitabbe dhamme bhajati. Tassa asevitabbe dhamme asevato 
sevitabbe dhamme sevato abhajitabbe dhamme abhajato bhajitabbe dhamme 
bhajato aniÔÔhÈ akantÈ amanÈpÈ dhammÈ parihÈyanti, iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ 
dhammÈ abhivaÉÉhanti. TaÑ kissa hetu, evaÑ hetaÑ bhikkhave hoti, yathÈ 
taÑ viddasuno. 
 
 475. CattÈrimÈni bhikkhave dhammasamÈdÈnÈni. KatamÈni cattÈri, atthi 
bhikkhave dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannadukkhaÒceva ÈyatiÑ ca 
dukkhavipÈkaÑ. Atthi bhikkhave dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannasukhaÑ 
ÈyatiÑ dukkhavipÈkaÑ. Atthi bhikkhave dhammasamÈdÈnaÑ 
paccuppannadukkhaÑ ÈyatiÑ sukhavipÈkaÑ. Atthi bhikkhave 
dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannasukhaÒceva ÈyatiÑ ca sukhavipÈkaÑ. 
 
 476. Tatra bhikkhave yamidaÑ1 dhammasamÈdÈnaÑ 
paccuppannadukkhaÒceva ÈyatiÑ ca dukkhavipÈkaÑ. TaÑ avidvÈ avijjÈgato 
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti “idaÑ kho dhammasamÈdÈnaÑ 
paccuppannadukkhaÒceva ÈyatiÑ ca dukkhavipÈkan”ti, taÑ avidvÈ 
avijjÈgato yathÈbh|taÑ appajÈnanto taÑ sevati, taÑ na parivajjeti, tassa taÑ 
sevato taÑ aparivajjayato aniÔÔhÈ akantÈ amanÈpÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, 
iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ dhammÈ parihÈyanti. TaÑ kissa hetu, evaÑ hetaÑ 
bhikkhave hoti, yathÈ taÑ aviddasuno. (1) 

 Tatra bhikkhave yamidaÑ dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannasukhaÑ 
ÈyatiÑ dukkhavipÈkaÑ, taÑ avidvÈ avijjÈgato yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti 
“idaÑ kho dhammasamÈdÈnaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. YadidaÑ (SÊ) 
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paccuppannasukhaÑ ÈyatiÑ dukkhavipÈkan”ti, taÑ avidvÈ avijjÈgato 
yathÈbh|taÑ appajÈnanto taÑ sevati, taÑ na parivajjeti, tassa taÑ sevato 
taÑ aparivajjayato aniÔÔhÈ akantÈ amanÈpÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, iÔÔhÈ 
kantÈ manÈpÈ dhammÈ parihÈyanti. TaÑ kissa hetu, evaÑ hetaÑ bhikkhave 
hoti, yathÈ taÑ aviddasuno. (2) 

 Tatra bhikkhave yamidaÑ dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannadukkhaÑ 
ÈyatiÑ sukhavipÈkaÑ, taÑ avidvÈ avijjÈgato yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, 
“idaÑ kho dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannadukkhaÑ ÈyatiÑ 
sukhavipÈkan”ti, taÑ avidvÈ avijjÈgato yathÈbh|taÑ appajÈnanto taÑ na 
sevati, taÑ parivajjeti, tassa taÑ asevato taÑ parivajjayato aniÔÔhÈ akantÈ 
amanÈpÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ dhammÈ parihÈyanti. 
TaÑ kissa hetu, evaÑ hetaÑ bhikkhave hoti, yathÈ taÑ aviddasuno. (3) 

 Tatra bhikkhave yamidaÑ dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannasukhaÒceva 
ÈyatiÑ ca sukhavipÈkaÑ, taÑ avidvÈ avijjÈgato yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti 
“idaÑ kho dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannasukhaÒceva ÈyatiÑ ca 
sukhavipÈkan”ti, taÑ avidvÈ avijjÈgato yathÈbh|taÑ appajÈnanto taÑ na 
sevati, taÑ parivajjeti, tassa taÑ asevato taÑ parivajjayato aniÔÔhÈ akantÈ 
amanÈpÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ dhammÈ parihÈyanti. 
TaÑ kissa hetu, evaÑ hetaÑ bhikkhave hoti, yathÈ taÑ aviddasuno. (4) 
 
 477. Tatra bhikkhave yamidaÑ dhammasamÈdÈnaÑ 
paccuppannadukkhaÒceva ÈyatiÑ ca dukkhavipÈkaÑ. TaÑ vidvÈ vijjÈgato 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti “idaÑ kho dhammasamÈdÈnaÑ 
paccuppannadukkhaÒceva ÈyatiÑ ca dukkhavipÈkan”ti, taÑ vidvÈ vijjÈgato 
yathÈbh|taÑ pajÈnanto taÑ na sevati, taÑ parivajjeti, tassa taÑ asevato taÑ 
parivajjayato aniÔÔhÈ akantÈ amanÈpÈ dhammÈ parihÈyanti, iÔÔhÈ kantÈ 
manÈpÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. TaÑ kissa hetu, evaÑ hetaÑ bhikkhave 
hoti, yathÈ taÑ viddasuno. (1) 

 Tatra bhikkhave yamidaÑ dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannasukhaÑ 
ÈyatiÑ dukkhavipÈkaÑ, taÑ vidvÈ vijjÈgato yathÈbh|taÑ pajÈnÈti “idaÑ 
kho dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannasukhaÑ ÈyatiÑ dukkhavipÈkan”ti, taÑ 
vidvÈ vijjÈgato yathÈbh|taÑ pajÈnanto taÑ na sevati, taÑ parivajjeti, tassa 
taÑ asevato taÑ 
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parivajjayato aniÔÔhÈ akantÈ amanÈpÈ dhammÈ parihÈyanti, iÔÔhÈ kantÈ 
manÈpÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. TaÑ kissa hetu, evaÑ hetaÑ bhikkhave 
hoti, yathÈ taÑ viddasuno. (2) 

 Tatra bhikkhave yamidaÑ dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannadukkhaÑ 
ÈyatiÑ sukhavipÈkaÑ, taÑ vidvÈ vijjÈgato yathÈbh|taÑ pajÈnÈti “idaÑ kho 
dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannadukkhaÑ ÈyatiÑ sukhavipÈkan”ti, taÑ 
vidvÈ vijjÈgato yathÈbh|taÑ pajÈnanto taÑ sevati, taÑ na parivajjeti, tassa 
taÑ sevato taÑ aparivajjayato aniÔÔhÈ akantÈ amanÈpÈ dhammÈ parihÈyanti, 
iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. TaÑ kissa hetu, evaÑ hetaÑ 
bhikkhave hoti, yathÈ taÑ viddasuno. (3) 

 Tatra bhikkhave yamidaÑ dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannasukhaÒceva 
ÈyatiÑ ca sukhavipÈkaÑ, taÑ vidvÈ vijjÈgato yathÈbh|taÑ pajÈnÈti “idaÑ 
kho dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannasukhaÒceva ÈyatiÑ ca 
sukhavipÈkan”ti, taÑ vidvÈ vijjÈgato yathÈbh|taÑ pajÈnanto taÑ sevati, taÑ 
na parivajjeti, tassa taÑ sevato taÑ aparivajjayato aniÔÔhÈ akantÈ amanÈpÈ 
dhammÈ parihÈyanti, iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. TaÑ kissa 
hetu, evaÑ hetaÑ bhikkhave hoti, yathÈ taÑ viddasuno. (4) 
 
 478. KatamaÒca bhikkhave dhammasamÈdÈnaÑ 
paccuppannadukkhaÒceva ÈyatiÑ ca dukkhavipÈkaÑ. Idha bhikkhave 
ekacco sahÈpi dukkhena sahÈpi domanassena pÈÓÈtipÈtÊ hoti, 
pÈÓÈtipÈtapaccayÈ ca dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. SahÈpi 
dukkhena sahÈpi domanassena adinnÈdÈyÊ hoti, adinnÈdÈnapaccayÈ ca 
dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. SahÈpi dukkhena sahÈpi domanassena 
kÈmesu micchÈcÈrÊ hoti, kÈmesu micchÈcÈrapaccayÈ ca dukkhaÑ 
domanassaÑ paÔisaÑvedeti. SahÈpi dukkhena sahÈpi domanassena musÈvÈdÊ 
hoti, musÈvÈdapaccayÈ ca dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. SahÈpi 
dukkhena sahÈpi domanassena pisuÓavÈco hoti, pisuÓavÈcÈpaccayÈ ca 
dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. SahÈpi dukkhena sahÈpi domanassena 
pharusavÈco hoti, pharusavÈcÈpaccayÈ ca dukkhaÑ domanassaÑ 
paÔisaÑvedeti. SahÈpi dukkhena sahÈpi domanassena samphappalÈpÊ hoti, 
samphappalÈpapaccayÈ ca dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. 

 



388 M|lapaÓÓÈsapÈÄi 
   

SahÈpi dukkhena sahÈpi domanassena abhijjhÈlu hoti, abhijjhÈpaccayÈ ca 
dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. SahÈpi dukkhena sahÈpi domanassena 
byÈpannacitto hoti, byÈpÈdapaccayÈ ca dukkhaÑ domanassaÑ 
paÔisaÑvedeti. SahÈpi dukkhena sahÈpi domanassena micchÈdiÔÔhi hoti, 
micchÈdiÔÔhipaccayÈ ca dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. So kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. IdaÑ 
vuccati bhikkhave dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannadukkhaÒceva ÈyatiÑ ca 
dukkhavipÈkaÑ. (1) 
 
 479. KatamaÒca bhikkhave dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannasukhaÑ 
ÈyatiÑ dukkhavipÈkaÑ. Idha bhikkhave ekacco sahÈpi sukhena sahÈpi 
somanassena pÈÓÈtipÈtÊ hoti, pÈÓÈtipÈtapaccayÈ ca sukhaÑ somanassaÑ 
paÔisaÑvedeti. SahÈpi sukhena sahÈpi somanassena adinnÈdÈyÊ hoti, 
adinnÈdÈnapaccayÈ ca sukhaÑ somanassaÑ paÔisaÑvedeti. SahÈpi sukhena 
sahÈpi somanassena kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, kÈmesumicchÈcÈrapaccayÈ ca 
sukhaÑ somanassaÑ paÔisaÑvedeti. SahÈpi sukhena sahÈpi somanassena 
musÈvÈdÊ hoti, musÈvÈdapaccayÈ ca sukhaÑ somanassaÑ paÔisaÑvedeti. 
SahÈpi sukhena sahÈpi somanassena pisuÓavÈco hoti, pisuÓavÈcÈpaccayÈ ca 
sukhaÑ somanassaÑ paÔisaÑvedeti. SahÈpi sukhena sahÈpi somanassena 
pharusavÈco hoti, pharusavÈcÈpaccayÈ ca sukhaÑ somanassaÑ 
paÔisaÑvedeti. SahÈpi sukhena sahÈpi somanassena samphappalÈpÊ hoti, 
samphappalÈpapaccayÈ ca sukhaÑ somanassaÑ paÔisaÑvedeti. SahÈpi 
sukhena sahÈpi somanassena abhijjhÈlu hoti, abhijjhÈpaccayÈ ca sukhaÑ 
somanassaÑ paÔisaÑvedeti. SahÈpi sukhena sahÈpi somanassena 
byÈpannacitto hoti, byÈpÈdapaccayÈ ca sukhaÑ somanassaÑ paÔisaÑvedeti. 
SahÈpi sukhena sahÈpi somanassena micchÈdiÔÔhi hoti, micchÈdiÔÔhipaccayÈ 
ca sukhaÑ somanassaÑ paÔisaÑvedeti. So kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. IdaÑ vuccati bhikkhave 
dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannasukhaÑ ÈyatiÑ dukkhavipÈkaÑ. (2) 
 
 480. KatamaÒca bhikkhave dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannadukkhaÑ 
ÈyatiÑ sukhavipÈkaÑ. Idha bhikkhave ekacco sahÈpi dukkhena sahÈpi 
domanassena pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊpaccayÈ ca 
dukkhaÑ domanassaÑ 
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paÔisaÑvedeti. SahÈpi dukkhena sahÈpi domanassena adinnÈdÈnÈ paÔivirato 
hoti, adinnÈdÈnÈ veramaÓÊpaccayÈ ca dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. 
SahÈpi dukkhena sahÈpi domanassena kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, 
kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓÊpaccayÈ ca dukkhaÑ domanassaÑ 
paÔisaÑvedeti. SahÈpi dukkhena sahÈpi domanassena musÈvÈdÈ paÔivirato 
hoti, musÈvÈdÈ veramaÓÊpaccayÈ ca dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. 
SahÈpi dukkhena sahÈpi domanassena pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, 
pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓÊpaccayÈ ca dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. 
SahÈpi dukkhena sahÈpi domanassena pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, 
pharusÈya vÈcÈya veramaÓÊpaccayÈ ca dukkhaÑ domanassaÑ 
paÔisaÑvedeti. SahÈpi dukkhena sahÈpi domanassena samphappalÈpÈ 
paÔivirato hoti, samphappalÈpÈ veramaÓÊ paccayÈ ca dukkhaÑ domanassaÑ 
paÔisaÑvedeti. SahÈpi dukkhena sahÈpi domanassena anabhijjhÈlu hoti, 
anabhijjhÈpaccayÈ ca dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. SahÈpi 
dukkhena sahÈpi domanassena abyÈpannacitto hoti, abyÈpÈdapaccayÈ ca 
dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. SahÈpi dukkhena sahÈpi domanassena 
sammÈdiÔÔhi hoti, sammÈdiÔÔhipaccayÈ ca dukkhaÑ domanassaÑ 
paÔisaÑvedeti. So kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjati. IdaÑ vuccati bhikkhave dhammasamÈdÈnaÑ 
paccuppannadukkhaÑ ÈyatiÑ sukhavipÈkaÑ. (3) 
 
 481. KatamaÒca bhikkhave dhammasamÈdÈnaÑ 
paccuppannasukhaÒceva ÈyatiÑ ca sukhavipÈkaÑ. Idha bhikkhave ekacco 
sahÈpi sukhena sahÈpi somanassena pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, pÈÓÈtipÈtÈ 
veramaÓÊpaccayÈ ca sukhaÑ somanassaÑ paÔisaÑvedeti. SahÈpi sukhena 
sahÈpi somanassena adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ 
veramaÓÊpaccayÈ ca sukhaÑ somanassaÑ paÔisaÑvedeti. SahÈpi sukhena 
sahÈpi somanassena kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, kÈmesumicchÈcÈrÈ 
veramaÓÊpaccayÈ ca sukhaÑ somanassaÑ paÔisaÑvedeti. SahÈpi sukhena 
sahÈpi somanassena musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ veramaÓÊpaccayÈ 
ca sukhaÑ somanassaÑ paÔisaÑvedeti. SahÈpi sukhena sahÈpi somanassena 
pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, pisuÓÈya 
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vÈcÈya veramaÓÊpaccayÈ ca sukhaÑ somanassaÑ paÔisaÑvedeti. SahÈpi 
sukhena sahÈpi somanassena pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, pharusÈya 
vÈcÈya veramaÓÊpaccayÈ ca sukhaÑ somanassaÑ paÔisaÑvedeti. SahÈpi 
sukhena sahÈpi somanassena samphappalÈpÈ paÔivirato hoti, samphappalÈpÈ 
veramaÓÊpaccayÈ ca sukhaÑ somanassaÑ paÔisaÑvedeti. SahÈpi sukhena 
sahÈpi somanassena anabhijjhÈlu hoti, anabhijjhÈpaccayÈ ca sukhaÑ 
somanassaÑ paÔisaÑvedeti. SahÈpi sukhena sahÈpi somanassena 
abyÈpannacitto hoti, abyÈpÈdapaccayÈ ca sukhaÑ somanassaÑ 
paÔisaÑvedeti. SahÈpi sukhena sahÈpi somanassena sammÈdiÔÔhi hoti, 
sammÈdiÔÔhipaccayÈ ca sukhaÑ somanassaÑ paÔisaÑvedeti. So kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. IdaÑ vuccati 
bhikkhave dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannasukhaÒceva ÈyatiÑ ca 
sukhavipÈkaÑ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri dhammasamÈdÈnÈni. (4) 
 
 482. SeyyathÈpi bhikkhave tittakÈlÈbu visena saÑsaÔÔho, atha puriso 
Ègaccheyya jÊvitukÈmo amaritukÈmo sukhakÈmo dukkhappaÔik|lo, tamenaÑ 
evaÑ vadeyyuÑ “ambho purisa ayaÑ tittakÈlÈbu visena saÑsaÔÔho, sace 
Èka~khasi, piva1. Tassa te pivato2 ceva nacchÈdessati vaÓÓenapi gandhenapi 
rasenapi, pivitvÈ3 ca pana maraÓaÑ vÈ nigacchasi maraÓamattaÑ vÈ 
dukkhan”ti. So taÑ appaÔisa~khÈya piveyya, nappaÔinissajjeyya, tassa taÑ 
pivato ceva nacchÈdeyya vaÓÓenapi gandhenapi rasenapi, pivitvÈ ca pana 
maraÓaÑ vÈ nigaccheyya maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ. Tath|pamÈhaÑ 
bhikkhave imaÑ dhammasamÈdÈnaÑ vadÈmi, yamidaÑ dhamma-
samÈdÈnaÑ paccuppannadukkhaÒceva ÈyatiÑ ca dukkhavipÈkaÑ. (1) 
 
 483. SeyyathÈpi bhikkhave ÈpÈnÊyakaÑso vaÓÓasampanno 
gandhasampanno rasasampanno, so ca kho visena saÑsaÔÔho, atha puriso 
Ègaccheyya jÊvitukÈmo amaritukÈmo sukhakÈmo dukkhappaÔik|lo, tamenaÑ 
evaÑ vadeyyuÑ “ambho purisa ayaÑ ÈpÈnÊyakaÑso vaÓÓasampanno 
gandhasampanno rasasampanno, so ca kho visena saÑsaÔÔho, sace 
Èka~khasi, piva. Tassa te pivatohi4 kho chÈdessati vaÓÓenapi gandhenapi 
rasenapi, pivitvÈ ca pana maraÓaÑ vÈ nigacchasi maraÓamattaÑ vÈ 
dukkhan”ti. So taÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Pipa (SÊ, I) 2. Pipato (SÊ, I) 3. PÊtvÈ (SÊ) 4. Pivatopi (Ka) 
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appaÔisa~khÈya piveyya, nappaÔinissajjeyya, tassa taÑ pivatohi kho 
chÈdeyya vaÓÓenapi gandhenapi rasenapi, pivitvÈ ca pana maraÓaÑ vÈ 
nigaccheyya maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ. Tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ 
dhammasamÈdÈnaÑ vadÈmi, yamidaÑ dhammasamÈdÈnaÑ 
paccuppannasukhaÑ ÈyatiÑ dukkhavipÈkaÑ. (2) 
 
 484. SeyyathÈpi bhikkhave p|timuttaÑ nÈnÈbhesajjehi saÑsaÔÔhaÑ, atha 
puriso Ègaccheyya paÓÉukarogÊ, tamenaÑ evaÑ vadeyyuÑ “ambho purisa 
idaÑ p|timuttaÑ nÈnÈbhesajjehi saÑsaÔÔhaÑ, sace Èka~khasi, piva. Tassa te 
pivatohi kho nacchÈdessati vaÓÓenapi gandhenapi rasenapi, pivitvÈ ca pana 
sukhÊ bhavissasÊ”ti. So taÑ paÔisa~khÈya piveyya, nappaÔinissajjeyya, tassa 
taÑ pivatohi kho nacchÈdeyya vaÓÓenapi gandhenapi rasenapi, pivitvÈ ca 
pana sukhÊ assa. Tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ dhammasamÈdÈnaÑ 
vadÈmi, yamidaÑ dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannadukkhaÑ ÈyatiÑ 
sukhavipÈkaÑ. (3) 
 
 485. SeyyathÈpi bhikkhave dadhi ca madhu ca sappi ca phÈÓitaÑ ca 
ekajjhaÑ saÑsaÔÔhaÑ, atha puriso Ègaccheyya lohitapakkhandiko, tamenaÑ 
evaÑ vadeyyuÑ “ambho purisa idaÑ dadhi ca madhu ca sappi ca phÈÓitaÑ 
ca ekajjhaÑ saÑsaÔÔhaÑ, sace Èka~khasi, piva. Tassa te pivato ceva 
chÈdessati vaÓÓenapi gandhenapi rasenapi, pivitvÈ ca pana sukhÊ 
bhavissasÊ”ti. So taÑ paÔisa~khÈya piveyya, nappaÔinissajjeyya, tassa taÑ 
pivato ceva chÈdeyya vaÓÓenapi gandhenapi rasenapi, pivitvÈ ca pana sukhÊ 
assa. Tath|pamÈhaÑ bhikkhave imaÑ dhammasamÈdÈnaÑ vadÈmi, 
yamidaÑ dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannasukhaÒceva ÈyatiÑ ca 
sukhavipÈkaÑ. (4) 
 
 486. SeyyathÈpi bhikkhave vassÈnaÑ pacchime mÈse saradasamaye 
viddhe vigatavalÈhake deve Èdicco nabhaÑ abbhussakkamÈno sabbaÑ 
ÈtÈsagataÑ tamagataÑ abhivihacca bhÈsate ca tapate ca virocate ca. 
Evameva kho bhikkhave yamidaÑ dhammasamÈdÈnaÑ 
paccuppannasukhaÒceva ÈyatiÑ ca sukhavipÈkaÑ, tadaÒÒe 
puthusamaÓabrÈhmaÓaparappavÈde abhivihacca bhÈsate ca tapate ca 
virocate cÈti. 

  Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

MahÈdhammasamÈdÈnasuttaÑ niÔÔhitaÑ chaÔÔhaÑ. 
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7. VÊmaÑsakasutta 

 487. 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 “vÊmaÑsakena bhikkhave bhikkhunÈ parassa cetopariyÈyaÑ 
ajÈnantena1 TathÈgate samannesanÈ kÈtabbÈ SammÈsambuddho vÈ no vÈ iti 
viÒÒÈÓÈyÈ”ti. 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– 
 
 488. VÊmaÑsakena bhikkhave bhikkhunÈ parassa cetopariyÈyaÑ 
ajÈnantena dvÊsu dhammesu TathÈgato samannesitabbo 
cakkhusotaviÒÒeyyesu dhammesu “ye saÑkiliÔÔhÈ cakkhusotaviÒÒeyyÈ 
dhammÈ, saÑvijjanti vÈ te TathÈgatassa no vÈ”ti. TamenaÑ samannesamÈno 
evaÑ jÈnÈti “ye saÑkiliÔÔhÈ cakkhusotaviÒÒeyyÈ dhammÈ, na te 
TathÈgatassa saÑvijjantÊ”ti. 

 Yato naÑ samannesamÈno evaÑ jÈnÈti “ye saÑkiliÔÔhÈ 
cakkhusotaviÒÒeyyÈ dhammÈ, na te TathÈgatassa saÑvijjantÊ”ti, tato naÑ 
uttariÑ samannesati “ye vÊtimissÈ cakkhusotaviÒÒeyyÈ dhammÈ, saÑvijjanti 
vÈ te TathÈgatassa no vÈ”ti. TamenaÑ samannesamÈno evaÑ jÈnÈti “ye 
vÊtimissÈ cakkhusotaviÒÒeyyÈ dhammÈ, na te TathÈgatassa saÑvijjantÊ”ti. 

 Yato naÑ samannesamÈno evaÑ jÈnÈti “ye vÊtimissÈ 
cakkhusotaviÒÒeyyÈ dhammÈ, na te TathÈgatassa saÑvijjantÊ”ti, tato naÑ 
uttariÑ samannesati “ye vodÈtÈ cakkhusotaviÒÒeyyÈ dhammÈ, saÑvijjanti 
vÈ te TathÈgatassa no vÈ”ti. TamenaÑ samannesamÈno 
______________________________________________________________ 
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evaÑ jÈnÈti “ye vodÈtÈ cakkhusotaviÒÒeyyÈ dhammÈ, saÑvijjanti te 
TathÈgatassÈ”ti. 

 Yato naÑ samannesamÈno evaÑ jÈnÈti “ye vodÈtÈ cakkhusotaviÒÒeyyÈ 
dhammÈ, saÑvijjanti te TathÈgatassÈ”ti, tato naÑ uttariÑ samannesati 
“dÊgharattaÑ samÈpanno ayamÈyasmÈ imaÑ kusalaÑ dhammaÑ, udÈhu 
ittarasamÈpanno”ti. TamenaÑ samannesamÈno evaÑ jÈnÈti “dÊgharattaÑ 
samÈpanno ayamÈyasmÈ imaÑ kusalaÑ dhammaÑ, nÈyamÈyasmÈ 
ittarasamÈpanno”ti. 

 Yato naÑ samannesamÈno evaÑ jÈnÈti “dÊgharattaÑ samÈpanno 
ayamÈyasmÈ imaÑ kusalaÑ dhammaÑ, nÈyamÈyasmÈ ittarasamÈpanno”ti, 
tato naÑ uttariÑ samannesati “ÒattajjhÈpanno ayamÈyasmÈ bhikkhu 
yasappatto, saÑvijjanta’ssa idhekacce ÈdÊnavÈ”ti. Na tÈva bhikkhave 
bhikkhuno idhekacce ÈdÊnavÈ saÑvijjanti, yÈva na ÒattajjhÈpanno hoti 
yasappatto. Yato ca kho bhikkhave bhikkhu ÒattajjhÈpanno hoti yasappatto, 
atha’ssa idhekacce ÈdÊnavÈ saÑvijjanti. TamenaÑ samannesamÈno evaÑ 
jÈnÈti “ÒattajjhÈpanno ayamÈyasmÈ bhikkhu yasappatto, nÈssa idhekacce 
ÈdÊnavÈ saÑvijjantÊ”ti. 

 Yato naÑ samannesamÈno evaÑ jÈnÈti “ÒattajjhÈpanno ayamÈyasmÈ 
bhikkhu yasappatto, nÈssa idhekacce ÈdÊnavÈ saÑvijjantÊ”ti. Tato naÑ 
uttariÑ samannesati “abhay|parato ayamÈyasmÈ, nÈyamÈyasmÈ 
bhay|parato, vÊtarÈgattÈ kÈme na sevati khayÈ rÈgassÈ”ti. TamenaÑ 
samannesamÈno evaÑ jÈnÈti “abhay|parato ayamÈyasmÈ, nÈyamÈyasmÈ 
bhay|parato, vÊtarÈgattÈ kÈme na sevati khayÈ rÈgassÈ”ti. TaÒce bhikkhave 
bhikkhuÑ pare evaÑ puccheyyuÑ “ke panÈyasmato ÈkÈrÈ ke anvayÈ, 
yenÈyasmÈ evaÑ vadesi, abhay|parato ayamÈyasmÈ, nÈyamÈyasmÈ 
bhay|parato, vÊtarÈgattÈ kÈme na sevati khayÈ rÈgassÈ”ti. SammÈ 
byÈkaramÈno bhikkhave bhikkhu evaÑ byÈkareyya “tathÈ hi pana 
ayamÈyasmÈ saÑghe vÈ viharanto eko vÈ viharanto, ye ca tattha sugatÈ, ye 
ca tattha duggatÈ, ye ca tattha gaÓamanusÈsanti, ye ca idhekacce Èmisesu 
saÑdissanti, ye ca idhekacce Èmisena anupalittÈ, nÈyamÈyasmÈ taÑ tena  
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avajÈnÈti. SammukhÈ kho pana metaÑ Bhagavato sutaÑ sammukhÈ 
paÔiggahitaÑ ‘abhay|paratohamasmi, nÈhamasmi bhay|parato, vÊtarÈgattÈ 
kÈme na sevÈmi khayÈ rÈgassÈ’ti”. 
 
 489. Tatra bhikkhave TathÈgatova uttariÑ paÔipucchitabbo “ye 
saÑkiliÔÔhÈ cakkhusotaviÒÒeyyÈ dhammÈ, saÑvijjanti vÈ te TathÈgatassa no 
vÈ”ti. ByÈkaramÈno bhikkhave TathÈgato evaÑ byÈkareyya “ye saÑkiliÔÔhÈ 
cakkhusotaviÒÒeyyÈ dhammÈ, na te TathÈgatassa saÑvijjantÊ”ti. 

 Ye vÊtimissÈ cakkhusotaviÒÒeyyÈ dhammÈ, saÑvijjanti vÈ te 
TathÈgatassa no vÈti. ByÈkaramÈno bhikkhave TathÈgato evaÑ byÈkareyya 
“ye vÊtimissÈ cakkhusotaviÒÒeyyÈ dhammÈ, na te TathÈgatassa 
saÑvijjantÊ”ti. 

 Ye vodÈtÈ cakkhusotaviÒÒeyyÈ dhammÈ, saÑvijjanti vÈ te TathÈgatassa 
no vÈti. ByÈkaramÈno bhikkhave TathÈgato evaÑ byÈkareyya “ye vodÈtÈ 
cakkhusotaviÒÒeyyÈ dhammÈ, saÑvijjanti te TathÈgatassa, 
etaÑpathohamasmi etaÑgocaro1, no ca tena tammayo”ti. 

 EvaÑvÈdiÑ kho bhikkhave SatthÈraÑ arahati sÈvako upasa~kamituÑ 
dhammassavanÈya, tassa SatthÈ dhammaÑ deseti uttaruttariÑ paÓÊtapaÓÊtaÑ 
kaÓhasukkasappaÔibhÈgaÑ, yathÈ yathÈ kho bhikkhave bhikkhuno SatthÈ 
dhammaÑ deseti uttaruttariÑ paÓÊtapaÓÊtaÑ kaÓhasukkasappaÔibhÈgaÑ, 
tathÈ tathÈ so tasmiÑ dhamme abhiÒÒÈya idhekaccaÑ dhammaÑ dhammesu 
niÔÔhaÑ gacchati, Satthari pasÊdati “SammÈsambuddho BhagavÈ, svÈkkhÈto 
BhagavatÈ dhammo, suppaÔipanno saÑgho”ti. TaÒce bhikkhave bhikkhuÑ 
pare evaÑ puccheyyuÑ “ke panÈyasmato ÈkÈrÈ ke anvayÈ, yenÈyasmÈ evaÑ 
vadesi ‘sammÈsambuddho BhagavÈ, svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo, 
suppaÔipanno SaÑgho’ti”. SammÈ byÈkaramÈno bhikkhave bhikkhu evaÑ 
byÈkareyya “idhÈhaÑ Èvuso yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑ 
dhammassavanÈya. Tassa me BhagavÈ dhammaÑ deseti uttaruttariÑ 
paÓÊtapaÓÊtaÑ kaÓhasukkasappaÔibhÈgaÑ. YathÈ yathÈ me  
______________________________________________________________ 
 1. Etapathohamasmi etagocaro (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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Èvuso BhagavÈ dhammaÑ deseti uttaruttariÑ paÓÊtapaÓÊtaÑ 
kaÓhasukkasappaÔibhÈgaÑ, tathÈ tathÈhaÑ tasmiÑ dhamme abhiÒÒÈya 
idhekaccaÑ dhammaÑ dhammesu niÔÔhamagamaÑ, Satthari pasÊdiÑ 
‘sammÈsambuddho BhagavÈ, svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo, suppaÔipanno 
saÑgho’ti”. 
 
 490. Yassa kassaci bhikkhave imehi ÈkÈrehi imehi padehi imehi 
byaÒjanehi TathÈgate saddhÈ niviÔÔhÈ hoti, m|lajÈtÈ patiÔÔhitÈ. AyaÑ vuccati 
bhikkhave ÈkÈravatÊ saddhÈ dassanam|likÈ daÄhÈ asaÑhÈriyÈ samaÓena vÈ 
brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ lokasmiÑ. 
EvaÑ kho bhikkhave TathÈgate dhammasamannesanÈ hoti. EvaÒca pana 
TathÈgato dhammatÈsusamanniÔÔho hotÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

VÊmaÑsakasuttaÑ niÔÔhitaÑ sattamaÑ. 
_____ 

 
8. Kosambiyasutta 

 491. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ KosambiyaÑ viharati 
GhositÈrÈme. Tena kho pana samayena KosambiyaÑ bhikkh| bhaÓÉanajÈtÈ 
kalahajÈtÈ vivÈdÈpannÈ aÒÒamaÒÒaÑ mukhasattÊhi vitudantÈ viharanti. Te 
na ceva aÒÒamaÒÒaÑ saÒÒÈpenti, na ca saÒÒattiÑ upenti, na ca 
aÒÒamaÒÒaÑ nijjhÈpenti, na ca nijjhattiÑ upenti. Atha kho aÒÒataro 
bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “idha bhante KosambiyaÑ bhikkh| bhaÓÉanajÈtÈ 
kalahajÈtÈ vivÈdÈpannÈ aÒÒamaÒÒaÑ mukhasattÊhi vitudantÈ viharanti, te na 
ceva aÒÒamaÒÒaÑ saÒÒÈpenti, na ca saÒÒattiÑ upenti, na ca aÒÒamaÒÒaÑ 
nijjhÈpenti, na ca nijjhattiÑ upentÊ”ti. 

 Atha kho BhagavÈ aÒÒataraÑ bhikkhuÑ Èmantesi “ehi tvaÑ bhikkhu 
mama vacanena te bhikkh| Èmantehi, SatthÈ vo Èyasmante ÈmantetÊ”ti. 
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“EvaÑ bhante”ti kho so bhikkhu Bhagavato paÔissutvÈ yena te bhikkh| 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ te bhikkh| etadavoca “SatthÈ Èyasmante 
ÈmantetÊ”ti. “EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| tassa bhikkhuno paÔissutvÈ yena 
BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinne kho te bhikkh| BhagavÈ 
etadavoca “saccaÑ kira tumhe bhikkhave bhaÓÉanajÈtÈ kalahajÈtÈ 
vivÈdÈpannÈ aÒÒamaÒÒaÑ mukhasattÊhi vitudantÈ viharatha, tena ceva 
aÒÒamaÒÒaÑ saÒÒÈpetha, na ca saÒÒattiÑ upetha, na ca aÒÒamaÒÒaÑ 
nijjhÈpetha, na ca nijjhattiÑ upethÈ”ti. EvaÑ bhante. TaÑ kiÑ maÒÒatha 
bhikkhave, yasmiÑ tumhe samaye bhaÓÉanajÈtÈ kalahajÈtÈ vivÈdÈpannÈ 
aÒÒamaÒÒaÑ mukhasattÊhi vitudantÈ viharatha, api nu tumhÈkaÑ tasmiÑ 
samaye mettaÑ kÈyakammaÑ paccupaÔÔhitaÑ hoti sabrahmacÈrÊsu Èvi ceva 
raho ca. MettaÑ vacÊkammaÑ -pa- mettaÑ manokammaÑ paccupaÔÔhitaÑ 
hoti sabrahmacÈrÊsu Èvi ceva raho cÈti. No hetaÑ bhante. Iti kira bhikkhave 
yasmiÑ tumhe samaye bhaÓÉanajÈtÈ kalahajÈtÈ vivÈdÈpannÈ aÒÒamaÒÒaÑ 
mukhasattÊhi vitudantÈ viharatha, neva tumhÈkaÑ tasmiÑ samaye mettaÑ 
kÈyakammaÑ paccupaÔÔhitaÑ hoti sabrahmacÈrÊsu Èvi ceva raho ca. Na 
mettaÑ vacÊkammaÑ -pa- na mettaÑ manokammaÑ paccupaÔÔhitaÑ hoti 
sabrahmacÈrÊsu Èvi ceva raho ca. Atha kiÒcarahi tumhe moghapurisÈ kiÑ 
jÈnantÈ kiÑ passantÈ bhaÓÉanajÈtÈ kalahajÈtÈ vivÈdÈpannÈ aÒÒamaÒÒaÑ 
mukhasattÊhi vitudantÈ viharatha. Te na ceva aÒÒamaÒÒaÑ saÒÒÈpetha, na 
ca saÒÒattiÑ upetha, na ca aÒÒamaÒÒaÑ nijjhÈpetha, na ca nijjhattiÑ upetha. 
TaÑ hi tumhÈkaÑ moghapurisÈ bhavissati dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈti. 
 
 492. Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi, chayime bhikkhave dhammÈ 
sÈraÓÊyÈ piyakaraÓÈ garukaraÓÈ sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya 
saÑvattanti. Katame cha, idha bhikkhave bhikkhuno mettaÑ kÈyakammaÑ 
paccupaÔÔhitaÑ hoti sabrahmacÈrÊsu Èvi ceva raho ca. Ayampi dhammo 
sÈraÓÊyo piyakaraÓo garukaraÓo sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ 
ekÊbhÈvÈya saÑvattati. (1) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhuno mettaÑ vacÊkammaÑ 
paccupaÔÔhitaÑ hoti sabrahmacÈrÊsu Èvi ceva raho ca. Ayampi dhammo 
sÈraÓÊyo 
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piyakaraÓo garukaraÓo sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya 
saÑvattati. (2) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhuno mettaÑ manokammaÑ 
paccupaÔÔhitaÑ hoti sabrahmacÈrÊsu Èvi ceva raho ca. Ayampi dhammo 
sÈraÓÊyo piyakaraÓo garukaraÓo sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ 
ekÊbhÈvÈya saÑvattati. (3) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu ye te lÈbhÈ dhammikÈ 
dhammaladdhÈ, antamaso pattapariyÈpannamattaÑpi, tathÈr|pehi lÈbhehi 
appaÔivibhattabhogÊ hoti sÊlavantehi sabrahmacÈrÊhi sÈdhÈraÓabhogÊ. 
Ayampi dhammo sÈraÓÊyo piyakaraÓo garukaraÓo sa~gahÈya avivÈdÈya 
sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya saÑvattati. (4) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu yÈni tÈni sÊlÈni akhaÓÉÈni acchiddÈni 
asabalÈni akammÈsÈni bhujissÈni viÒÒuppasatthÈni aparÈmaÔÔhÈni 
samÈdhisaÑvattanikÈni, tathÈr|pesu sÊlesu sÊlasÈmaÒÒagato viharati 
sabrahmacÈrÊhi Èvi ceva raho ca. Ayampi dhammo sÈraÓÊyo piyakaraÓo 
garukaraÓo sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya saÑvattati. (5) 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu yÈyaÑ diÔÔhi ariyÈ niyyÈnikÈ 
niyyÈtitakkarassa sammÈ dukkhakkhayÈya, tathÈr|pÈya diÔÔhiyÈ 
diÔÔhisÈmaÒÒagato viharati sabrahmacÈrÊhi Èvi ceva raho ca. Ayampi 
dhammo sÈraÓÊyo piyakaraÓo garukaraÓo sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ 
ekÊbhÈvÈya saÑvattati. (6) 

 Ime kho bhikkhave cha sÈraÓÊyÈ dhammÈ piyakaraÓÈ garukaraÓÈ 
sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya saÑvattanti. ImesaÑ kho 
bhikkhave channaÑ sÈraÓÊyÈnaÑ dhammÈnaÑ etaÑ aggaÑ etaÑ 
sa~gÈhikaÑ1 etaÑ sa~ghÈÔanikaÑ yadidaÑ yÈyaÑ diÔÔhi ariyÈ niyyÈnikÈ 
niyyÈti takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈya. SeyyathÈpi bhikkhave 
k|ÔÈgÈrassa etaÑ aggaÑ etaÑ sa~gÈhikaÑ etaÑ sa~ghÈÔanikaÑ yadidaÑ 
k|ÔaÑ. Evameva kho bhikkhave imesaÑ channaÑ sÈraÓÊyÈnaÑ 
dhammÈnaÑ etaÑ aggaÑ etaÑ sa~gÈhikaÑ etaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Sa~gÈhakaÑ (?) 
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sa~ghÈÔanikaÑ yadidaÑ yÈyaÑ diÔÔhi ariyÈ niyyÈnikÈ niyyÈti takkarassa 
sammÈ dukkhakkhayÈya.  
 
 493. KathaÒca bhikkhave yÈyaÑ diÔÔhi ariyÈ niyyÈnikÈ niyyÈti 
takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈya. Idha bhikkhave bhikkhu araÒÒagato vÈ 
rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ iti paÔisaÒcikkhati “atthi nu kho me 
taÑ pariyuÔÔhÈnaÑ ajjhattaÑ appahÊnaÑ, yenÈhaÑ pariyuÔÔhÈnena 
pariyuÔÔhitacitto yathÈbh|taÑ nappajÈneyyaÑ na passeyyan”ti. Sace 
bhikkhave bhikkhu kÈmarÈgapariyuÔÔhito hoti, pariyuÔÔhitacittova hoti. Sace 
bhikkhave bhikkhu byÈpÈdapariyuÔÔhito hoti, pariyuÔÔhitacittova hoti. Sace 
bhikkhave bhikkhu thinamiddhapariyuÔÔhito hoti, pariyuÔÔhitacittova hoti. 
Sace bhikkhave bhikkhu uddhaccakukkuccapariyuÔÔhito hoti, 
pariyuÔÔhitacittova hoti. Sace bhikkhave bhikkhu vicikicchÈpariyuÔÔhito hoti, 
pariyuÔÔhitacittova hoti. Sace bhikkhave bhikkhu idhalokacintÈya pasuto 
hoti, pariyuÔÔhitacittova hoti. Sace bhikkhave bhikkhu paralokacintÈya 
pasuto hoti, pariyuÔÔhitacittova hoti. Sace bhikkhave bhikkhu bhaÓÉanajÈto 
kalahajÈto vivÈdÈpanno aÒÒamaÒÒaÑ mukhasattÊhi vitudanto viharati, 
pariyuÔÔhitacittova hoti. So evaÑ pajÈnÈti “natthi kho me taÑ pariyuÔÔhÈnaÑ 
ajjhattaÑ appahÊnaÑ, yenÈhaÑ pariyuÔÔhÈnena pariyuÔÔhitacitto yathÈbh|taÑ 
nappajÈneyyaÑ na passeyyaÑ, suppaÓihitaÑ me mÈnasaÑ saccÈnaÑ 
bodhÈyÈ”ti. Idamassa paÔhamaÑ ÒÈÓaÑ adhigataÑ hoti ariyaÑ lokuttaraÑ 
asÈdhÈraÓaÑ puthujjanehi. 
 
 494. Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “imaÑ nu 
kho ahaÑ diÔÔhiÑ Èsevanto bhÈvento bahulÊkaronto labhÈmi paccattaÑ 
samathaÑ, labhÈmi paccattaÑ nibbutin”ti. So evaÑ pajÈnÈti “imaÑ kho 
ahaÑ diÔÔhiÑ Èsevanto bhÈvento bahulÊkaronto labhÈmi paccattaÑ 
samathaÑ, labhÈmi paccattaÑ nibbutin”ti. Idamassa dutiyaÑ ÒÈÓaÑ 
adhigataÑ hoti ariyaÑ lokuttaraÑ asÈdhÈraÓaÑ puthujjanehi. 
 
 495. Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati 
“yathÈr|pÈyÈhaÑ diÔÔhiyÈ samannÈgato, atthi nu kho ito bahiddhÈ aÒÒo 
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samaÓo vÈ bhÈhmaÓo vÈ tathÈr|pÈya diÔÔhiyÈ samannÈgato”ti. So evaÑ 
pajÈnÈti “yathÈr|pÈyÈhaÑ diÔÔhiyÈ samannÈgato, natthi ito bahiddhÈ aÒÒo 
samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ tathÈr|pÈya diÔÔhiyÈ samannÈgato”ti. Idamassa 
tatiyaÑ ÒÈÓaÑ adhigataÑ hoti ariyaÑ lokuttaraÑ asÈdhÈraÓaÑ puthujjanehi. 
 
 496. Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati 
“yathÈr|pÈya dhammatÈya diÔÔhisampanno puggalo samannÈgato, ahampi 
tathÈr|pÈya dhammatÈya samannÈgato”ti. KathaÑr|pÈya ca bhikkhave 
dhammatÈya diÔÔhisampanno puggalo samannÈgato. DhammatÈ esÈ 
bhikkhave diÔÔhisampannassa puggalassa, kiÒcÈpi tathÈr|piÑ ÈpattiÑ 
Èpajjati, yathÈr|pÈya ÈpattiyÈ vuÔÔhÈnaÑ paÒÒÈyati, atha kho naÑ 
khippameva satthari vÈ viÒÒ|su vÈ sabrahmacÈrÊsu deseti vivarati 
uttÈnÊkaroti, desetvÈ vivaritvÈ uttÈnÊkatvÈ ÈyatiÑ saÑvaraÑ Èpajjati. 
SeyyathÈpi bhikkhave daharo kumÈro mando uttÈnaseyyako hatthena vÈ 
pÈdena vÈ a~gÈraÑ akkamitvÈ khippameva paÔisaÑharati. Evameva kho 
bhikkhave dhammatÈ esÈ diÔÔhisampannassa puggalassa, kiÒcÈpi tathÈr|piÑ 
ÈpattiÑ Èpajjati, yathÈr|pÈya ÈpattiyÈ vuÔÔhÈnaÑ paÒÒÈyati, atha kho naÑ 
khippameva satthari vÈ viÒÒ|su vÈ sabrahmacÈrÊsu deseti vivarati 
uttÈnÊkaroti, desetvÈ vivaritvÈ uttÈnÊkatvÈ ÈyatiÑ saÑvaraÑ Èpajjati. So 
evaÑ pajÈnÈti “yathÈr|pÈya dhammatÈya diÔÔhisampanno puggalo 
samannÈgato, ahampi tathÈr|pÈya dhammatÈya samannÈgato”ti. Idamassa 
catutthaÑ ÒÈÓaÑ adhigataÑ hoti ariyaÑ lokuttaraÑ asÈdhÈraÓaÑ 
puthujjanehi. 
 
 497. Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati 
“yathÈr|pÈya dhammatÈya diÔÔhisampanno puggalo samannÈgato, ahampi 
tathÈr|pÈya dhammatÈya samannÈgato”ti. KathaÑr|pÈya ca bhikkhave 
dhammatÈya diÔÔhisampanno puggalo samannÈgato. DhammatÈ esÈ 
bhikkhave diÔÔhisampannassa puggalassa, kiÒcÈpi yÈni tÈni 
sabrahmacÈrÊnaÑ uccÈvacÈni kiÑkaraÓÊyÈni, tattha ussukkaÑ Èpanno hoti, 
atha khvÈssa tibbÈpekkhÈ hoti adhisÊlasikkhÈya adhicittasikkhÈya 
adhipaÒÒÈsikkhÈya. SeyyathÈpi bhikkhave gÈvÊ taruÓavacchÈ thambaÒca 
Èlumpati, vacchakaÒca apacinati. Evameva kho 

 



400 M|lapaÓÓÈsapÈÄi 
   

bhikkhave dhammatÈ esÈ diÔÔhisampannassa puggalassa, kiÒcÈpi yÈni tÈni 
sabrahmacÈrÊnaÑ uccÈvacÈni kiÑkaraÓÊyÈni, tattha ussukkaÑ Èpanno hoti, 
atha khvÈssa tibbÈpekkhÈ hoti adhisÊlasikkhÈya adhicittasikkhÈya 
adhipaÒÒÈsikkhÈya. So evaÑ pajÈnÈti “yathÈr|pÈya dhammatÈya 
diÔÔhisampanno puggalo samannÈgato, ahampi tathÈr|pÈya dhammatÈya 
samannÈgato”ti. Idamassa paÒcamaÑ ÒÈÓaÑ adhigataÑ hoti ariyaÑ 
lokuttaraÑ asÈdhÈraÓaÑ puthujjanehi. 
 
 498. Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati 
“yathÈr|pÈya balatÈya diÔÔhisampanno puggalo samannÈgato, ahampi 
tathÈr|pÈya balatÈya samannÈgato”ti. KathaÑr|pÈya ca bhikkhave balatÈya 
diÔÔhisampanno puggalo samannÈgato. BalatÈ esÈ bhikkhave 
diÔÔhisampannassa puggalassa, yaÑ TathÈgatappavedite dhammavinaye 
desiyamÈne aÔÔhiÑkatvÈ manasikatvÈ sabbacetasÈ1 samannÈharitvÈ ohitasoto 
dhammaÑ suÓÈti. So evaÑ pajÈnÈti “yathÈr|pÈya balatÈya diÔÔhisampanno 
puggalo samannÈgato, ahampi tathÈr|pÈya balatÈya samannÈgato”ti. 
Idamassa chaÔÔhaÑ ÒÈÓaÑ adhigataÑ hoti ariyaÑ lokuttaraÑ asÈdhÈraÓaÑ 
puthujjanehi. 
 
 499. Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati 
“yathÈr|pÈya balatÈya diÔÔhisampanno puggalo samannÈgato, ahampi 
tathÈr|pÈya balatÈya samannÈgato”ti. KathaÑr|pÈya ca bhikkhave balatÈya 
diÔÔhisampanno puggalo samannÈgato. BalatÈ esÈ bhikkhave 
diÔÔhisampannassa puggalassa yaÑ TathÈgatappavedite dhammavinaye 
desiyamÈne labhati atthavedaÑ, labhati dhammavedaÑ, labhati 
dhamm|pasaÑhitaÑ pÈmojjaÑ. So evaÑ pajÈnÈti “yathÈr|pÈya balatÈya 
diÔÔhisampanno puggalo samannÈgato, ahampi tathÈr|pÈya balatÈya 
samannÈgato”ti. Idamassa sattamaÑ ÒÈÓaÑ adhigataÑ hoti ariyaÑ 
lokuttaraÑ asÈdhÈraÓaÑ puthujjanehi. 
 
 500. EvaÑ satta~gasamannÈgatassa kho bhikkhave ariyasÈvakassa 
dhammatÈ susamanniÔÔhÈ hoti sotÈpattiphalasacchikiriyÈya. EvaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Sabbacetaso (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) sabbaÑ cetasÈ (Ka) 
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satta~gasamannÈgato kho bhikkhave ariyasÈvako sotÈpattiphalasamannÈgato 
hotÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

KosambiyasuttaÑ niÔÔhitaÑ aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. Brahmanimantanikasutta 

 501. 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– 

 EkamidÈhaÑ bhikkhave samayaÑ UkkaÔÔhÈyaÑ viharÈmi Subhagavane 
SÈlarÈjam|le. Tena kho pana bhikkhave samayena Bakassa brahmuno 
evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ hoti “idaÑ niccaÑ idaÑ dhuvaÑ 
idaÑ sassataÑ idaÑ kevalaÑ idaÑ acavanadhammaÑ, idaÑ hi na jÈyati na 
jÊyati na mÊyati na cavati na upapajjati, ito ca panaÒÒaÑ uttari nissaraÓaÑ 
natthÊ”ti. Atha khvÈhaÑ bhikkhave Bakassa brahmuno cetasÈ 
cetoparivitakkamaÒÒÈya seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ 
bÈhaÑ pasÈreyya pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya, evameva UkkaÔÔhÈyaÑ 
Subhagavane SÈlarÈjam|le antarahito tasmiÑ brahmaloke pÈturahosiÑ. 
AddasÈ kho maÑ bhikkhave Bako brahmÈ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna 
maÑ etadavoca “ehi kho mÈrisa, svÈgataÑ mÈrisa, cirassaÑ kho mÈrisa 
imaÑ pariyÈyamakÈsi yadidaÑ idhÈgamanÈya. IdaÑ hi mÈrisa niccaÑ idaÑ 
dhuvaÑ idaÑ sassataÑ idaÑ kevalaÑ idaÑ acavanadhammaÑ, idaÑ hi na 
jÈyati na jÊyati na mÊyati na cavati na upapajjati, ito ca panaÒÒaÑ uttari 
nissaraÓaÑ natthÊ”ti. 

 EvaÑ vutte ahaÑ bhikkhave BakaÑ brahmÈnaÑ etadavocaÑ 
“avijjÈgato vata bho Bako brahmÈ, avijjÈgato vata bho Bako brahmÈ. Yatra 
hi nÈma aniccaÑyeva samÈnaÑ ‘niccan’ti vakkhati, addhuvaÑyeva 
samÈnaÑ ‘dhuvan’ti vakkhati, asassataÑyeva samÈnaÑ ‘sassatan’ti 
vakkhati, akevalaÑyeva 
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samÈnaÑ ‘kevalan’ti vakkhati, cavanadhammaÑyeva samÈnaÑ 
‘acavanadhamman’ti vakkhati. Yattha ca pana jÈyati jÊyati mÊyati cavati 
upapajjati, taÒca vakkhati ‘idaÑ hi na jÈyati na jÊyati na mÊyati na cavati na 
upapajjatÊ’ti, santaÒca panaÒÒaÑ uttari nissaraÓaÑ ‘natthaÒÒaÑ uttari 
nissaraÓan’ti vakkhatÊ”ti. 
 
 502. Atha kho bhikkhave mÈro pÈpimÈ aÒÒataraÑ brahmapÈrisajjaÑ 
anvÈvisitvÈ maÑ etadavoca “bhikkhu bhikkhu metamÈsado, metamÈsado. 
Eso hi bhikkhu brahmÈ mahÈbrahmÈ abhibh| anabhibh|to aÒÒadatthudaso 
vasavattÊ issaro kattÈ nimmÈtÈ seÔÔho sajitÈ1 vasÊ pitÈ bh|tabhabyÈnaÑ. 
AhesuÑ kho ye bhikkhu tayÈ pubbe samaÓabrÈhmaÓo lokasmiÑ 
pathavÊgarahakÈ pathavÊjigucchakÈ ÈpagarahakÈ ÈpajigucchakÈ tejagarahakÈ 
tejajigucchakÈ vÈyagarahakÈ vÈyajigucchakÈ bh|tagarahakÈ bh|tajigucchakÈ 
devagarahakÈ devajigucchakÈ pajÈpatigarahakÈ pajÈpatijigucchakÈ 
brahmagarahakÈ brahmajigucchakÈ, te kÈyassa bhedÈ pÈÓupacchedÈ hÊne 
kÈye patiÔÔhitÈ. AhesuÑ ye pana bhikkhu tayÈ pubbe samaÓabrÈhmaÓÈ 
lokasmiÑ pathavÊpasaÑsakÈ pathavÈbhinandino ÈpapasaÑsakÈ 
ÈpÈbhinandino tejapasaÑsakÈ tejÈbhinandino vÈyapasaÑsakÈ 
vÈyÈbhinandino bh|tapasaÑsakÈ bh|tÈbhinandino devapasaÑsakÈ 
devÈbhinandino pajÈpatipasaÑsakÈ pajÈpatÈbhinandino brahmapasaÑsakÈ 
brahmÈbhinandino, te kÈyassa bhedÈ pÈÓupacchedÈ paÓÊte kÈye patiÔÔhitÈ. 
TaÑ tÈhaÑ bhikkhu evaÑ vadÈmi–i~gha tvaÑ mÈrisa yadeva te brahmÈ 
Èha, tadeva tvaÑ karohi. MÈ tvaÑ brahmuno vacanaÑ upÈtivattittho. Sace 
kho tvaÑ bhikkhu brahmuno vacanaÑ upÈtivattissasi. SeyyathÈpi nÈma 
puriso siriÑ ÈgacchantiÑ daÓÉena paÔippaÓÈmeyya, seyyathÈpi vÈ pana 
bhikkhu puriso narakappapÈte papatanto hatthehi ca pÈdehi ca pathaviÑ 
virÈdheyya, evaÑ sampadamidaÑ bhikkhu tuyhaÑ bhavissati. I~gha tvaÑ 
mÈrisa yadeva te brahmÈ Èha, tadeva tvaÑ karohi. MÈ tvaÑ brahmuno 
vacanaÑ upÈtivattittho. Nanu tvaÑ bhikkhu passasi brahmaparisaÑ 
sannipatitan”ti. Iti kho maÑ bhikkhave mÈro pÈpimÈ brahmaparisaÑ 
upanesi. 
______________________________________________________________ 
 1. SajjitÈ (SyÈ, KaÑ, Ka), saÒjitÈ (SÊ, I) 
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 EvaÑ vutte ahaÑ bhikkhave mÈraÑ pÈpimantaÑ etadavocaÑ “jÈnÈmi 
kho tÈhaÑ pÈpima, mÈ tvaÑ maÒÒittho ‘na maÑ jÈnÈtÊ’ti, mÈro tvamasi 
pÈpima. Yo ceva pÈpima brahmÈ yÈ ca brahmaparisÈ ye ca brahmapÈrisajjÈ, 
sabbeva tava hatthagatÈ sabbeva tava vasaÑgatÈ, tuyhaÑ hi pÈpima evaÑ 
hoti ‘esopi me assa hatthagato, esopi me assa vasaÑgato’ti, ahaÑ kho pana 
pÈpima neva tava hatthagato, neva tava vasaÑgato”ti. 
 
 503. EvaÑ vutte bhikkhave Bako brahmÈ maÑ etadavoca “ahaÑ hi 
mÈrisa niccaÑyeva samÈnaÑ ‘niccan’ti vadÈmi, dhuvaÑyeva samÈnaÑ 
‘dhuvan’ti vadÈmi, sassataÑyeva samÈnaÑ ‘sassatan’ti vadÈmi, 
kevalaÑyeva samÈnaÑ ‘kevalan’ti vadÈmi, acavanadhammaÑyeva 
samÈnaÑ ‘acavanadhamman’ti vadÈmi. Yattha ca pana na jÈyati na jÊyati na 
mÊyati na cavati na upapajjati, tadevÈhaÑ vadÈmi ‘idaÑ hi na jÈyati na jÊyati 
na mÊyati na cavati na upapajjatÊ’ti, asantaÒca panaÒÒaÑ uttari nissaraÓaÑ 
‘natthaÒÒaÑ uttari nissaraÓan’ti vadÈmi. AhesuÑ kho bhikkhu tayÈ pubbe 
samaÓabrÈhmaÓÈ lokasmiÑ yÈvatakaÑ tuyhaÑ kasiÓaÑ Èyu, tÈvatakaÑ 
tesaÑ tapokammameva ahosi. Te kho evaÑ jÈneyyuÑ santaÒca panaÒÒaÑ 
uttari nissaraÓaÑ ‘atthaÒÒaÑ uttari nissaraÓan’ti, asantaÑ vÈ aÒÒaÑ uttari 
nissaraÓaÑ ‘natthaÒÒaÑ uttari nissaraÓan’ti. TaÑ tÈhaÑ bhikkhu evaÑ 
vadÈmi–na cevaÒÒaÑ uttari nissaraÓaÑ dakkhissasi, yÈvadeva ca pana 
kilamathassa vighÈtassa bhÈgÊ bhavissasi. Sace kho tvaÑ bhikkhu pathaviÑ 
ajjhosissasi, opasÈyiko me bhavissasi vatthusÈyiko yathÈkÈmakaraÓÊyo 
bÈhiteyyo. Sace ÈpaÑ. TejaÑ. VÈyaÑ. Bh|te. Deve. PajÈpatiÑ. BrahmaÑ 
ajjhosissasi, opasÈyiko me bhavissasi vatthusÈyiko yathÈkÈmakaraÓÊyo 
bÈhiteyyo”ti. 

 Ahampi kho evaÑ brahme jÈnÈmi “sace pathaviÑ ajjhosissÈmi, 
opasÈyiko te bhavissÈmi vatthusÈyiko yathÈkÈmakaraÓÊyo bÈhiteyyo. Sace 
ÈpaÑ. TejaÑ. VÈyaÑ. Bh|te. Deve. PajÈpatiÑ. BrahmaÑ ajjhosissÈmi, 
opasÈyiko te bhavissÈmi vatthusÈyiko yathÈkÈmakaraÓÊyo bÈhiteyyo”ti. Api 
ca te ahaÑ brahme gatiÑ ca pajÈnÈmi, jutiÑ ca pajÈnÈmi “evaÑ 
mahiddhiko Bako brahmÈ, evaÑ mahÈnubhÈvo Bako brahmÈ, evaÑ 
mahesakkho Bako brahmÈ”ti. 
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 YathÈkathaÑ pana me tvaÑ mÈrisa gatiÑ ca pajÈnÈsi, jutiÑ ca pajÈnÈsi 
“evaÑ mahiddhiko Bako brahmÈ, evaÑ mahÈnubhÈvo Bako brahmÈ, evaÑ 
mahesakkho Bako brahmÈ”ti. 

   “YÈvatÈ candimas|riyÈ, pariharanti disÈ bhanti virocanÈ.  
    TÈva sahassadhÈ loko, ettha te vattate1 vaso. 

   ParoparaÑ ca2 jÈnÈsi, atho rÈgavirÈginaÑ.  
   ItthabhÈvaÒÒathÈbhÈvaÑ, sattÈnaÑ ÈgatiÑ gatin”ti. 

 EvaÑ kho te ahaÑ brahme gatiÑ ca pajÈnÈmi, jutiÑ ca pajÈnÈmi “evaÑ 
mahiddhiko Bako brahmÈ, evaÑ mahÈnubhÈvo Bako brahmÈ, evaÑ 
mahesakkho Bako brahmÈ”ti. 
 
 504. Atthi kho brahme aÒÒo kÈyo, taÑ tvaÑ na jÈnÈsi na passasi, 
tamahaÑ jÈnÈmi passÈmi. Atthi kho brahme ŒbhassarÈ nÈma kÈyo yato 
tvaÑ cuto idh|papanno, tassa te aticiranivÈsena sÈ sati pamuÔÔhÈ. Tena taÑ 
tvaÑ na jÈnÈsi na passasi, tamahaÑ jÈnÈmi passÈmi. EvaÑpi kho ahaÑ 
brahme neva te samasamo abhiÒÒÈya, kuto nÊceyyaÑ, atha kho ahameva 
tayÈ bhiyyo. Atthi kho brahme SubhakiÓho nÈma kÈyo. Vehapphalo nÈma 
kÈyo. Abhibh| nÈma kÈyo, taÑ tvaÑ na jÈnÈsi na passasi, tamahaÑ jÈnÈmi 
passÈmi. EvaÑpi kho ahaÑ brahme neva te samasamo abhiÒÒÈya, kuto 
nÊceyyaÑ, atha kho ahameva tayÈ bhiyyo. PathaviÑ kho ahaÑ brahme 
pathavito abhiÒÒÈya yÈvatÈ pathaviyÈ pathavattena ananubh|taÑ, 
tadabhiÒÒÈya pathaviÑ nÈpahosiÑ, pathaviyÈ nÈpahosiÑ, pathavito 
nÈpahosiÑ, pathaviÑ meti nÈpahosiÑ, pathaviÑ nÈbhivadiÑ. EvaÑpi kho 
ahaÑ brahme neva te samasamo abhiÒÒÈya, kuto nÊceyyaÑ, atha kho 
ahameva tayÈ bhiyyo. ŒpaÑ kho ahaÑ brahme -pa-. TejaÑ kho ahaÑ 
brahme -pa-. VÈyaÑ kho ahaÑ brahme -pa-. Bh|te kho ahaÑ brahme -pa-. 
Deve kho ahaÑ brahme -pa-. PajÈpatiÑ kho ahaÑ brahme -pa-. BrahmaÑ 
kho ahaÑ brahme -pa-. Œbhassare kho ahaÑ brahme -pa-. SubhakiÓhe kho 
ahaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. VattatÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. ParovaraÒca (SÊ, I) 
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brahme -pa-. Vehapphale kho ahaÑ brahme -pa-. AbhibhuÑ kho ahaÑ 
brahme -pa-. SabbaÑ kho ahaÑ brahme sabbato abhiÒÒÈya yÈvatÈ sabbassa 
sabbattena ananubh|taÑ, tadabhiÒÒÈya sabbaÑ nÈpahosiÑ, sabbasmiÑ 
nÈpahosiÑ, sabbato nÈpahosiÑ, sabbaÑ meti nÈpahosiÑ, sabbaÑ 
nÈbhivadiÑ. EvaÑpi kho ahaÑ brahme neva te samasamo abhiÒÒÈya, kuto 
nÊceyyaÑ, atha kho ahameva tayÈ bhiyyoti. 

 Sace kho mÈrisa sabbassa sabbattena ananubh|taÑ. TadabhiÒÒÈya mÈ 
heva te rittakameva ahosi, tucchakameva ahosÊti. 

 ViÒÒÈÓaÑ anidassanaÑ anantaÑ sabbato pabhaÑ, taÑ pathaviyÈ 
pathavattena ananubh|taÑ, Èpassa Èpattena ananubh|taÑ, tejassa tejattena 
ananubh|taÑ, vÈyassa vÈyattena ananubh|taÑ, bh|tÈnaÑ bh|tattena 
ananubh|taÑ, devÈnaÑ devattena ananubh|taÑ, pajÈpatissa pajÈpatittena 
ananubh|taÑ, brahmÈnaÑ brahmattena ananubh|taÑ, ŒbhassarÈnaÑ 
Œbhassarattena ananubh|taÑ, SubhakiÓhÈnaÑ SubhakiÓhattena 
ananubh|taÑ, VehapphalÈnaÑ Vehapphalattena ananubh|taÑ, abhibhussa 
abhibhuttena ananubh|taÑ, sabbassa sabbattena ananubh|taÑ. 

 Handa carahi1 te mÈrisa passa antaradhÈyÈmÊti. Handa carahi me tvaÑ 
brahme antaradhÈyassu, sace visahasÊti. Atha kho bhikkhave Bako brahmÈ 
“antaradhÈyissÈmi samaÓassa Gotamassa, antaradhÈyissÈmi samaÓassa 
GotamassÈ”ti nevassu me sakkoti antaradhÈyituÑ. 

 EvaÑ vutte ahaÑ bhikkhave BakaÑ brahmÈnaÑ etadavocaÑ “handa 
carahi te brahme antaradhÈyÈmÊ”ti. Handa carahi me tvaÑ mÈrisa 
antaradhÈyassu, sace visahasÊti. Atha kho ahaÑ bhikkhave tathÈr|paÑ 
iddhÈbhisa~khÈraÑ abhisa~khÈsiÑ “ettÈvatÈ brahmÈ ca brahmaparisÈ ca 
brahmapÈrisajjÈ ca saddaÒca me sossanti2, na ca maÑ dakkhantÊ”ti 
antarahito imaÑ gÈthaÑ abhÈsiÑ– 

   “BhavevÈhaÑ bhayaÑ disvÈ, bhavaÒca vibhavesinaÑ. 
   BhavaÑ nÈbhivadiÑ kiÒci, nandiÒca na upÈdiyin”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Handa ca hi (SÊ, I) 2. Saddameva suyyanti (Ka) 
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 Atha kho bhikkhave brahmÈ ca brahmaparisÈ ca brahmapÈrisajjÈ ca 
acchariyabbhutacittajÈtÈ ahesuÑ “acchariyaÑ vata bho, abbhutaÑ vata bho 
samaÓassa Gotamassa mahiddhikatÈ mahÈnubhÈvatÈ, na ca vata no ito 
pubbe diÔÔho vÈ suto vÈ aÒÒo samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ evaÑ mahiddhiko 
evaÑ mahÈnubhÈvo, yathÈyaÑ samaÓo Gotamo Sakyaputto SakyakulÈ 
pabbajito, bhavarÈmÈya vata bho pajÈya bhavaratÈya bhavasammuditÈya 
sam|laÑ bhavaÑ udabbahÊ”ti. 
 
 505. Atha kho bhikkhave mÈro pÈpimÈ aÒÒataraÑ brahmapÈrisajjaÑ 
anvÈvisitvÈ maÑ etadavoca “sace kho tvaÑ mÈrisa evaÑ pajÈnÈsi, sace 
tvaÑ evaÑ anubuddho. MÈ sÈvake upanesi mÈ pabbajite, mÈ sÈvakÈnaÑ 
dhammaÑ desesi mÈ pabbajitÈnaÑ, mÈ sÈvakesu gedhimakÈsi mÈ 
pabbajitesu. AhesuÑ kho bhikkhu tayÈ pubbe samaÓabrÈhmaÓÈ lokasmiÑ 
Arahanto SammÈsambuddhÈ paÔijÈnamÈnÈ, te sÈvake upanesuÑ pabbajite, 
sÈvakÈnaÑ dhammaÑ desesuÑ pabbajitÈnaÑ, sÈvakesu gedhimakaÑsu 
pabbajitesu. Te sÈvake upanetvÈ pabbajite, sÈvakÈnaÑ dhammaÑ desetvÈ 
pabbajitÈnaÑ, sÈvakesu gedhitacittÈ pabbajitesu kÈyassa bhedÈ 
pÈÓupacchedÈ hÊne kÈye patiÔÔhitÈ. AhesuÑ ye pana bhikkhu tayÈ pubbe 
samaÓabrÈhmaÓÈ lokasmiÑ Arahanto SammÈsambuddhÈ paÔijÈnamÈnÈ, te 
na sÈvake upanesuÑ na pabbajite, na sÈvakÈnaÑ dhammaÑ desesuÑ na 
pabbajitÈnaÑ, na sÈvakesu gedhimakaÑsu na pabbajitesu. Te na sÈvake 
upanetvÈ na pabbajite, na sÈvakÈnaÑ dhammaÑ desetvÈ na pabbajitÈnaÑ, 
na sÈvakesu gedhitacittÈ na pabbajitesu kÈyassa bhedÈ pÈÓupacchedÈ paÓÊte 
kÈye patiÔÔhitÈ. TaÑ tÈhaÑ bhikkhu evaÑ vadÈmi i~gha tvaÑ mÈrisa 
appossukko diÔÔhadhammasukhavihÈramanuyutto viharassu. AnakkhÈtaÑ 
kusalaÑ hi mÈrisa mÈ paraÑ ovadÈhÊ”ti. 

 EvaÑ vutte ahaÑ bhikkhave mÈraÑ pÈpimantaÑ etadavocaÑ “jÈnÈmi 
kho tÈhaÑ pÈpima, mÈ tvaÑ maÒÒittho ‘na maÑ jÈnÈtÊ’ti. MÈro tvamasi 
pÈpima, na maÑ tvaÑ pÈpima hitÈnukampÊ evaÑ vadesi. AhitÈnukampÊ 
maÑ tvaÑ pÈpima evaÑ vadesi. TuyhaÑ hi pÈpima evaÑ hoti ‘yesaÑ 
samaÓo Gotamo dhammaÑ desessati, te me visayaÑ upÈtivattissantÊ’ti. 
AsammÈsambuddhÈva pana
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te pÈpima samÈnÈ ‘SammÈsambuddhÈmhÈ’ti paÔijÈniÑsu. AhaÑ kho pana 
pÈpima SammÈsambuddhova samÈno ‘SammÈsambuddhomhÊ’ti paÔijÈnÈmi. 
Desentopi hi pÈpima TathÈgato sÈvakÈnaÑ dhammaÑ tÈdisova, adesentopi 
hi pÈpima TathÈgato sÈvakÈnaÑ dhammaÑ tÈdisova. Upanentopi hi pÈpima 
TathÈgato sÈvake tÈdisova, anupanentopi hi pÈpima TathÈgato sÈvake 
tÈdisova. TaÑ kissa hetu, TathÈgatassa pÈpima ye ÈsavÈ saÑkilesikÈ 
ponobbhavikÈ sadarÈ dukkhavipÈkÈ ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓiyÈ, te pahÊnÈ 
ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anupÈdadhammÈ. 
SeyyathÈpi pÈpima tÈlo matthakacchinno abhabbo puna vir|ÄhiyÈ. Evameva 
kho pÈpima TathÈgatassa ye ÈsavÈ saÑkilesikÈ ponobbhavikÈ sadarÈ 
dukkhavipÈkÈ ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓiyÈ, te pahÊnÈ ucchinnam|lÈ 
tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ”ti. 

 Iti hi daÑ mÈrassa ca anÈlapanatÈya brahmuno ca abhinimantanatÈya, 
tasmÈ imassa veyyÈkaraÓassa brahmanimantanikaÑteva adhivacananti. 
 

BrahmanimantanikasuttaÑ niÔÔhitaÑ navamaÑ. 
_____ 
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 506. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno 
Bhaggesu viharati SusumÈragire BhesakaÄÈvane migadÈye. Tena kho pana 
samayena ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno abbhokÈse ca~kamati. Tena kho pana 
samayena mÈro pÈpimÈ Èyasmato MahÈmoggallÈnassa kucchigato hoti 
koÔÔhamanupaviÔÔho. Atha kho Èyasmato MahÈmoggallÈnassa etadahosi 
“kiÑ nu kho me kucchi garugaro viya1 mÈsÈcitaÑ maÒÒe”ti. Atha kho 
ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno ca~kamÈ orohitvÈ vihÈraÑ pavisitvÈ paÒÒatte 
Èsane nisÊdi, nisajja kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno paccattaÑ yoniso 
manasÈkÈsi. AddasÈ kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno mÈraÑ pÈpimantaÑ 
kucchigataÑ koÔÔhamanupaviÔÔhaÑ.  
______________________________________________________________ 
 1. Garu garu viya (SÊ, I, ®ÊkÈyaÑ pÈÔhantaraÑ) 
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DisvÈna mÈraÑ pÈpimantaÑ etadavoca “nikkhama pÈpima, nikkhama 
pÈpima. MÈ TathÈgataÑ vihesesi mÈ TathÈgatasÈvakaÑ, mÈ te ahosi 
dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈ”ti. Atha kho mÈrassa pÈpimato etadahosi 
“ajÈnameva kho maÑ ayaÑ samaÓo apassaÑ evamÈha ‘nikkhama pÈpima, 
nikkhama pÈpima. MÈ TathÈgataÑ vihesesi mÈ TathÈgatasÈvakaÑ, mÈ te 
ahosi dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈ’ti. Yopissa so SatthÈ, sopi maÑ neva 
khippaÑ jÈneyya, kuto pana1 maÑ ayaÑ sÈvako jÈnissatÊ”ti. Atha kho 
ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno mÈraÑ pÈpimantaÑ etadavoca “evaÑpi kho 
tÈhaÑ pÈpima jÈnÈmi, mÈ tvaÑ maÒÒittho ‘na maÑ jÈnÈtÊ’ti, MÈro tvamasi 
pÈpima, tuyhaÑ hi pÈpima evaÑ hoti ‘ajÈnameva kho maÑ ayaÑ samaÓo 
apassaÑ evamÈha nikkhama pÈpima, nikkhama pÈpima. MÈ TathÈgataÑ 
vihesesi mÈ TathÈgatasÈvakaÑ, mÈ te ahosi dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈti. 
Yopissa so satthÈ, sopi maÑ neva khippaÑ jÈneyya, kuto pana maÑ ayaÑ 
sÈvako jÈnissatÊ’ti”. 

 Atha kho mÈrassa pÈpimato etadahosi “jÈnameva kho maÑ ayaÑ 
samaÓo passaÑ evamÈha ‘nikkhama pÈpima, nikkhama pÈpima. MÈ 
TathÈgataÑ vihesesi mÈ TathÈgatasÈvakaÑ, mÈ te ahosi dÊgharattaÑ ahitÈya 
dukkhÈyÈ’ti”. Atha kho MÈro pÈpimÈ Èyasmato MahÈmoggallÈnassa 
mukhato uggantvÈ paccaggaÄe aÔÔhÈsi. 
 
 507. AddasÈ kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno mÈraÑ pÈpimantaÑ 
paccaggaÄe ÔhitaÑ, disvÈna mÈraÑ pÈpimantaÑ etadavoca–etthÈpi kho 
tÈhaÑ pÈpima passÈmi, mÈ tvaÑ maÒÒittho “na maÑ passatÊ”ti. Eso tvaÑ 
pÈpima paccaggaÄe Ôhito. Bh|tapubbÈhaÑ pÈpima D|sÊ nÈma mÈro ahosiÑ, 
tassa me KÈÄÊ nÈma bhaginÊ. TassÈ tvaÑ putto so me tvaÑ bhÈgineyyo 
ahosi. Tena kho pana pÈpima samayena Kakusandho BhagavÈ ArahaÑ 
SammÈsambuddho loke uppanno hoti. Kakusandhassa kho pana pÈpima 
Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa VidhurasaÒjÊvaÑ nÈma 
sÈvakayugaÑ ahosi aggaÑ bhaddayugaÑ. YÈvatÈ kho pana pÈpima 
Kakusandhassa 
______________________________________________________________ 
 1. Kuto ca pana (SyÈ) 
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Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa sÈvakÈ. Tesu na ca koci ÈyasmatÈ 
Vidhurena samasamo hoti yadidaÑ dhammadesanÈya. IminÈ kho evaÑ1 
pÈpima pariyÈyena Èyasmato Vidhurassa Vidhuroteva2 samaÒÒÈ udapÈdi. 

 ŒyasmÈ pana pÈpima SaÒjÊvo araÒÒagatopi rukkham|lagatopi 
suÒÒÈgÈragatopi appakasireneva saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajjati. 
Bh|tapubbaÑ pÈpima ÈyasmÈ SaÒjÊvo aÒÒatarasmiÑ rukkham|le 
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpanno nisinno hoti. AddasaÑsu kho pÈpima 
gopÈlakÈ pasupÈlakÈ kassakÈ pathÈvino ÈyasmantaÑ SaÒjÊvaÑ 
aÒÒatarasmiÑ rukkham|le saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpannaÑ nisinnaÑ, 
disvÈna tesaÑ etadahosi “acchariyaÑ vata bho, abbhutaÑ vata bho, ayaÑ 
samaÓo nisinnakova kÈla~kato, handa naÑ dahÈmÈ”ti. Atha kho te pÈpima 
gopÈlakÈ pasupÈlakÈ kassakÈ pathÈvino tiÓaÒca kaÔÔhaÒca gomayaÒca 
saÑkaÉÉhitvÈ Èyasmato SaÒjÊvassa kÈye upacinitvÈ aggiÑ datvÈ 
pakkamiÑsu. Atha kho pÈpima ÈyasmÈ SaÒjÊvo tassÈ rattiyÈ accayena tÈya 
samÈpattiyÈ vuÔÔhahitvÈ cÊvarÈni papphoÔetvÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya gÈmaÑ piÓÉÈya pÈvisi. AddasaÑsu kho te pÈpima 
gopÈlakÈ pasupÈlakÈ kassakÈ pathÈvino ÈyasmantaÑ SaÒjÊvaÑ piÓÉÈya 
carantaÑ, disvÈna nesaÑ etadahosi “acchariyaÑ vata bho, abbhutaÑ vata 
bho, ayaÑ samaÓo nisinnakova kÈla~kato, svÈyaÑ paÔisaÒjÊvito”ti. IminÈ 
kho evaÑ pÈpima pariyÈyena Èyasmato SaÒjÊvassa SaÒjÊvoteva3 samaÒÒÈ 
udapÈdi. 
 
 508. Atha kho pÈpima D|sissa mÈrassa etadahosi “imesaÑ kho ahaÑ 
bhikkh|naÑ sÊlavantÈnaÑ kalyÈÓadhammÈnaÑ neva jÈnÈmi ÈgatiÑ vÈ 
gatiÑ vÈ, yaÑn|nÈhaÑ brÈhmaÓagahapatike anvÈviseyyaÑ, etha tumhe 
bhikkh| sÊlavante kalyÈÓadhamme akkosatha paribhÈsatha rosetha 
vihesetha. Appeva nÈma tumhehi akkosiyamÈnÈnaÑ paribhÈsiyamÈnÈnaÑ 
rosiyamÈnÈnaÑ vihesiyamÈnÈnaÑ siyÈ cittassa aÒÒathattaÑ, yathÈ taÑ 
______________________________________________________________ 
 1. EtaÑ (SÊ, SyÈ, I) 2. Vidhurassa Vidhuro Vidhurotveva (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 3. SaÒjÊvo SaÒjÊvotveva (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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D|sÊ mÈro labhetha otÈran”ti. Atha kho te pÈpima D|sÊ mÈro 
brÈhmaÓagahapatike anvÈvisi “etha tumhe bhikkh| sÊlavante 
kalyÈÓadhamme akkosatha paribhÈsatha rosetha vihesetha. Appeva nÈma 
tumhehi akkosiyamÈnÈnaÑ paribhÈsiyamÈnÈnaÑ rosiyamÈnÈnaÑ 
vihesiyamÈnÈnaÑ siyÈ cittassa aÒÒathattaÑ, yathÈ taÑ D|sÊ mÈro labhetha 
otÈran”ti. 

 Atha kho te pÈpima brÈhmaÓagahapatikÈ anvÈvisiÔÔhÈ D|sinÈ mÈrena 
bhikkh| sÊlavante kalyÈÓadhamme akkosanti paribhÈsanti rosenti vihesenti 
“ime pana muÓÉakÈ samaÓakÈ ibbhÈ kiÓhÈ1 bandhupÈdÈpaccÈ ‘jhÈyinosmÈ 
jhÈyinosmÈ’ti pattakkhandhÈ adhomukhÈ madhurakajÈtÈ jhÈyanti pajjhÈyanti 
nijjhÈyanti apajjhÈyanti. SeyyathÈpi nÈma ul|ko rukkhasÈkhÈyaÑ m|sikaÑ 
maggayamÈno jhÈyati pajjhÈyati nijjhÈyati apajjhÈyati. Evamevime muÓÉakÈ 
samaÓakÈ ibbhÈ kiÓhÈ bandhupÈdÈpaccÈ ‘jhÈyinosmÈ jhÈyinosmÈ’ti 
pattakkhandhÈ adhomukhÈ madhurakajÈtÈ jhÈyanti pajjhÈyanti nijjhÈyanti 
apajjhÈyanti. SeyyathÈpi nÈma kotthu nadÊtÊre macche maggayamÈno jhÈyati 
pajjhÈyati nijjhÈyati apajjhÈyati. Evamevime muÓÉakÈ samaÓakÈ ibbhÈ 
kiÓhÈ bandhupÈdÈpaccÈ ‘jhÈyinosmÈ jhÈyinosmÈ’ti pattakkhandhÈ 
adhomukhÈ madhurakajÈtÈ jhÈyanti pajjhÈyanti nijjhÈyanti apajjhÈyanti. 
SeyyathÈpi nÈma biÄÈro sandhisamalasa~kaÔÊre m|sikaÑ maggayamÈno 
jhÈyati pajjhÈyati nijjhÈyati apajjhÈyati. Evamevime muÓÉakÈ samaÓakÈ 
ibbhÈ kiÓhÈ bandhupÈdÈpaccÈ ‘jhÈyinosmÈ jhÈyinosmÈ’ti pattakkhandhÈ 
adhomukhÈ madhurakajÈtÈ jhÈyanti pajjhÈyanti nijjhÈyanti apajjhÈyanti. 
SeyyathÈpi nÈma gadrabho vahacchinno sandhisamalasa~kaÔÊre jhÈyati 
pajjhÈyati nijjhÈyati apajjhÈyati. Evamevime muÓÉakÈ samaÓakÈ ibbhÈ 
kiÓhÈ bandhupÈdÈpaccÈ ‘jhÈyinosmÈ jhÈyinosmÈ’ti pattakkhandhÈ 
adhomukhÈ madhurakajÈtÈ jhÈyanti pajjhÈyanti nijjhÈyanti apajjhÈyantÊ”ti. 

 Ye kho pana pÈpima tena samayena manussÈ kÈla~karonti yebhuyyena 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjanti. 
______________________________________________________________ 
 1. KaÓhÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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 509. Atha kho pÈpima Kakusandho BhagavÈ ArahaÑ 
SammÈsambuddho bhikkh| Èmantesi “anvÈviÔÔhÈ kho bhikkhave 
brÈhmaÓagahapatikÈ D|sinÈ mÈrena. Etha tumhe bhikkh| sÊlavante 
kalyÈÓadhamme akkosatha paribhÈsatha rosetha vihesetha. Appeva nÈma 
tumhehi akkosiyamÈnÈnaÑ paribhÈsiyamÈnÈnaÑ rosiyamÈnÈnaÑ 
vihesiyamÈnÈnaÑ siyÈ cittassa aÒÒathattaÑ, yathÈ taÑ D|sÊ mÈro labhetha 
otÈranti. Etha tumhe bhikkhave mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ 
viharatha. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho 
tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ mettÈsahagatena cetasÈ 
vipulena mahaggatena appamÈÓena averena abyÈbajjhena pharitvÈ 
viharatha. KaruÓÈsahagatena cetasÈ -pa-. MuditÈsahagatena cetasÈ -pa-. 
UpekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑpharitvÈ viharatha. TathÈ dutiyaÑ. 
TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi 
sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena 
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈbajjhena pharitvÈ viharathÈ”ti. 

 Atha kho te pÈpima bhikkh| Kakusandhena BhagavatÈ ArahatÈ 
SammÈsambuddhena evaÑ ovadiyamÈnÈ evaÑ anusÈsiyamÈnÈ araÒÒagatÈpi 
rukkham|lagatÈpi suÒÒÈgÈragatÈpi mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ 
pharitvÈ vihariÑsu. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti 
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ 
mettÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena 
abyÈbajjhena pharitvÈ vihariÑsu. KaruÓÈsahagatena cetasÈ -pa-. 
MuditÈsahagatena cetasÈ -pa-. UpekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ 
pharitvÈ vihariÑsu. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti 
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ 
upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena 
abyÈbajjhena pharitvÈ vihariÑsu.  
 
 510. Atha kho pÈpima D|sissa mÈrassa etadahosi “evaÑpi kho ahaÑ 
karonto imesaÑ bhikkh|naÑ sÊlavantÈnaÑ kalyÈÓadhammÈnaÑ neva jÈnÈmi 
ÈgatiÑ vÈ gatiÑ vÈ, yaÑn|nÈhaÑ brÈhmaÓagahapatike anvÈviseyyaÑ, etha 
tumhe bhikkh| sÊlavante kalyÈÓadhamme sakkarotha garuÑ karotha 
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mÈnetha p|jetha. Appeva nÈma tumhehi sakkariyamÈnÈnaÑ 
garukariyamÈnÈnaÑ mÈniyamÈnÈnaÑ p|jiyamÈnÈnaÑ siyÈ cittassa 
aÒÒathattaÑ, yathÈ taÑ D|sÊ mÈro labhetha otÈran”ti. Atha kho te pÈpima 
D|sÊ mÈro brÈhmaÓagahapatike anvÈvisi. Etha tumhe bhikkh| sÊlavante 
kalyÈÓadhamme sakkarotha garuÑ karotha mÈnetha p|jetha. Appeva nÈma 
tumhehi sakkariyamÈnÈnaÑ garukariyamÈnÈnaÑ mÈniyamÈnÈnaÑ 
p|jiyamÈnÈnaÑ siyÈ cittassa aÒÒathattaÑ, yathÈ taÑ D|sÊ mÈro labhetha 
otÈranti. Atha kho te pÈpima brÈhmaÓagahapatikÈ anvÈviÔÔhÈ D|sinÈ mÈrena 
bhikkh| sÊlavante kalyÈÓadhamme sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti 
p|jenti. 

 Ye kho pana pÈpima tena samayena manussÈ kÈla~karonti. Yebhuyyena 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. 
 
 511. Atha kho pÈpima Kakusandho BhagavÈ ArahaÑ 
SammÈsambuddho bhikkh| Èmantesi “anvÈviÔÔhÈ kho bhikkhave 
brÈhmaÓagahapatikÈ D|sinÈ mÈrena. Etha tumhe bhikkh| sÊlavante 
kalyÈÓadhamme sakkarotha garuÑ karotha mÈnetha p|jetha. Appeva nÈma 
tumhehi sakkariyamÈnÈnaÑ garukariyamÈnÈnaÑ mÈniyamÈnÈnaÑ 
p|jiyamÈnÈnaÑ siyÈ cittassa aÒÒathattaÑ, yathÈ taÑ D|sÊ mÈro labhetha 
otÈranti. Etha tumhe bhikkhave asubhÈnupassino kÈye viharatha, ÈhÈre 
paÔik|lasaÒÒino sabbaloke anabhiratisaÒÒino1 sabbasa~khÈresu 
aniccÈnupassino”ti. 

 Atha kho te pÈpima bhikkh| Kakusandhena BhagavatÈ ArahatÈ 
SammÈsambuddhena evaÑ ovadiyamÈnÈ evaÑ anusÈsiyamÈnÈ araÒÒagatÈpi 
rukkham|lagatÈpi suÒÒÈgÈragatÈpi asubhÈnupassino kÈye vihariÑsu, ÈhÈre 
paÔik|lasaÒÒino sabbaloke anabhiratisaÒÒino sabbasa~khÈresu 
aniccÈnupassino. 
 
 512. Atha kho pÈpima Kakusandho BhagavÈ ArahaÑ 
SammÈsambuddho pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
ÈyasmatÈ Vidhurena pacchÈsamaÓena gÈmaÑ piÓÉÈya pÈvisi. Atha kho 
pÈpima D|sÊ mÈro aÒÒataraÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AnabhiratasaÒÒino (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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kumÈrakaÑ1 anvÈvisitvÈ sakkharaÑ gahetvÈ Èyasmato Vidhurassa sÊse 
pahÈramadÈsi, sÊsaÑ vobhindi2. Atha kho pÈpima ÈyasmÈ Vidhuro bhinnena 
sÊsena lohitena gaÄantena KakusandhaÑyeva BhagavantaÑ ArahantaÑ 
SammÈsambuddhaÑ piÔÔhito piÔÔhito anubandhi. Atha kho pÈpima 
Kakusandho BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho nÈgÈpalokitaÑ apalokesi 
“na vÈyaÑ D|sÊ mÈro mattamaÒÒÈsÊ”ti. SahÈpalokanÈya ca pana pÈpima 
D|sÊ mÈro tamhÈ ca ÔhÈnÈ cavi, mahÈnirayaÑ ca upapajji. 

 Tassa kho pana pÈpima MahÈnirayassa tayo nÈmadheyyÈ honti 
ChaphassÈyataniko itipi Sa~kusamÈhato itipi Paccattavedaniyo itipi. Atha 
kho maÑ pÈpima nirayapÈlÈ upasa~kamitvÈ etadavocuÑ “yadÈ kho te3 
mÈrisa sa~kunÈ sa~ku hadaye samÈgaccheyya. Atha naÑ tvaÑ jÈneyyÈsi 
vassasahassaÑ me niraye paccamÈnassÈ”ti. So kho ahaÑ pÈpima bah|ni 
vassÈni bah|ni vassasatÈni bah|ni vassasahassÈni tasmiÑ MahÈniraye 
apacciÑ. DasavassasahassÈni tasseva MahÈnirayassa Ussade apacciÑ 
vuÔÔhÈnimaÑ nÈma vedanaÑ vediyamÈno. Tassa mayhaÑ pÈpima evar|po 
kÈyo hoti seyyathÈpi manussassa. Evar|paÑ sÊsaÑ hoti seyyathÈpi 
macchassa. 
 
 513. KÊdiso nirayo Èsi, yattha D|sÊ apaccatha.  
 VidhuraÑ sÈvakamÈsajja, KakusandhaÒca brÈhmaÓaÑ. 

 SataÑ Èsi ayosa~k|, sabbe paccattavedanÈ.  
 ¢diso nirayo Èsi, yattha D|sÊ apaccatha. 
 VidhuraÑ sÈvakamÈsajja, KakusandhaÒca brÈhmaÓaÑ. 

 Yo etamabhijÈnÈti, bhikkhu Buddhassa sÈvako. 
 TÈdisaÑ bhikkhumÈsajja, kaÓha dukkhaÑ nigacchasi. 

 Majjhe sarassa tiÔÔhanti, vimÈnÈ kappaÔÔhÈyino.  
 VeÄuriyavaÓÓÈ rucirÈ, accimanto pabhassarÈ.  
 AccharÈ tattha naccanti, puthu nÈnattavaÓÓiyo. 
______________________________________________________________ 
 1. KumÈraÑ (SÊ, I) 2. SÊsaÑ te bhindissÈmÊti (Ka) 3. Yato te (Ka) 
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 Yo etamabhijÈnÈti, bhikkhu Buddhassa sÈvako. 
 TÈdisaÑ bhikkhumÈsajja, KaÓha dukkhaÑ nigacchasi.   

 Yo ve Buddhena codito, bhikkhu sa~ghassa pekkhato. 
 MigÈramÈtupÈsÈdaÑ, pÈda~guÔÔhena kampayi. 

 Yo etamabhijÈnÈti, bhikkhu Buddhassa sÈvako.  
 TÈdisaÑ bhikkhumÈsajja, KaÓha dukkhaÑ nigacchasi. 
 Yo VejayantaÑ pÈsÈdaÑ, pÈda~guÔÔhena kampayi. 
 Iddhibalenupatthaddho, saÑvejesi ca devatÈ. 

 Yo etamabhijÈnÈti, bhikkhu Buddhassa sÈvako. 
 TÈdisaÑ bhikkhumÈsajja, KaÓha dukkhaÑ nigacchasi. 

 Yo VejayantapÈsÈde, SakkaÑ so paripucchati. 
 Api vÈsava jÈnÈsi, taÓhÈkkhayavimuttiyo. 
 Tassa Sakko viyÈkÈsi, paÒhaÑ puÔÔho yathÈtathaÑ. 

 Yo etamabhijÈnÈti, bhikkhu Buddhassa sÈvako. 
 TÈdisaÑ bhikkhumÈsajja, KaÓha dukkhaÑ nigacchasi. 

 Yo brahmaÑ paripucchati, SudhammÈyÈbhito sabhaÑ. 
 AjjÈpi tyÈvuso diÔÔhi, yÈ te diÔÔhi pure ahu. 
 Passasi vÊtivattantaÑ, Brahmaloke pabhassaraÑ. 

 Tassa brahmÈ viyÈkÈsi, anupubbaÑ yathÈtathaÑ. 
 Na me mÈrisa sÈ diÔÔhi, yÈ me diÔÔhi pure ahu. 

 PassÈmi vÊtivattantaÑ, brahmaloke pabhassaraÑ. 
 SohaÑ ajja kathaÑ vajjaÑ, ahaÑ niccomhi sassato. 

 Yo etamabhijÈnÈti, bhikkhu Buddhassa sÈvako. 
 TÈdisaÑ bhikkhumÈsajja, KaÓha dukkhaÑ nigacchasi. 

 Yo MahÈmeruno k|ÔaÑ, vimokkhena aphassayi. 
 VanaÑ PubbavidehÈnaÑ, ye ca bh|misayÈ narÈ. 

 Yo etamabhijÈnÈti, bhikkhu Buddhassa sÈvako. 
 TÈdisaÑ bhikkhumÈsajja, KaÓha dukkhaÑ nigacchasi. 
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  Na ve aggi cetayati1, ahaÑ bÈlaÑ ÉahÈmÊti. 
  BÈlo ca jalitaÑ aggiÑ, Èsajja naÑ sa Éayhati. 

  Evameva tuvaÑ mÈra, Èsajja naÑ TathÈgataÑ. 
  SayaÑ Éahissasi attÈnaÑ, bÈlo aggiÑva saÑphusaÑ. 

  ApuÒÒaÑ pasavÊ mÈro, Èsajja naÑ TathÈgataÑ.  
  Kinnu maÒÒasi pÈpima, na me pÈpaÑ vipaccati. 

  Karoto cÊyati pÈpaÑ, cirarattÈya antaka. 
  MÈra nibbinda BuddhamhÈ, ÈsaÑ mÈkÈsi bhikkhusu. 

  Iti mÈraÑ atajjesi, bhikkhu BhesakaÄÈvane. 
  Tato so dummano yakkho, tatthevantaradhÈyathÈti. 
 

MÈratajjanÊyasuttaÑ niÔÔhitaÑ dasamaÑ. 
 

C|Äayamakavaggo niÔÔhito paÒcamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

 SÈleyya VeraÒjaduve ca tuÔÔhi, C|ÄamahÈdhammasamÈdÈnaÒca. 
 VÊmaÑsakÈ Kosambi ca brÈhmaÓo, D|sÊ ca MÈro dasamo ca vaggo. 

SÈleyyavaggo niÔÔhito paÒcamo. 
 

IdaÑ vaggÈnamuddÈnaÑ 

    M|lapariyÈyo ceva, sÊhanÈdo ca uttamo. 
    Kakaco ceva gosi~go, sÈleyyo ca ime paÒca. 

 

M|lapaÓÓÈsakaÑ samattaÑ. 
 
______________________________________________________________ 
 1. VeÔhayati (SÊ) 

 





 

 

 

M|lapaÓÓÈsapÈÄiyÈ 

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 
PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AggiparicariyÈya suddhi 116 
AÔÔha parisÈ 104 
AttavÈdupÈdÈnaÑ 191 
AttÈnaÑ evaÑ anuminitabbaÑ 137 
AttÈnaÑ evaÑ    
   paccavekkhitabbaÑ 139 
AttukkaÑsakÈ 22 
AdhivÈsanÈ 13 
Ana~gaÓova samÈno 31 
AnariyÈ pariyesanÈ 217 
AppassÈdÈ kÈmÈ 126 
AbhikkhaÓaÑ 197 
AbhijjhÈl| 21 
AriyasÈvako 57 
AriÔÔho bhikkhu 182 
AriyÈ pariyesanÈ 218 
Alagaddatthiko 186 
AvijjÈ 67 
AvihiÑsakÈ 50 
AveccappasÈdena samannÈ- 
   gato 45 
Asis|nÈ 198 

[ Œ ] 
Œka~kheyya 39 
ŒjaÒÒaratho 175 
ŒpodhÈtu 244 
ŒyatanÈni 65 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
Œyu usmaÑ 369 
ŒvÈsena suddhi 116 
ŒsavÈnaÑ khayaÒÈÓÈya 28 
Œsavo 68 
ŒÄÈro KÈlÈmo 220 

[ I ] 
IcchÈvacarÈ 36 
IddhividhaÑ 41,  98 

[ U ] 
Udako RÈmaputto 222 
UddhumÈyikÈ 197 
UpakkilesÈ 43 
Upako ÈjÊvako 227 
UpapattiyÈ suddhi 116 
UpÈdÈnÈni 62, 95 
UpÈyÈso 83 

[ E ] 
EkÈyano 70 
EÄam|gÈ 24 

[ Ka ] 
Kakac|pamaÑ 181 
Kakusandho BhagavÈ 411 
Ka~khÊ 22 
KÈmahetu 120-121 
KÈmÈnaÑ ÈdÊnavo 120 
KÈmÈnaÑ nissaraÓaÑ 122 

 



 M|lapaÓÓÈsapÈÄi 418 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KÈyabhÈvanÈ 300 
KÈyÈnupassÊ 70 
KÈyena adhammacariyÈ 355 
KÈyena dhammacariyÈ 357 
KÈÄÊ nÈma dÈsÊ 176 
KisÈbalakÈ 288 
KÊÄÈpanakÈni 333 
KudÈlapiÔakaÑ 178 
Kummo 198 
Kull|pamaÑ 187 
KusÊtÈ 23 
KosambiyaÑ bhikkh| 395 

[ Kha ] 
KhÊÓÈsavabh|mi 5 

[ Ga ] 
GabbhassÈvakkanti 332 
GopÈlako 281 
Gopitaro 288 
Gosi~gasÈlavanaÑ 273 

[ Ca ] 
Ca~gavÈraÑ 198 
Catasso yoniyo 105 
CattÈrimÈni dhammasamÈdÈ- 
   nÈni 379, 385 
CattÈrome ÈhÈrÈ 327 
CatutthaÑ jhÈnaÑ 165, 370 
CatutthaÑ ÒÈÓaÑ 399 
CittabhÈvanaÑ 301 
CittÈnupassÊ 76 
Cut|papÈtaÒÈÓÈya 27, 165 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Cha ] 
ChannaÑ diÔÔhÊnaÑ 10 
ChambhÊ bhÊrukajÈtikÈ 23 
ChayimÈni diÔÔhiÔÔhÈnÈni 188 
Chayime dhammÈ 396 

[ Ja ] 
JarÈdhammaÑ 217 
JarÈ 82 
JarÈmaraÓaÑ 61 
JÈti 61, 82 
JÈtidhammaÑ 217 
JÈÓussoÓi 20, 232 

[ Ta ] 
TaÓhÈ 63, 85 
TaÓhÈsa~khayavimutto 321 
TatiyÈ upamÈ 308 
TatiyaÑ jhÈnaÑ 165 
TatiyaÑ ÒÈÓaÑ 399 
TathÈgatabh|mi 7 
Tayo kulaputtÈ 271 
Tayome sa~khÈrÈ 375 
TaruÓako 288 
TiÓukkaÑ 180 
Tisso upamÈ 307 
TejodhÈtu 245 

[ Da ] 
DammagÈvo 288 
DÈyapÈlo 266 
DiÔÔhinissayaÑ 191 
DukkhanirodhagÈminÊ  
   paÔipadÈ 60 
Dukkhanirodho 60 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 419 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
Dukkhasamudayo 59 
DukkhaÑ 59 
DutiyÈ upamÈ 308 
DutiyaÑ jhÈnaÑ 164 
DutiyaÑ ÒÈÓaÑ 398 
DuppaÒÒajÈtiko 287 
DuppaÒÒo 366 
D|sÊ nÈma mÈro 408 
DomanassaÑ 83 
DovacassakaraÓÈ 133 
DvidhÈ katvÈ vitakke 161 
DvidhÈ patho 198 
DvemÈ pariyesanÈ 217 

[ Dha ] 
DhammadÈyÈdÈ 15 
DhammÈnupassÊ 76 
DhÈtuso paccavekkhati 73 

[ Na ] 
Na manasikaraÓÊyÈ 11 
NÈgasamÈlo 117 
NÈgo 198 
NÈmar|paÑ 65 
NivÈpabhojanÈ 206 
NivÈpo 210 
NivÈpaÑ 206 
NevÈpikaparisÈ 210 
NevÈpiko 210 

[ Pa ] 
PaÒca kÈmaguÓÈ 120, 127 
PaÒca gatiyo 106 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaÒca cetokhilÈ 145 
PaÒca cetasovinibandhÈ 146 
PaÒca nimittÈni 167 
PaÒcamattÈni LicchavisatÈni 290 
PaÒcamaÑ ÒÈÓaÑ 400 
PaÒcavaggiyÈ bhikkh| 227 
PaÒcasu upÈdÈnakkhandhesu 78 
PaÒcime vacanapathÈ 178 
PaÒÒavÈ 366 
PaÔisevanÈ 12 
PaÔhamÈ upamÈ 307 
PaÔhamaÑ jhÈnaÑ 164, 368 
PaÔhamaÑ ÒÈÓaÑ 398 
PathavÊdhÈtu 242 
PapaÒcasaÒÒÈsa~khÈ 158 
Parajano yakkho 271 
Paridevo 83 
ParivajjanÈ 13 
Palipapalipanno 54 
Pi~galakoccho 257 
PuÓÓo mantÈÓiputto 200 
Puthujjanabh|mi 1 
PubbenivÈsÈnussati- 
   ÒÈÓÈya 26, 165 

[ Pha ] 
PhassakÈyÈ 64 

[ Ba ] 
Bako brahmÈ 401 
BiÄÈrabhastÈ 180 

 



 M|lapaÓÓÈsapÈÄi 420 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
BuddhacakkhunÈ 225 
Bojjha~gesu 80 
ByÈdhidhammaÑ 218 
ByÈpannacittÈ 21 
BrahmaparisÈ 406 
BrahmÈ Sahampati 224 
BrÈhmaÓo 197 

[ Bha ] 
BhayabheravaÑ 20 
BhayabhogÈ 207 
Bhavo 62 
BhÈvanÈ 14 

[ Ma ] 
MajjhimÈ paÔipadÈ 19 
MadhupiÓÉikaÑ 161 
ManasÈ adhammacariyÈ 356 
ManasÈ dhammacariyÈ 358 
MaraÓadhammaÑ 218 
MahÈcundo 48 
MahÈnÈmo Sakko 126 
MahÈmoggallÈno 407 
MÈro pÈpimÈ 402 
MigajÈtÈ 210 
MuÔÔhassatÊ 24 
MoÄiyaphagguno 173 
MaÑsapesi 198 

[ Ya ] 
YaÒÒena suddhi 116 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ra ] 
RathavinÊtaÑ 203 
R|pÈnaÑ ÈdÊnavo 123 
R|pÈnaÑ assÈdo 122 
R|pÈnaÑ nissaraÓaÑ 124 

[ La ] 
La~gÊ 197 
LokavÈdapaÔisaÑyuttÈ 49 

[ Va ] 
Vacchatariyo 288 
VajirapÈÓi yakkho 294 
VanappatthapariyÈyaÑ 149 
Vammiko 196 
VÈcÈya adhammacariyÈ 355 
VÈcÈya dhammacariyÈ 357 
VÈyodhÈtu 246 
ViÒÒÈÓakÈyÈ 66 
ViÒÒÈÓaÑ 366 
Vitakkasa~khÈrasaÓÔhÈnaÑ 170 
VitakkÈnaÑ ÈdÊnavo 168 
VinodanÈ 14 
Vippayogo dukkho 83 
VisamaÑ titthaÑ 53 
VejayantaÑ nÈma pÈsÈdaÑ 319 
VedanÈ 367 
VedanÈkÈyÈ 64 
VedanÈnupassÊ 75 
VedanÈnaÑ assÈdo 124 
VedanÈnaÑ nissaraÓaÑ 125 
VedehikÈ nÈma gahapatÈnÊ 176 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 421 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] [ Sa ] 
SakadÈgÈmÊ 40 
SakkÈyadiÔÔhi 374 

SammÈsa~kappo 88 
SammÈsati 89 

SakkÈyanirodhagÈminÊ  SammÈsamÈdhi 89 
   paÔipadÈ 374 
SakkÈyanirodho 374 SallekhÈ 49 

SakkÈyasamudayo 373 SÈ~gaÓova samÈno 30 

SakkÈyo 373 SÈti bhikkhu 323 
Sakko 154, 318 SÊhanÈdaÑ 92 
Sa~khÈrÈ 67 
Saccako 289, 299 

SundarikabhÈradvÈjo 47 

SaÒÒÈ 367 
Sunakkhatto 97 
Sekkhabh|mi 5 

SattamaÑ ÒÈÓaÑ 400 
SatthaÑ 197 

SokadhammaÑ 218 

SappaÒÒajÈtiko 287 Soko 83 

SampajÈnakÈrÊ 72 SotÈpanno 40 

SampannasÊlÈ 39 SovacassakaraÓÈ 135 
SaÑkilesadhammaÑ 218 Sampayogo dukkho 83 

SamaÓasÈmÊcippaÔipadaÑ 349 
SammÈ-ÈjÊvo 89 

SaÑvarÈ 12 

SammÈkammanto 88 
SaÑsÈrena suddhi 115 

[ Ha ] SammÈdiÔÔhi 57, 88 
SammÈvÈcÈ 88 Hatthipadopamo 241 
SammÈvÈyÈmo 89 HatthipadaÑ 236

 



  

 



  

 

M|lapaÓÓÈsapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ 
PaÔhamo m|lapÈÔho, SÊ = SÊhaÄapotthakaÑ, SyÈ = SyÈmapotthakaÑ, 

KaÑ = KambojapotthakaÑ, I = I~galisapotthakaÑ, Ka = kesuci 
Marammapotthakesu dissamÈnapÈÔho, Ka-SÊ = kesuci SÊhaÄapotthakesu 
dissamÈnapÈÔho, ®Ôha = AÔÔhakathÈ. 
 

M|lapaÓÓÈsapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AkuppÈ no vimutti = AkuppÈ nesaÑ vimutti (Ka) 230 
AkukkukajÈtaÑ = AkukkuÔajÈtaÑ (SyÈ, KaÑ) 296 
AgacchiÑ = AgaÒchiÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 346 
AgaruÑ katvÈ = AgarukatvÈ (SÊ) AgarukaritvÈ (SyÈ, KaÑ, I) 158 
AccayÈsi Èvuso = AccasarÈvuso (SÊ, I) AccassarÈvuso (SyÈ, KaÑ) 379 
Acchecchi = Acchejji (Ka) 15 
AjajjitaÑ = AjaddhukaÑ (SÊ, I) JaddhukaÑ (SyÈ, KaÑ) 312 
AjjhattikaÒceva = AjjhattikaÒce (SÊ, SyÈ, I) 248 
AjjhohÈreyyuÑ = AjjhohareyyuÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 312 
AjjhohÈressÈma = AjjhoharissÈma (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 312 
AÓaÓa = AnaÓa (bah|su) 225 
AÓÉakÈ = KaÓÉakÈ (Ka) 356 
AntaraÔÔhakÈ himapÈtasamayÈ = AntaraÔÔhake himapÈtasamaye (SÊ, I) 113 
AtimuttakamÈlaÑ = AdhimuttakamÈlaÑ (SyÈ, KaÑ) 38 
Atthi kho vo = Atthi kho bho (SyÈ, Ka) 130 
AdukkhamasukhaÑ vÈ = AdukkhamasukhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I, Ka) 75 
AddÈvalepanÈ = AÔÔÈvalepanÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 121 
AdhippayÈso = AdhippÈyo (Ka-SÊ, SyÈ, I) Adhippayogo (Ka) 93

 



424 M|lapaÓÓÈsapÈÄi 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AndhÊbh|tasmiÑ = Andhabh|tasmiÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 227 
AdhobhÈga~gamanÊyÈ = AdhobhÈva~gamanÊyÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 54 
Anattamano = Attamano (SÊ, I) 147 
AnabhiratisaÒÒino = AnabhiratasaÒÒino (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 412 
AnÈvuÔÔhapubbo = AnÈvutthapubbo (SÊ, I) 116 
Anuppabandhehi = Appabaddhehi (SÊ, I) 274 
AnuminitabbaÑ = AnumÈnitabbaÑ (SÊ) 137 
AnusaÑyÈyitvÈ = AnusaÑsÈvetvÈ (SÊ) AnusÈvetvÈ (®ÊkÈ) 270 
AnottÈpÊ = AnottappÊ (SyÈ, KaÑ, Ka) 52 
ApagatasambandhÈni = ApagatanhÈrusambandhÈni (SyÈ) 74 
ApariyÈdinnÈ = ApariyÈdiÓÓÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 117 
ApÈpuritvÈ = AvÈpuritvÈ (SÊ) 36 
ApÈpuretaÑ = AvÈpuretaÑ (SÊ) 225 
AbyÈbajjhaparamatÈya = AbyÈpajjhaparamatÈya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 AbyÈpajjaparamatÈya (Ka) 13 
AbyÈbajjhena = AbyÈpajjhena (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) AbyÈpajjena (Ka) 
 A~guttaratikanipÈtaÔÊkÈ oloketabbÈ. 178 
AbbhakkhÈnaÑ = AbbhÈcikkhanaÑ (Ka) 182 
Abbhayena = Abyayena (SÊ, I) 343 
AbhinivajjetvÈ = AbhinissajjetvÈ (SyÈ, KaÑ) 170 
Abhinivatteyya = Abhinivajjeyya (SÊ, I) 168 
Abhisa~khÈsi = Abhisa~khÈresi (Ka) Abhisa~khÈreti (SyÈ, KaÑ) 320 
AmÈyÈ = AmÈyÈvitÈ (Ka) 54 
AsammuÔÔhÈ = AppammuÔÔhÈ (SyÈ, KaÑ) 26 
Ahu = AhunaÒÒeva (SÊ, SyÈ, KaÑ) 322 

  [ Œ ] 
ŒjÊvako = ŒjÊviko (SÊ, I, Ka) 227 
ŒdiyÈ = ŒdissÈ (SÊ, SyÈ, I) 15 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 425 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Œ ] 
ŒpodhÈtu kuppati = PathavÊdhÈtu kuppati (Ka) 243 
ŒvuÔÈ”ti = ŒvaÔÈti (SÊ) ŒvutÈ (SyÈ) 224 

  [ U ] 
UccÈretvÈ = UccopetvÈ (Ka) 188 
UÔÔhaheyyuÑ = UdrabheyyuÑ (SÊ, I, Ka) 380 
UttiÓÓassa = TiÓÓassa (I, Ka) 188 
Uttari = UttariÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 58 
UparibhÈga~gamanÊyÈ = UparibhÈva~gamanÊyÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 54 
UparibhÈgÈya = UparibhÈvÈya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 54 
UpÈdinnaÑ = UpÈdiÓÓaÑ (I, Ka) 242 
Ubbhidodako = Ubbhitodako (Ka) 345 

  [ � ] 
�haÒÒÊti = UgghÈÔÊti (SyÈ, KaÑ, Ka) �hanÊti (I) 163 
�hananti = �hanti (SÊ) Ohananti (SyÈ, KaÑ) Uhananti (Ka) 310 

  [ E ] 
Ekodi hoti = Ekodibhoti (SyÈ, KaÑ, Ka) 168 
EkodiÑ karomi = Ekodikaromi (I) 163 
EtamahaÑ = EtampahaÑ (SÊ, I) 103 
EvaÒca naÑ = EvametaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 379 
EvaÑ anatÊto”ti = EtaÑ anatÊtoti (SÊ, I) 73 
Eso cevetassa = Esovetassa (SyÈ, KaÑ) 379 

  [ O ] 
OjÈpaharaÓiyo = OjaharaÓiyo (Ka) 176 

  [ Ka ] 
KathalaÑ = KaÔhalaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) ªvÈdivuttiyÈ sameti. 180 
KÈyabhÈvanampi = KÈyabhÈvanaÑ hi (SÊ, I, Ka) 301 

 



426 M|lapaÓÓÈsapÈÄi 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ka ] 
KÈrÈ = SakkÈrÈ (Ka) 193 
KÈla~katÈ = KÈlakatÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 40 
KiÓhÈ = KaÓhÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) Yadi panettha “kaÓhÈ”ti 
 saÑvaÓÓanÈ na bhaveyya, idameva yuttataraÑ. 410 
KisÈbalake = Kisabalake (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) kisasaddo cettha 
 appatthavÈcako. 287 
KiÑkusalagavesÊ = KiÑkusalaÑ gavesÊ (Ka) 220 
Kimilo = Kimbilo (SÊ, I, Ka) 266 
KuÔhÈriÑ = KudhÈriÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 296 
KudÈlapiÔakaÑ = KuddÈlapiÔakaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 178 
Kutossa = Kutassa (SÊ, SyÈ, I) 233 
KumÈrakaÑ = KumÈraÑ (SÊ, I) 413 
Ketabino = KeÔubhino (bah|su) 38 
KodhasÈmantÈ = KodhasÈmantaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 133 
KonÈmo ayaÑ = KonÈmÈyaÑ (SyÈ, KaÑ) 161 

  [ Kha ] 
KhaÓÉadantaÑ = KhaÓÉadantiÑ (SÊ, I) 123 

  [ Ga ] 
Gathito = Gadhito (SyÈ, KaÑ, Ka) 217 
GaddhabÈdhipubbassa = GandhabÈdhipubbassa (Ka) 182 
Garugaro viya = Garugaru viya (SÊ, I) ®ÊkÈyaÑ pÈÔhantarametaÑ. 407 
GarubhÈraÑ = GarumbhÈraÑ (SÊ, I) 332 
GaruÑ kareyyuÑ = GarukareyyuÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 34 
GÈmaÓÉalÈ = GomaÓÉalÈ (bah|su) CariyÈpiÔaka-aÔÔhakathÈ  
 oloketabbÈ, MajjhimapaÓÓÈsake assalÈyanasuttampi. 113 

  [ Ca ] 
Ca~gavÈraÑ = Pa~kavÈraÑ (SyÈ) Ca~kavÈraÑ (Ka) 196 
CatutthaÑ = CatutthiÑ (SÊ, I) UparipaÓÓÈsake SaÄÈyatana- 
 vibha~gasutte tatheva ÈgatÈ “catutthÊ disÈ”ti. 46 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 427 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ca ] 

CatumahÈpathe = CÈtummahÈpathe (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 73 

CÈtumahÈbh|tikassa = CÈtummahÈbh|tikassa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 197 

CÈtumahÈrÈjikaparisÈ = CÈtummahÈrÈjikÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 104 

CetasovinibandhÈ = CetasovinibaddhÈ (SÊ) CetovinibaddhÈ (SÈrattha) 145 

CetokhilÈ = CetokhÊlÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 145 

CelaÓÉukena = CelaÓÉakena (Ka) 204 

Codito = Cudito (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 133 

  [ Cha ] 

ChakaÓakÈyapi = PakaÔÔhiyÈpi (SÊ) 121 

ChaÉÉanÊyadhammo = ChaÉÉiyadhammo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 16 

ChabbaggiyÈ = ChabbaggÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) Chabbaggo (I) 229 

  [ Ja ] 

Ja~ghÈvihÈraÑ = Ja~ghavihÈraÑ (Ka) 154 

JaÔilakattameva = JaÔilakatte ceva (Ka) 351 

JighacchÈdubbalya = JighacchÈdubballa (SÊ, I) 16 

JegucchatÈ ca = JegucchitÈ ca (I, Ka) 36 

  [ ®ha ] 

®hitÈni = TiÔÔhanti (SÊ, SyÈ, I) 225 

  [ �a ] 

�aÑseyya = �aseyya (SÊ, I) 186 

  [ Ta ] 

TathÈ taÑ = TathÈ naÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 293 

TaÓhupÈdinnassa = TaÓhupÈdiÓÓassa (I, Ka) 243 

Tattha’me (Tattha + imeti padacchedo) = Tattha no (Ka) 194 

 



428 M|lapaÓÓÈsapÈÄi 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ta ] 
TÈ chetvÈ = TacchetvÈ (SÊ, SyÈ, I) 176 
TÈlamattaÑpi = TÈlaÑpi (SÊ) 245 
TibbÈnaÑ = TippÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 13 
TilakÈhatagattaÑ = TilakÈhatagattiÑ (bah|su) AÔÔhakathÈ 
 ®ÊkÈ oloketabbÈ. 123 
TissaÑ vedanÈyaÑ = TÈyaÑ vedanÈyaÑ (SÊ, SyÈ) 294 
T|riyasatehi = Turiyasatehi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 319 
[ Tena layena ] = [    ] SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi. 271 
Te bhindantÈ = VobhindantÈ (SÊ, I) Vi + ava + bhindantÈ. 233 

  [ Tha ] 
Theto = ®heto (SyÈ, KaÑ) 237 

  [ Da ] 
DaÓÉavÈkarÈhi = DaÓÉavÈgurÈhi (SyÈ, KaÑ) 208 
DavaÉÈho = VanadÈho (Ka) 380 
DassÈvine = DassÈvino (SyÈ, KaÑ, Ka) 225 
DaÄhadhammÈ = DaÄhadhammo (bah|su) 117 
DisvÈ = DiÔÔhÈ (SÊ, I, Ka) 320 
DukkhasamudayaÑ ariyasaccaÑ = Dukkhasamudayo  
 ariyasaccaÑ (SyÈ, KaÑ) 84 
DukkhanirodhaÑ ariyasaccaÑ = Dukkhanirodho  
 ariyasaccaÑ (SyÈ, KaÑ) 86 
DukkhaÑ vÈ = DukkhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I, Ka) 75 
Desassu = Desetu (SyÈ, Ka) 225 

  [ Dha ] 
DhÈtÈ = DhatÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 274 

  [ Na ] 
Na khvayye = Na kho ayye (SÊ, I) 176 
Nandiyo = Bhaddiyo (Ma 2 NaÄakapÈnasutte 125 piÔÔhe) 266 
NandÊrÈgasahagatÈ = NandirÈgasahagatÈ (SÊ, I) 60 84 
NappaÔibhÈseyya = NappaÔibheyya (?) 205 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Na ] 
Na hi n|na = Na han|na (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 303 
NÈÔaputto = NÈthaputto (SÊ, I) 130 
NÈtike = NÈdike (SÊ, SyÈ, I) ©Ètike (Ka) 266 
NÈssa = Na nesaÑ (SÊ) 345 
NikÈmana = NikÈmayamÈna (SÊ, SyÈ) 23 
NigaÓÔhÈ = NiganthÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 130 
NijjÊretha = Nijjaretha (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 130 
NipphoÔeyya = NicchÈdeyya (SÊ, I, Ka) NicchoÔeyya (Ka)  
 NippoÔheyya (SyÈ, KaÑ) 291 
NibbidÈ virajjati = NibbindaÑ virajjati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 Evameva aÒÒattha dissati. 192 
NhÈtako = NahÈtako (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 348 
NhÈnÊyacuÓÓÈni = NahÈnÊyacuÓÓÈni (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 344 
NhÈpako = NahÈpako (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 344 
NhÈru = NahÈru (SÊ, SyÈ, I) 72 

  [ Pa ] 
PakkamiÑ = PakkÈmiÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 227 
Pakkhando = Pakkhanno (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 47 
PaÒca bhikkh| = PaÒcavaggiyÈ bhikkh| (AÒÒasuttesu) 314 
PajjalitaÑ = JalantaÑ (SÊ, I) 298 
PaÒÒapeyya = PaÒÒÈpessa (SÊ, SyÈ, KaÑ) 202 
PaÔiparivattitvÈ = PaÔinivattitvÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 186 
PaÔivinodetvÈ = PaÔivinetvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 16 
PaÓÓakasaÔaÑ = PaÓÓasaÔaÑ (SÊ, I) 25 
Patta’ttha = Patthetha (SyÈ, KaÑ, Ka) 
 AÔÔhakathÈyaÑ saÑvaÓÓetabbapÈÔho. 289 
PathaviÑ = PaÔhaviÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 1 
PabhÈvitametan”ti = BhÈsitametanti (SÊ, SyÈ) Vinayepi. 229 
PayÈgÈ = PayÈgo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 47 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
ParÈmaseyyaÑ = ParimaseyyaÑ (SÊ, I) 41 
ParidevÈnaÑ = PariddavÈnaÑ (SÊ, I) 70 
Parisati = ParisatiÑ (SÊ, I) 97 
PÈÔikulyatÈ = PaÔik|latÈ (Ka) PÈÔik|lyatÈ (SyÈ, KaÑ) 36 
PÈÓabh|tesu = SabbapÈÓabh|tesu (SyÈ, KaÑ, Ka) 355 
PÈÓupete = PÈÓupetaÑ (Ka) 360 
PÈpidÈsi = PÈpadÈsi (SyÈ, KaÑ, Ka) 176 
PÈpuÓissati = PÈpuÓissanti (SyÈ, KaÑ) 300 
PÈyamÈnÈya = PÈyantiyÈ (Ka) 111 
Piva = Pipa (SÊ, I) 390 
Pivato = Pipato (SÊ, I) 390 
PutoÄi = M|toÄÊ (SÊ, SyÈ, I) 72 
Porisamattampi = PorisaÑpi (SÊ) 245 

  [ Pha ] 
PhÈtiÑ kÈtuÑ = PhÈtikattuÑ (SÊ, I) PhÈtikÈtuÑ (SyÈ, KaÑ) 281 

  [ Ba ] 
BahukÈraÑ = Bah|pakÈraÑ (Ka) 52 
BahupÈyÈsÈ = Bah|pÈyÈsÈ (SÊ, SyÈ, I) 126 
BÈhulikÈ = BÈhullikÈ (SyÈ, KaÑ) 17 
BÈhulliko = BÈhuliko (SÊ, I) SÈratthadÊpanÊÔÊkÈya sameti. 228 
Bilaso vibhajitvÈ = Bilaso paÔivibhajitvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 73 
Byantameva = Byanteva (SÊ, SyÈ, I) 162 
ByantÊ = ByantiÑ (Ka) Byanti (I) 343 

  [ Bha ] 
BhayapaÔika~khÊ = BhayapÈÔika~khÊ (SÊ) 25 
BhÈkuÔiÑ = Bh|kuÔiÑ (SÊ, I) BhakuÔiÑ (SyÈ) 176 
BhettÈ = BhedakÈ (Ka) BhedetÈ (SyÈ, KaÑ) 
 TadaÔÔhakathÈyaÑ pana bhettÈti dissati. 356 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ma ] 
MajjhanhikasamayaÑ = MajjhantikasamayaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I, Ka) 276 
MaÒjiÔÔhakÈya = MaÒjeÔÔhakÈya (SÊ, I) MaÒjeÔÔhikÈya (SyÈ, KaÑ) 43 
MahÈmoggallÈno = MahÈmoggalÈno (Ka) 37 
MÈbhinandi = VÈ abhinandati (SÊ) ®ÊkÈ oloketabbÈ. 5 
Muttan”ti = MuttaÑ matthalu~ganti (Ka) 72 
Muddhani abhimattheyya = MuddhÈnaÑ abhimantheyya (SÊ, I) 
 MuddhÈnaÑ abhimattheyya (SyÈ, KaÑ) 310 
Muddhani |hananti = MuddhÈnaÑ |hanti (SÊ) MuddhÈnaÑ  
 ohananti (SyÈ, KaÑ) MuddhÈnaÑ |hananti (I) 310 
MoÄibaddhÈhi = MoÄibandhÈhi (SyÈ, KaÑ, Ka) 380 

  [ Ya ] 
YathÈ ca me = YathÈssa me (SÊ, I) 290 
Yathodhi = Yatodhi (AÔÔhakathÈyaÑ pÈÔhantaraÑ) 46 
YamidaÑ = YadidaÑ (SÊ) 385 
YÈ = YaÑ (I, Ka) SatipaÔÔhÈnasuttepi. 60 
YemaÑ = Yeme (SÊ, SyÈ) 40 
Ye hi keci = Ye keci (SyÈ, KaÑ) 287 
YaÑ kho taÑ = YaÑ kho panetaÑ (SÊ) 117 
YaÑ’sa = Yassa (SyÈ, KaÑ, Ka) 191 
YaÑ hÈvuso = YaÒcÈvuso (SyÈ, KaÑ, Ka) 366 

  [ Ra ] 
RattindivaÑ = RattidivaÑ (Ka) 16 
RissamÈno = ¢rayamÈno (Ka) 
 SamphassamÈno (C|Äaniddesa 262 piÔÔhe) 120 

  [ La ] 
LÈbhasakkÈrasilokavÈ = LÈbhÊ silokavÈ (SÊ, I)  
 LÈbhÊ sakkÈrasilokavÈ (SyÈ) 250 
Luddo = Luddo dÈruÓo (Ka) ®ÊkÈ oloketabbÈ. 355 

 



432 M|lapaÓÓÈsapÈÄi 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ La ] 
L|kho sudaÑ = L|khassudaÑ (SÊ, I) 110 
LokkhasammatÈ =  LokhyasammatÈ (SÊ) MokkhasammatÈ (I) 47 

  [ Va ] 
Vattate = VattatÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 404 
VatvÈna = VatvÈ (SÊ, I) evamÊdisesu ÔhÈnesu. 17 
Vammiko = VammÊko (Ka) SakkatÈnur|paÑ. 196 
VarattakkhaÓÉena = Varattakabandhanena (SÊ) 310 
VaÄavÈbhirathena = VaÄabhÊrathena (SÊ, I) 232 
VÈlaÑ = ThÈlaÑ (Ka) VÈlasaddo vÈlamayaparissÈvane 
 dassito abhimÈnesu. 291 
VicikicchÊ = VecikicchÊ (SÊ, I, Ka) 51 
VicitakÈÄakaÑ = VicinitakÈÄakaÑ (Ka) 37 
ViÔabhiÑ = ViÔapaÑ (SyÈ-®Ôha) 381 
VinibbhujitvÈ = VinibbhujjitvÈ vinibbhujjitvÈ (Ka) 366 
Vinibbhujeyya = Vinibbhujjeyya (Ka) 296 
Vivattayi = VÈvattayi (SÊ, I) 15, 171 
VihÈrotveva so = VihÈrotveveso (SÊ) 311 
VÊriyÈrambhÈya = ViriyÈrambhÈya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 17 
VeramaÓÊ = VeramaÓi (Ka) 88 
Vobhindi = Vi + ava + bhindi itipadacchedo kÈtabbo. 177 

  [ Sa ] 
Sa~khavaÓÓapaÔibhÈgÈni = Sa~khavaÓÓ|panibhÈni (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 74 
Sa~khÈnena = Sa~khÈya (Ka) 120 
Sa~khyaÑ gacchati = Sa~khaÑ gacchati (SÊ, I) 326 
SaÒjayo = SaÒjayo (SÊ, SyÈ, I, Ka) 258 
SajitÈ = SajjitÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) SaÒjitÈ (SÊ, I) 402 
Satova = Sato (SÊ, SyÈ, KaÑ) 70 
SandacchÈyo = SaÓÉacchÈyo (SyÈ) SantacchÈyo (Ka) 108 
SadvÈrÈ (SaÑ abhimukhaÑ dvÈraÑ yesanti sadvÈrÈ) = SannadvÈrÈ (Ka) 347 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SabbacetasÈ = Sabbacetaso (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 SabbaÑ cetasÈ (Ka) 400 
SabbaphÈliphulla = SabbapÈliphullÈ (SÊ) 273 
SamanugÈhanti = SamanuggÈhanti (SyÈ, KaÑ) 182 
SamanugÈhiyamÈno = SamanuggÈhiyamÈno (SyÈ, KaÑ) vinayepi. 183 
SamassÈsesuÑ = SamassÈseyyuÑ (Ka) 381 
SamÈgaccheyyÈma = SamÈgamaÑ gaccheyya (Ka) 199 
SammÈdiÔÔhi = SammÈdiÔÔhÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 57 
SamijjheyyuÑ = SampajjeyyuÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 343 
SamudÈcaratha = SamudÈcarittha (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 228 
Samupaby|Äho = Sam|paby|Äho (SyÈ, KaÑ) Sam|pabb|Äho (SÊ) 319 
SarÊsapa = SiriÑsapa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 12 
SahasÈkÈrÈ = SÈhasÈkÈrÈ (Ka) 238 
SÈraÓÊyaÑ = SÈrÈÓÊyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 20 
SÈr|pamo = SÈravaro (SyÈ) SÈravano (Ka) 265 
Sippisambukampi = Sippikasambukampi (SyÈ, KaÑ, Ka) 347 
SÊsaÑ vobhindi = SÊsaÑ te bhindissÈmÊti (Ka) 413 
SukhaÑ vÈ = SukhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I, Ka) 75 
SundarikaÑ mapi = SundarikÈmapi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 SundarikaÑ mahiÑ (Ka) 47 
SusumÈragire = SuÑsumÈragire (SÊ, SyÈ, I) 132 
Sekkho = Sekho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 5 
SemÈnaÑ = SeyyamÈnaÑ (Ka) 123 
SeyyathidaÑ = SeyyathÊdaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 19 
SokÈvatiÓÓaÑ = SokÈvakiÓÓaÑ (SyÈ) 225 
Sosinno = SosÊno (SÊ, I, Ka) 
 Sosino (SyÈ, KaÑ) Sosindo (SaddanÊti) 113 
SaÑghÈÔikattameva = SaÑghÈÔikatte ceva (Ka) 350 
SaÑsÈdenti = SaÑsÈrenti (Ka) 275 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ha ] 
HatthÈpalekhano = HatthÈvalekhano (SyÈ, KaÑ) 111 
Handa carahi = Handa ca hi (SÊ, I) 405 
HÈretÈ = SÈÔetÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 281 
HupeyyapÈvusoti = HuveyyapÈvuso (SÊ, I) 
 HuveyyÈvuso (SyÈ, KaÑ) 228

 



   

 

 

MajjhimanikÈye M|lapaÓÓÈsapÈÄiyaÑ 

GÈthÈs|ci 
GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AccharÈ tattha naccanti 413 
AjaraÑ amataÑ  
   amatÈdhigamaÑ 91 
ApÈrutÈ tesaÑ amatassa 
   dvÈrÈ 226 
ApuÒÒaÑ pasavÊ mÈro 415 
AyaÑ loko paro 
   loko 289 
AhaÑ hi ArahÈ loke 227 

[ Œ ] 
ŒhÈro ca bhavo phasso 69 

[ I ] 
Iti mÈraÑ atajjesi 415 
Idheva sinÈhi brÈhmaÓa 48 

[ U ] 
UÔÔhehi vÊra vijitasa~gÈma 225 

[ E ] 
Evameva tuvaÑ mÈra 415 

[ Ka ] 
Katamanti chabbidhÈ vuttÈ 69 
Karoto cÊyati pÈpaÑ 415 
Kicchena me adhigataÑ 224 
KiÑ kÈhasi gayaÑ gantvÈ 48 
KiÑ jÈti taÓhÈ ca vedanÈ 69 
KiÑ SundarikÈ karissati 47 
KÊdiso nirayo Èsi 413 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Kha ] 
KhemaÑ patthattha bhikkhavo 289 

[ Ga ] 
GiÒjakasÈlavanaÑ pariharituÑ 353 

[ Ca ] 
CatuttÈlÊsapadÈ vuttÈ 56 
C|ÄasÊhanÈdalomahaÑsa- 
   varo 172 

[ Cha ] 
ChinnaÑ pÈpimato sotaÑ 289 

[ Ta ] 
Tassa brahmÈ viyÈkÈsi 414 
Tassa Sakko viyÈkÈsi 414 
TaÄÈkaÑ vasup|ritaÑ 91 

[ Da ] 
DukkhaÑ jarÈmaraÓaÑ 
   upÈdÈnaÑ 69 

[ Dha ] 
DhammacakkaÑ pavattetuÑ 227 

[ Na ] 
Na me Ècariyo atthi 227 
Na ve aggi cetayati 415 
Niccampi bÈlo pakkhando 47 

[ Pa ] 
PaÒÒÈsaÑ ca diyaÉÉhasataÑ 91 
PaÔisotagÈmiÑ nipuÓaÑ 224 
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GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
Paro paraÑ ca jÈnÈsi 404 
Passasi vÊtivattantaÑ 414 
PassÈmi vÊtivattantaÑ 414 
PÈturahosi Magadhesu pubbe 225 

[ Ba ] 
BÈhukaÑ adhikakkaÒca 47 

[ Bha ] 
BhavevÈhaÑ bhayaÑ disvÈ 405 

[ Ma ] 
Majjhe sarassa tiÔÔhanti 413 
MadhumandavarasÈmadÈnaÑ 91 
MÈdisÈ ve jinÈ honti 227 
M|lapariyÈyo ceva 415 
MoÄiyaphaggunariÔÔhaÑ ca  
   nÈmo 265 

[ Ya ] 
YÈvatÈ candimas|riyÈ 404 
Yo etamabhijÈnÈti 413-414 
Yo brahmaÑ paripucchati 414 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
Yo MahÈmeruno k|ÔaÑ 414 
Yo VejayantaÑ pÈsÈdaÑ 414 
Yo VejayantapÈsÈde 414 
Yo ve Buddhena codito 414 

[ Va ] 
VidhuraÑ sÈvakamÈsajja 413 

[ Sa ] 
Sace musÈ na bhaÓasi 48 
SataÑ Èsi ayosa~k| 413 
SabbaÑ lokaÑ abhiÒÒÈya 289 
SabbÈbhibh|  
   sabbavid|hamasmi 227 
SayaÑ abhiÒÒÈya  
   kamuddiseyyaÑ 227 
SÈleyya VeraÒjaduve ca 415 
Suddhassa ve sadÈ phaggu 48 
Sele yathÈ  
   pabbatamuddhaniÔÔhito 225 
SokÈvatiÓÓaÑ janata- 
   mapetasoko 225 
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